
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 21 DE NOVEMBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 204

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2011 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM AFONSO
Supervisor de Área CAP BM ALESSANDRA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM JORGE LUIZ
2º Turno: CAP BM GIRLENE

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DAVI
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM CANTUÁRIA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

  
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Passa a responder interinamente pelo Subcomando do 4º SGBM/I – Salinópolis, o 2º 

TEN QOABM LEOMAR LAMIR SERRA ALMEIDA, RG nº. 2211601, MF nº 5617995/1, no período de 01 a 
30 de novembro de 2011, acumulativamente com as funções que já exerce, em virtude do titular encontrar-
se em gozo de férias.

(Fonte: Nota nº 10/2011 – 4º SGBM/I)

2 – APRESENTAÇÃO
No dia 18NOV2011.
CAP QOBM  GIRLENE DA SILVA MELO DE BRITO, por te sido transferido para esta 

Unidade. 
(Fonte: Ofício nº 1133/2011 – da Diretoria de Pessoal do CBMPA.

3 – DESCLASSIFICAÇÃO
Da função de Chefe da Seção de Comando e Serviço, Seção de Segurança e Seção 

Administrativa da Ajudância Geral do CBMPA.
CAP QOABM JÂNIO GOMES DA ROCHA.

4 – CLASSIFICAÇÃO
Na função de chefe da Seção de Comando e Serviço, Seção de Segurança e Seção 

Administrativa da Ajudância Geral do CBMPA.
CAP QOBM GIRLENE DA SILVA MELO DE BRITO, do QCG.
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B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - OFÍCIO RECEBIDO - TRANCRIÇÃO

Ofício nº. 1898/2011 – DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS

Agradecemos penhoradamente a  essa Corporação e ao Setor  de Treinamentos,  o 
APOIO prestado por meio das aulas ministradas no Curso Técnico de Laboratório promovido pelo Instituto  
Evandro Chagas, para atender as necessidades do SUS, sobre controle de incêndio e primeiros socorros  
nos dias 08/08 e 09/08/2011, nos horários de 8h às 12h, na Av. Almirante Barroso, 492 – Marco – 66093-
020 – Belém/PA (91) 3214-2170 – ctlab@iec.pa.gov.br.

Estamos encaminhando os Certificados dos Instrutores:
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO
WALTER AUGUSTO FRANÇA RODRIGUES
LUIZ AUGUSTO GOMES FORTUNATO
MANOEL ALVES DUARTE

ELISABETH CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SANTOS
Diretora do Instituto Evandro Chagas
Secretaria em Vigilância em Saúde/MS

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Diária
Número de Publicação: 306110
Portaria: 993/2011-DG
Objetivo: Fazer a condução veicular da equipe da DRS/SSP no município.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Curuçá/PA – Brasil
Servidor(es): 
52112631/Lucivaldo  da  Silva  Gomes  Junior  (CB/BM-Motorista)  /  1.0  diárias 

(Alimentação) / de 04/11/2011 a 04/11/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32037 de 17/11/2011)

Número de Publicação: 306104
Portaria: 992/2011-DG
Objetivo: Fazer a condução veicular da equipe da DRS/SSP, no município.
Fundamento Legal: Decreto nº 2.819/1994 e Portaria nº 419/2007-SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Marapanim/PA – Brasil
Servidor(es): 
52112631/Lucivaldo  da  Silva  Gomes  Junior  (CB/BM-Motorista)  /  1.0  diárias 

(Alimentação) / de 03/11/2011 a 03/11/2011
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fone: Diário Oficial Nº. 32037 de 17/11/2011)

2 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO
Número de Publicação: 306018
Pelo presente instrumento de Declaração de Localização, eu Hegésipo Donato Teixeira 

Júnior, Cel. QOBM, na função de Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, 
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residente  e  domiciliado  em Belém-  Pará,  portador  da  Cédula  de Identidade  nº  11523 CBM/PA e CPF 
235.595.942-00, declaro para os devidos fins de Direito, que a sede do quartel do Comando Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará, localiza-se na Av. Júlio César nº 3000, Bairro Val–de-Cans, CEP 66615-055, 
Belém-Pará,  inscrita  no  Cadastro  Geral  de  Contribuintes  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o  nº 
34.847.236/0001-80.  

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR - CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32037 de 17/11/2011)

DIÁRIAS
Número de Publicação: 306436
Portaria: 465/2011
Objetivo: A Serviço da Corporação.
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria nº 

419 de 11 de julho de 2007 – SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Augusto Correa/PA – Brasil
Servidor(es): 
5286239/ARISTIDES PEREIRA FURATADO (MAJOR BM) / 1.5 diárias (Completa) / de 

03/10/2011 a 04/10/2011
5607698/DIEGO REBELO BARROS (SGT BM) / 1.5 diárias (Completa) / de 03/10/2011 a 

04/10/2011
5418998/DNIEL  SILVA  CORREA  (SOLDADO  BM)  /  1.5  diárias  (Completa)  /  de 

03/10/2011 a 04/10/2011
54185008/ELDER  SAMPAIO  FARIAS  (SOLDADO  BM)  /  1.5  diárias  (Completa)  /  de 

03/10/2011 a 04/10/2011
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32038 de 18/11/2011)

Número de Publicação: 306649
Portaria: 468/2011
Objetivo: Realizarem Estagio de Requalificação de Tropa.
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria nº 

419 de 11 de julho de 2007 – SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Breves/PA – Brasil
Capanama/PA – Brasil
Servidor(es): 
5209773/ADIER NASCIMENTO DIAS (SUBTENENTE BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / 

de 26/09/2011 a 01/10/2011
52116540/ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO DA COSTA (TENENTE BM) / 6.0 diárias 

(Alimentação) / de 26/09/2011 a 01/10/2011
52116540/ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO DA COSTA (TENENTE BM) / 3.0 diárias 

(Alimentação) / de 03/10/2010 a 05/10/2011
52116540/ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO DA COSTA (TENENTE BM) / 3.0 diárias 

(Alimentação) / de 06/10/2011 a 08/10/2011
5601568/EDMILSON SOARES LIMA (SARGENTO BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 

26/09/2011 a 01/10/2011
5037433/FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO FILHO (SARGENTO BM) / 6.0 diárias 

(Alimentação) / de 26/09/2011 a 01/10/2011
5430313/IVAN  NAZARENO  DE  SOUZA  NOVAES  (CABO  BM)  /  3.0  diárias 

(Alimentação) / de 03/10/2011 a 05/10/2011
5428718/JAIR  NAZARENO  BARBOSA  DA  SILVA  (TENENTE  BM)  /  6.0  diárias 

(Alimentação) / de 26/09/2011 a 01/10/2011
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5620708/JOSELITO TEIXEIRA DA SILVA (SUBTENENTE BM) / 6.0 diárias (Alimentação) 
/ de 26/09/2011 a 01/10/2011

5395950/JOSE IVAN DOS SANTOS (SARGENTO BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / de 
26/09/2011 a 01/10/2011

5833728/JOSÉ  RICARDO  SANCHES  TORRES  (TENENTE  BM)  /  6.0  diárias 
(Alimentação) / de 26/09/2011 a 01/10/2011

571742100/LENILSON DA COSTA SILVA (TENENTE BM) / 3.0 diárias (Alimentação) / de 
06/10/2011 a 08/10/2011

5124239/LICINIO ANTONIO CHAVES DOS SANTOS (SUBTENENTE BM) / 3.0 diárias 
(Alimentação) / de 03/10/2011 a 05/10/2011

57173847/MAURINEI FERREIRA ALVES (TENENTE BM) / 3.0 diárias (Alimentação) / de 
06/10/2011 a 08/10/2011

57174107/NATANAEL BASTO FERREIRA (TENENTE BM) / 6.0 diárias (Alimentação) / 
de 26/09/2011 a 01/10/2011

Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32038 de 18/11/2011)

Número de Publicação: 306673
Portaria: 469/2011
Objetivo: Realizar manutenção em viaturas.
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria nº 

419 de 11 de julho de 2007 – SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Itaituba/PA – Brasil
Santarém/PA – Brasil
Servidor(es): 
5598524/DAILTON FARIAS DA SILVA (SARGENTO BM) / 7.0 diárias (Alimentação) / de 

30/09/2011 a 06/10/2011
5399025/EDSON DA SILVA GONÇALVES (CABO BM) / 7.0 diárias (Alimentação) / de 

30/09/2011 a 06/10/2011
57217988/FABIO  WAGNER  COSTA  SOARES  (SOLDADO  BM)  /  7.0  diárias 

(Alimentação) / de 30/09/2011 a 06/10/2011
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32038 de 18/11/2011)

Número de Publicação: 306684
Portaria: 487/2011
Objetivo: A Serviço da Corporação.
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria nº 

419 de 11 de julho de 2007 – SEAD.
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Altamira/PA – Brasil
Servidor(es): 
5037654/AGUINALDO SANTANA MACIEL BARBOSA (SUBTENENTE BM) / 3.0 diárias 

(Completa) / de 21/06/2011 a 24/06/2011
5124549/FRANCISCO JORGE PEIXOTO FILHO (CABO BM) / 3.0 diárias (Completa) / 

de 21/06/2011 a 24/06/2011
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32038 de 18/11/2011)

3 - AVISO DE LICITAÇÃO
Número de Publicação: 306383
Errata da Publicação Nº 304421
Modalidade: Pregão Eletrônico
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Número: 11/2011
Objeto: Aqusição de materiais de expediente para as unidades do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará.
Entrega do Edital: Site do Compras Net e Compras Pará.
Observação: Horário de Brasília.
Responsável pelo certame: Ananias de Albuquerque Amaral
Local de Abertura: Site do Compras Net
Data da Abertura: 28/11/2011
Hora da Abertura: 15:00
Orçamento:
Programa de Trabalho    Natureza da Despesa    Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06122012545340000       339030                 0101000000          Estadual
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32038 de 18/11/2011)

4 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 080/2011 - COJ.
INTERESSADO: Tcel QOBM Augusto Sérgio Lima de Almeida
ORIGEM: Diretoria de Apoio Logístico.
ASSUNTO: Adesão à ata de registro de preço.
ANEXO: Ofício nº 095/2011/DAL – CBMPA e seus anexos.

ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VIATURAS TIPO ABT. ADESÃO A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO. DIVERGÊNCIAS DOUTRINÁRIAS. NÃO RECOMENDAÇÃO.

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Ilmo. Diretor de Apoio Logístico solicitou ao Comandante Geral do CBMPA autorização 

para que a Comissão Permanente de Licitação possa proceder à adesão a Ata de Registro de Preços nº 
002/2011 -CP, relativa ao Processo nº 057/10-CP – Pregão Eletrônico nº 039/10 – CP, realizado pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco, para aquisição de Viaturas do tipo Auto Bomba Tanque 
(ABT) a fim de que o CBMPA possa adquirir 02 (duas) viaturas deste tipo, por meio do Processo Licitatório 
nº 275/2011.

Constam nos autos a consulta de propostas comerciais às seguintes empresas:
I- Empresa LCL Indústria e Comércio de Equipamentos Especiais Ltda.
II- Empresa TCA Transformações Veiculares  Ltda.
O  Diretor  de  Apoio  Logístico  enviou  o  ofício  nº  418/2011/DAL-CBMPA solicitando  à 

diretoria de finanças informações acerca da disponibilidade orçamentária para atender o pleito em análise.
Por intermédio do  ofício nº 276/2011-DF o Diretor de Finanças informa que existem 

recursos orçamentários disponíveis da seguinte forma:
A) 06.181.1184.2589 – Ampliação da capacidade dos órgãos do SESP;
B) Elemento de despesa: 449052 – Equipamentos e Material Permanente;
C) Valor  disponível:  R$  689.997,94  (seiscentos  e  oitenta  e  nove  mil,  novecentos e 

noventa e sete  reais e noventa e quatro centavos).

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
A  Administração  Pública  encontra-se  amparada  por  mandamentos  nucleares  do 

ordenamento jurídico, que são os denominados princípios fundamentais. Dentre os princípios norteadores 
da atividade administrativa, temos aqueles expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal que 
dispõe:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados,  do Distrito  Federal  e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,  impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Nosso texto constitucional pátrio também é claro ao expor que:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
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(...)
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações  públicas  diretas,  autárquicas  e  fundacionais  da  União,  Estados,  Distrito  Federal  e 
Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia 
mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Posteriormente  editou-se  a  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  que 
regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da CF/88. Ao cuidar das compras, definiu a legislação em comento – 
artigo 15, inciso II – que essas deverão ser, sempre que possível, processadas po meio de sistema de 
registro de preços. Tal sistema também foi previsto no artigo 11 da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de  
2002,  que  instituiu  a  modalidade  de  licitação  denominada  Pregão,  para  aquisição  de  bens e  serviços 
comuns. Vejamos os textos legais na íntegra:

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
(…)
II- ser processadas por meio de sistema de registro de preços; 
§ 3º  O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto,  atendidas as 

peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:
I - seleção feita mediante concorrência;
II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados;
III - validade do registro não superior a um ano.
Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002.
Art. 11.  As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo  sistema de registro de preços 
previsto no art.  15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão , 
conforme regulamento específico.

Com o escopo de regulamentar o sistema de registro de preços, em atenção ao disposto 
no § 3º do artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 acima citado, foi expedido, no âmbito federal, o Decreto n.º 
3.931, de 19 de setembro de 2001, hoje em vigor com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 4.342, de  
23 de agosto de 2002. Tal decreto dispõe preceitos específicos ao tema, onde torna-se relevante destacar:

Art.  1º As  contratações de  serviços  e  a  aquisição  de  bens,  quando  efetuadas  pelo 
Sistema de Registro de Preços, no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente pela União, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica 

de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e 
condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 
apresentadas;”.

(...)
Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

freqüentes;
II  -  quando  for  mais  conveniente  a  aquisição  de  bens  com  previsão  de  entregas 

parceladas  ou  contratação  de  serviços  necessários  à  Administração  para  o  desempenho  de  suas 
atribuições;

III  -  quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; e

IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a  
ser demandado pela Administração”.

Art. 3º  A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência 
ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos 8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 
de julho de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.(Redação dada pelo Decreto nº 4.342,  
de 23.8.2002)

Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a um 
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ano, computadas neste as eventuais prorrogações”.
(...)
Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer  órgão ou entidade da  Administração que  não tenha  participado do  certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§  1º  Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram  do  registro  de  preços,  quando 
desejarem fazer  uso  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  deverão  manifestar  seu  interesse  junto  ao  órgão 
gerenciador  da  Ata,  para  que  este  indique  os  possíveis  fornecedores  e  respectivos  preços  a  serem 
praticados, obedecida a ordem de classificação.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  independentemente  dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

É indispensável tomar por base o Decreto nº 1.093, de 29 de junho de 2004 que  institui, 
no âmbito da Administração Pública Estadual, o Sistema de Registro de Preços de que trata o art. 15 da Lei  
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências, senão vejamos:

Art.  8º  A Ata  de  Registro  de  Preços,  durante  sua  vigência,  poderá  ser  utilizada  por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Assim, resta claro que o Decreto nº 3.931/01 (hoje com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 4.342/02), previsto no art. 15, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, em seu art. 8º, trata da criação da 
figura  do  “carona” e  consiste  na  possibilidade  de  que  qualquer  órgão  ou  entidade  da  Administração 
Pública, que não tenha participado do certame licitatório, possa fazer uso da licitação realizada por outro,  
mediante adesão à Ata de Registro de Preços.

Para tanto, pode-se classificar os usuários da Ata de Registro de Preços em dois grupos:
-  órgãos  participantes: são  aqueles  que,  no  momento  da  convocação  do  órgão 

gerenciador,  comparecem  e  participam  da  implantação  do  SRP,  informando  os  objetos  pretendidos, 
qualidade e quantidade. Sua atuação é prevista no art. 1º, inc. IV, do Decreto nº 3.931/01; e

órgãos não participantes (caronas): são aqueles que, não tendo participado à época 
oportuna, informando suas estimativas de consumo, requererem, posteriormente, ao órgão gerenciador, o 
uso da Ata de Registro de Preços.

Favoravelmente podemos demonstrar a seguinte notícia veiculada na mídia:
PLENO DEFINE REGRAS PARA USO DE “CARONA” POR ÓRGÃOS PÚBLICOS EM 

LICITAÇÃO 
O Tribunal de Contas (TCE-RO) firmou entendimento sobre a possibilidade da utilização 

da ata de registro de preços por órgão diverso do que a licitou, prática conhecida informalmente como 
“carona”,  extra-ata  e  terceiro.  A deliberação  decorreu  de  consulta  formulada  pela  Agência  de  Defesa 
Sanitária Agrosilvapastoril de Rondônia (Idaron), formalizada por meio do Processo 3393/2010, do qual foi  
relator o conselheiro Edílson de Sousa Silva.

Fonte: http://www.tce.ro.gov.br/noticia.aspx?id=4010
Adiante-se, desde já, que a prática do carona, defendida por alguns autores e utilizada 

por diversos órgãos e entidades da Administração Pública, vem sendo questionada por grande parte da 
doutrina administrativa e não mais usada por alguns órgãos e entidades do Poder Público.

Os vários conceitos elaborados pela doutrina administrativa acerca do tema licitação, 
geralmente, em muito se assemelham. Cita-se, aqui, o de Marçal Justen Filho (2008, p. 11):

Licitação é  o  procedimento  administrativo  destinado  a  selecionar,  segundo  critérios 
objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a Administração, assegurando-
se a ampla participação dos interessados, com observância de todos os requisitos legais exigidos.

Em face deste dispositivo surgiram diversos questionamentos, tornando o tema, ora em 
análise, não unânime. Assim, diante da ausência de entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência,  
entendemos ser necessário à reavaliação das regras atualmente adotas pelo Decreto nº 3.931/01.

É  cediço  que,  por  ser  algo  mais  cômodo,  porquanto  desobriga  a  realização  do 
procedimento licitatório, a prática do “carona” é utilizada, em alguns momentos, pela Administração Pública 
e, inclusive, defendida por alguns autores. 
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No entanto, conforme entendimento do renomado Professor Marçal Justen Filho, bem 
como vislumbrado pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 1.487/07 – Plenário e pelo Tribunal de 
Contas  de  Santa  Catarina,  na  Decisão  nº  2.392/07,  “não  preserva  os  princípios  norteadores  da 
licitação”.

Nesta senda, a figura do “carona” não encontra amparo legal, vez que viola os princípios 
da legalidade e da isonomia, pois pressupõe contrato sem licitação, bem assim o da obrigatoriedade de 
licitar, eis que compete somente à lei a criação de hipóteses de contratação direta.

Fere, ainda, o princípio da isonomia, em razão das alterações que provoca na licitação 
que originou a ata de registro de preços a ser aderida, afrontando, ainda, o princípio da vinculação ao  
instrumento  convocatório,  vez  que  a  prática  do  “carona”  permite  contratação  não  prevista  no  ato  
convocatório, e o da publicidade, porque a contratação excedente não foi tornada pública, contrariando o 
próprio direito fundamental à igualdade e o princípio da livre concorrência.

Para elucidar a questão, temos a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina, em sessão datada de 06 de agosto de 2007:

6.2 Responder à Consulta nos seguintes termos:
6.2.1 O Sistema de Registro de Preços, previsto no art. 15 da Lei (federal) nº 8.666/93, é 

uma ferramenta gerencial que permite ao Administrador Público adquirir de acordo com as necessidades do 
órgão ou da entidade licitante, mas os decretos e as resoluções regulamentadoras não podem dispor além 
da Lei das Licitações ou contrariar os princípios constitucionais;

6.2.2 Por se considerar que o sistema de “carona”, instituído no art. 8º do Decreto 
(federal) nº 3.931/2001, fere o princípio da legalidade, não devem os jurisdicionados deste Tribunal 
utilizar as atas de registro de preços de órgãos ou entidades da esfera municipal, estadual ou federal 
para contratar com particulares, ou permitir a utilização de suas atas por outros órgãos ou entidades de 
qualquer esfera, excetuada a situação contemplada na Lei (federal) nº 10.191/2001”. (Decisão n.º 2.392/07. 
Relator Wilson Rogério Wan-Dall)

Na mesma linha, os Tribunais de Contas dos Estados do Rio de Janeiro, segundo Luiz 
Cláudio Santana (2007, p. 5):

“Nesse particular, vale a referência à recente regulamentação do SRP a que procedeu o 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Ato Normativo n.º 92/07, que se  
ateve aos termos da Lei [...]. Outro aspecto a ser ressaltado, nessa regulamentação, é a não previsão do 
carona, nem dar e nem pegar carona foi permitido.

Demais disso, não se pode em momento algum, visando celeridade, perder de vista que 
a figura jurídica da adesão à Ata do Registro de Preços foi criada de forma autônoma, por meio de Decreto 
(regulamentador do sistema de registro de preços), sem previsão em Lei. 

Sobre esse ponto, conclui Joel de Menezes Niebuhr (2006, p. 4):
A figura do carona é ilegítima,  porquanto por  meio dela  procede-se à  contratação 

direta,  sem licitação,  fora  das  hipóteses  legais  e  sem qualquer  justificativa,  vulnerando  o  princípio  da 
isonomia, que é o fundamento da exigência constitucional que faz obrigatória a licitação pública.

Para  servir  de  embasamento  quanto  à  polêmica  que  envolve  o  tema,  é  importante 
demonstrar a seguinte notícia veiculada no Jornal Diário do pará:

VIATURAS: MP denuncia contrato de aluguel da Delta
O caso foi denunciado com exclusividade em uma série de reportagens do DIÁRIO, no 

final de julho e agosto. Além de pedir a nulidade do processo de licitação e do contrato, os promotores  
Alexandre Batista Couto Neto, Firmino Matos, Maria das Graças Cunha e Suely Aguiar Cruz querem que a 
Delta seja obrigada a ressarcir aos cofres públicos o dinheiro que já recebeu por conta do contrato.  Eles 
também pretendem que o Estado do Pará e todos os seus órgãos sejam submetidos à obrigação de 
não fazer adesão posterior (carona) a qualquer ata de registro de preços de órgão dos Estados,  
Municípios, União ou Distrito Federal.

(…)
Em resposta a um ofício do Ministério Público, a Auditoria Geral do Estado (AGE) disse 

em nota técnica que, com base na análise das legislações dos estados do Pará e Goiás, verifica-se que um 
órgão ou entidade paraense, mesmo que não tenha participado do processo de licitação, pode aderir a uma 
ata de registro de preços de outro órgão ou entidade de Goiás. O Decreto Estadual nº 1.093/2004, que 
institui na administração paraense o sistema de registro de preços de que trata a lei nº 8.666/93, diz a AGE,  
dispõe sobre essa previsão em seu artigo 8º.

O artigo citado pela AGE observa que a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
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poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame 
licitatório mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Os  promotores  que  assinam  a  ação  contra  o  Estado  e  a  Delta  contestam  a 
alegação da AGE, afirmando que a prática da carona à ata de registro de preços é vista em sua 
quase unanimidade pela doutrina especializada como “inconstitucional e ilegal”. Quanto à suposta 
vantagem da adesão à ata de preços, os promotores dizem não haver nos autos qualquer documento que 
demonstre isso na contratação com a Delta Construções.

(Fonte: http://diariodopara.diarioonline.com.br/N-119918-
VIATURAS+MP+DENUNCIA+CONTRATO+DE+ALUGUEL+DA+DELTA.html)

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Ante  ao  estudo  apresentado  e  considerando  as  disposições  legais  analisadas,  esta 

Comissão de Justiça conclui que o tema em análise é bastante controverso, pois apesar de haver previsão 
em Decreto e estar sendo utilizada por diversos órgãos da Administração Pública, a adesão à ata de registro 
de preço,  sem ter  participado da licitação originária,  vulgarmente conhecido como “carona”,  é bastante 
contestada por doutrinadores, pelo Tribunal de Contas da União, diversos Tribunais de Contas Estaduais e 
até mesmo pelo Ministério Público do Estado do Pará, motivo pelo qual, por falta de segurança jurídica 
suficiente à orientar  o Comandante Geral do CBMPA nos manifestamos contrários à adesão em 
análise no momento, salvo melhor juízo. Sugerimos ser viável a confecção pelo Gabinete do Comando 
de um expediente à área consultiva da Procuradoria Geral do Estado, para analisar o caso e nos expor qual 
entendimento prevalece em tão instituição, haja vista que sua função primordial é a defesa do Estado,  
evitando que sejam tomadas decisões que possam ser questionadas futuramente por apresentar alguma 
forma de irregularidade.

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 14 de outubro de 2011.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TCEL. QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
3. Autorizo a adesão. Providencie a DAL.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

PARECER Nº 94 /2011
INTERESSADO: 2º TEN QOBM LEIDIANE  DA SILVA SANTIAGO
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO A CONTAR DE 

25 DE SETEMBRO DE 2011
ANEXO:  PROTOCOLO Nº 224/2010; REQUERIMENTO DA 2º TEN BM LEIDIANE; 

OFÍCIO Nº 1696 DE 01 DE OUTUBRO DE 2010 PROVENIENTE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL;CÓPIA DO BG N° 184 DE 04 DE OUTUBRO DE 2010  E 
BG Nº 188 DE 08 DE OUTUBRO DE 2010 E BG Nº 198 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010; OFÍCIO Nº 
223/2010-GE DE 29 DE OUTUBRO DE 2010;  OFÍCIO Nº 331/2010-GAB CMDO CBMRN DE 22 DE 
NOVEMBRO DE 2010 E OFÍCIO Nº 264- DE22 DE AGOSTO DE 2011.

EMENTA:  REQUERIMENTO  DA 2º  TEN.  QOBM  LEIDIANE  DA SILVA SANTIAGO. 
SOLICITAÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DOS  ATOS  QUE  IMPEDIRAM  A  ASCENÇÃO  NATURAL  DA 
REQUERENTE EM SUA ESCALA HIERÁRQUICA E QUE ESTA OFICIAL SEJA PROMOVIDA AO POSTO 
DE 1º TENENTE POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO A CONTAR DE 25 DE SETEMBRO DE 2011.

I - DA CONSULTA:     
A 2º TEN QOBM- LEIDIANE DA SILVA SANTIAGO, matrícula nº 57174212-1, apresentou 
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requerimento  datado de 06 de outubro de 2011, solicitando que o Comando do CBMPA anule os atos que 
até então impediram a ascensão natural desta requerente em sua escala hierárquica e que esta Oficial seja 
promovida ao posto de 1º Tenente por ressarcimento de preterição a contar de 25 de setembro de 2011.

II - DOS FATOS:
Cita-se o  fato  de que esta  Oficial,  teve  autorização concedida  pela  Governadora  do 

Estado do Pará, na época em exercício, para ser cedida para o Governo do Estado do Rio Grande do Norte.
Conforme  o  Ofício  nº  264/2011,  datado  de  22  de  agosto  de  2011,  proveniente  da 

Governadora do Estado do Rio  Grande Do Norte,  ao então Governador do Pará,  em exercício,  Simão 
Robison  Oliveira  Jatene,  consta  a  informação  de  que   a  Oficial  do  Corpo  de  Bombeiros  do  Pará  foi 
nomeada, na atual Administração para Função de Direção e Chefia de Segurança Pública- FDCS  III, da 
Secretaria  de  Estado  da  Segurança  Pública  e  da  Defesa  Social,  função  de  natureza  bombeiro-militar, 
conforme o § 1º, item 3, do art.21, do Decreto Federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, Regulamento 
para as Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, com a redação dada pelo Decreto Federal nº  
4.537, de 19 de dezembro de 2002. Ao mecionar esta situação, consta neste ofício o fato de haver cópia 
anexa, porém nada foi anexado para comprovar tal situação.

Na atual conjuntura, por meio do requerimento de 06 de outubro de 2011, a 2º Tenente 
BM Leidiane da Silva Santiago diz apresentar documentação exposta em consonância com a legislação 
vigente, tanto Federal quanto Estadual e solicita que o Comando do CBMPA anule os atos que até então 
impediarm a ascensão natural desta requerente em sua escala hierárquica e que esta Oficial seja promovido 
ao posto de 1º Tenente por ressarcimento de preterição a contar de 25 de setembro de 2011

III – DO DIREITO
Lei nº 5.249 de 29 de julho de 1985-Dispôe sobre as promoções de Oficiais da 

Polícia Militar do Pará e dá outras providências.
Art. 1º Esta Lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais 

da  ativa  da  Polícia  Militar  do  Estado  do  Pará,  acesso  na  hierarquia  Policial-Militar,  mediante 
promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Art.2º  A  promoção  é  um  ato  administrativo  e  tem  como  finalidade  básica,  o 
preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, com base nos efetivos 
fixados em lei, par os diferentes quadros.

Dos Critérios De Promoção.
Art.4º As promoções são efetuadas pelo critério de 
A) ANTIGUIDADE
B) MERECIMENTO
C) POR ATO DE BRAVURA
D) POST-MORTEM.
PARÁGRAFO  ÚNICO:  EM  CASOS  EXTRAORDINÁRIOS,  PODERÁ  HAVER 

PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ART.9º- Para ingressar no Quadro de Acesso é necessário que o Oficial PM satisfaça os 

seguintes requisitos essenciais estabelecidos para cada posto:
A) Condições de Acesso;
I- Interstício;
II- Aptidão Física;e
III- As peculiaridades a cada posto dos diferentes Quadros;
b) Conceito Profissional;
c) Conceito Moral.
Cumpre ressaltarmos  que o BG Nº 184 DE 04 DE OUTUBRO DE 2010 , O BG Nº 188 

DE 08 DE OUTUBRO DE 2010 e o BG nº 198 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010 , apresentam-se de forma 
irregular não constando a assinatura do COMANDANTE GERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, EXMº SR. 
CORONEL QOBM CARLOS KLEBER LOPES BARBOSA. Tais documentos são passíveis de ilegalidade, já 
que  não  apresentam  nenhuma  assinatura  ou  cópia  autenticada,  apesar  de  na  Portaria  nº  158/2011-
GS/SESED, DE 13 DE MAIO DE 2011,  demonstrar que exerce a Função de Direção e Chefia de Segurança 
Pública .

Cita-se a Constituição Federal:
ART.142- 
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INC. II-O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil 
permanente será transferido para a reserva, nos termos da Lei;

INC.III-O militar  que,  de acordo com a lei,  tomar  posse em cargo,  emprego ou 
função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao 
respectivo  quadro  e  somente  poderá,  enquanto  permanecer  nessa  situação,  ser  promovido  por 
antiguidade,  contando o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a 
reserva,  sendo depois  de  2  (  dois)  anos  de  afastamento,  contínuos  ou  não,  transferido  para  a  
reserva, nos termos da lei;

Diante  do  acima  exposto  verifica-se  que  esta  Oficial  tendo  assumido  a  função  de 
natureza civil seu direito à  promoção por antiguidade lhe é preservado. Desde que seja comprovado o seu 
tempo de agregação

Cabe salientar que esta Oficial, desde o momento de sua autorização de ir servir junto 
ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte ainda não teve seu processo de agregação iniciado e no 
intuito de corrigir tal situação a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do Rio Grande do Norte  
enviou Ofício nº 264?2011 ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, documento este que 
vem a comprovar que esta requerente exerce função de natureza Policial Militar/Bombeiro Militar, conforme 
o § 1º, item 3, do art.21, do Decreto Federal nº 88.777, de 30 de setembro de 1983 ( R- 200, cópia anexa), 
com redação dada pelo Decreto Federal nº 4.537, de 19 de dezembro de 2002, porém esta cópia atestando 
tal situação para os devidos fins não consta anexo, ficando prejudicado o seu tempo no Posto de 2º 
TENENTE QOBM, por ausência de comprovação de interstício,  não sendo incluída no quadro de 
acesso desta Coporação.  

Segundo a ATA Nº37, datada de 21 de setembro de 2011, proveniente da Comissão de 
Promoção de Oficiais, foi decidido o fato de que a 2º TEN QOBM LEIDIANE DA SILVA SANTIAGO, cedida 
ao Estado do Rio Grande do Norte desde o dia 13 de setembro de 2010, conforme publicado no BG nº 168  
de 24 de setembro de 2010, cita-se que a Oficial foi promovida ao Posto de 2º tenente em 25 de setembro 
de 2009,  o que credita a Oficial  um tempo total de 12 meses,  entretanto o Regulamento da Lei  de 
Promoção de Oficiais prevê no art.19 alínea “a”, tempo de serviço arregimentado mínimo de 18 ( dezoito) 
meses     para o 2º TENENTE ser incluído em Quadro de Acesso, tempo este não satisfeito pela Oficial, assim, 
ficou decidido,  por unanimidade, pela  não inclusão da 2º TEN QOBM LEIDIANE DA SILVA SANTIAGO 
em Quadro de Acesso para as promoções de 25 de setembro de 2011.

Diante das circunstâcias que atualmente se apresentam, não discordamos do somatório 
do tempo apresentado pela  2º  TENENTE QOBM LEIDIANE,  porém a documentação apresentada pelo 
Boletim Geral do comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte é passível de nulidade já que 
não consta nenhuma assinatura ou autenticação do comandante desta localidade.

Regulamenta, para o Exército, a Lei no    5.821  ,  de 10 de novembro de 1972, que   
dispõe sobre as promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas, e dá outras providências. 

CAPÍTULO II DOS QUADROS DE ACESSO
SEÇÃO I
DOS REQUISITOS ESSENCIAIS
Art. 10. Serviço  arregimentado é o tempo passado pelo oficial, em determinados 

postos, no exercício de funções consideradas arregime.
Cita-se também o fato de que não dicordamos da situação de um Oficial ser agregado 

quando no desempenho de Cargo ou Função Militar ou exercer Cargo ou Função considerado de natureza 
policial militar, ainda ser considerado em serviço ativo, até porque há previsão em Lei, mas, mais uma vez a  
documentação não apresenta legalidade, já que que nehuma assinatura consta para validar este documento 
público.

IV – DO PARECER.
Ante todo o exposto acima, podemos concluir  portanto,   que a  2º TENENTE QOBM 

LEIDIANE,  apesar  de  tentar     comprovar  o  tempo  arregimentado   no  Posto  de  2º  Tenente,  não  há 
legalidade  na  documentação  apresentada,  já  que  as  Cópias  dos  Boletins  Gerais  do  Comando  da 
Corporação do Estado do Rio Grande do Norte não são válidos já que não consta nenhuma assinatura  
autenticando a  validade  destes  documentos.  Portanto,  torna-se  de nenhum efeito  a  sua  solicitação  de 
ressarcimento de preterição enquanto não apresentar documentos que atestem legalidade, uma vez que a 
Administração Pública deve pautar-se nos princípios de moralidade, impessoalidade e legalidade, como já 
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dito anteriormente.
É o Parecer, salvo melhor juízo, que submeto à apreciação superior 
Quartel em Belém-PA,  07 de novembro de 2011.

ROBERTA     VIEIRA DE SOUZA CALIARI –1º TEN QOCBM
Membro da Comissão de Justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parcer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TCEL. QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 504 DE 09 DE NOVEMBRO 2011.
Anexo:
Despacho do Protocolo do Gab Cmdº Geral nº 42/11 de 03NOV2011;
Ofício s/nº de 03NOV2011, do TEN CEL QOBM HAYMAN;
Cópia do caderno 01, do Diário oficial do Pará (folha 09);
Cópia da Portaria nº 005/2011 – COP, de 05MAI2011;
Cópia da Portaria nº 423/2011- Gab Cmdº, de 13SET2011.

O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil,  no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos 
narrados no ofício s/nº,  datado de 03 de novembro de 2011, referente à solicitação de substituição do 
Presidente do Conselho de Disciplina, instaurado por meio da portaria 423/2011 – Cmdº Geral de 13 de 
setembro de 2011, tendo como presidente o TEN CEL QOBM HAYMAM APOLLO GOMES DE SOUZA.

RESOLVE
Art.  1º – Substituir  TEN CEL QOBM  HAYMAM  APOLLO GOMES DE SOUZA, como 

Presidente do Conselho de Disciplina, instaurado pela portaria 423/2011 - Cmdº Geral de 13 de setembro de 
2011;

Art. 2º – Nomear o MAJ QOBM JOSÉ MARCOS REIS CAVALCANTE, delegando-lhe as 
atribuições que me competem;

Art. 3º – Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 226, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho do Subcmd° Geral – protocolo n° 1567 - de 30 de setembro de 2011;
Ofício n° 237/11 – BM/2 – 12 de setembro de 2011;
Termo de declaração – BM/2 – 06 de setembro de 2011;
Despacho do Subcmd° Geral – protocolo n° 110/08 – de 05 de agosto de 2011;
Ofício n° 1040/2011 – DC/CGPC – de 27 de julho de 2011;

 Boletim Geral nº 204 de 21NOV2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 12



Despacho da  DC/CGPC- 14 de julho de 2011;
Capa do IPL de n° 35/2011.000001-8 – de 01 de janeiro de 2011;
Relatório IPL – de 01 de janeiro de 2011.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
e após conhecimento dos documentos anexos, os quais versam,   que em tese,  no dia 24 de outubro de 
2010, por volta das 19h30min, após ingerir bebida alcoólica, o 2° SGT BM NIVALDO SOUZA MIRANDA, 
agrediu fisicamente a esposa, entretanto, não houve lesão aparente, em seguida ameaçou-a de morte. O 
referido Sargento foi conduzido à Delegacia de Decouville, e no dia seguinte retornou para a residência do  
casal e tentou agredir novamente a vítima. Por todo o exposto, com o intuito de apurar todos os fatos  
contidos.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares por parte do  2° 
SGT BM NIVALDO SOUZA MIRANDA, decorrentes da violação do art. 17, incisos II, VII, XIV, XVII e art. 18, 
incisos  XVII,XXXIII,  XXXIV,  XXXIX da  Lei  n°  6.833,  de  13  de  fevereiro  de  2006.  O militar  poderá  ser 
sancionado de acordo com o parágrafo único do art. 106 da referida lei.

Art. 2º – Nomear o SUBTEN JOÃO BATISTA FERREIRA MONTEIRO, como presidente 
do processo administrativo disciplinar simplificado, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 227, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Portaria nº 099/2011 -Subcmdº Geral de 23 de maio de 2011, e seus anexos,
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1927, de 21OUT2011, e seus anexos.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, e com intuito de apurar os fatos contidos no ofício n°  
105/2011 –BM/2, de 10 de maio de 2011, o qual o Chefe da 2° Seção do EMG encaminhou os termos de  
declarações prestados pelo Sr. EDUARDO PINHEIRO BRASILERO e pelo SUBTEN BM MÁRIO WALDER 
MARINHO BERNARDO DA CRUZ, ao quais trocam acusações a respeito de transtornos causados por uma 
obra pertencente ao Sr. EDUARDO.

RESOLVE
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos
Art. 2º-  Substituir o 2° TEN QOABM CARLOS  BENEDITO DE LIMA PEREIRA, como 

encarregado da Sindicância, instaurada por meio da portaria n° 099/2011 - SubCmd° Geral de 23 de maio 
de 2011.

Art. 3º - Nomear o SUBTEN BM  ADIER NASCIMENTO DIAS, como encarregado da 
Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 4º - O encarregado deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício 
n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,  
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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PORTARIA Nº 228, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS: 
Despacho do Subcmd° Geral – protocolo n°1873;
Ofício n° 321/2011 – GSE – 14 de outubro de 2011;
Solução de sindicância n° 01/2011 -GSE- 07 de outubro de 2011;
Autos de sindicância (26 fls)– portaria n°002/2011 – 16 de agosto de 2011.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
e após conhecimento do documento anexo, o qual versa sobre a solução de sindicância de portaria n° 
002/2011- GSE, de 16 de agosto de 2011, com o intuito de apurar a conduta do SUBTEN BM FRANCISCO 
NAZARENO PANTOJA BAIA, no dia 23 de julho de 2011, quando de serviço na Base de Santa Bárbara, 
durante  a  Operação  Veraneio,  teria  agido  de  forma  desrespeitosa com  o  SD  BM JORGE  ALBERTO 
CHAVES FERREIRA FLEXA THO, na frente de outros membros das guarnições do 2° GBS/GSE, Polícia 
Militar e Civil, respectivamente.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 

para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões disciplinares  por  parte  do 
SUBTEN BM FRANCISCO NAZARENO PANTOJA BAIA, decorrentes da violação do art. 17, incisos I, II, 
IV,VI, X, XIV, XVII; art. 18, incisos V, XIII, XV, XXX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXVIII; art. 37, incisos LIX, CXIII,  
CXV, CXVI da Lei n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o 
parágrafo único do art. 106 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006.

Art. 2º – Nomear o  1° TEN BM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS, como 
presidente  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  delegando-lhe  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 232, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1578, de 20SET2011;
Protocolo nº 176/09;
Ofício nº 2162/2011 - JME/PAde 08 de Setembro de 2011;
Sentença do Processo nº 2011.2.000165-1 da JME/PA, com 05 laudas.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, o qual versa sobre o processo nº 2011.2.000165-1, 
onde figura como paciente o SD BM HARLEY LEVY CORRÊA DA SILVA, que versa sobre a nulidade parcial 
dos Autos de PADS portaria nº 072/2010, de 22/04/2010, onde teve o intuito de apurar o fato que ocorreu no 
dia 14 de Março de 2010, (sábado), por volta das 06h00, no conjunto Alpha Ville Rod. BR 316, KM 08, Rua  
Bolívia,  Qd  33,  casa  07,  onde  o SD  BM HARLEY  LEVY CORRÊA SILVA,  agiu  de  forma  agressiva 
quebrando objetos  do imóvel  em que reside  com a  SD PM ELIZETE SILVA LEITE TAVARES,  em ato 
continuo tentou lançar o próprio carro sobre a SD PM em tela, a qual seguiu para a casa da mãe da referida 
policial,  a Srª  MARIA LUIZA SILVA LEITE,  sendo acionado uma guarnição da Policia  Militar,  e quando 
chegou ao local para averiguar a situação, teria sido agredidA verbalmente pelo  SD BM LEVY, guarnição 
esta composta pelo CB PM FRANCISCO EVERALDO MELO MORAES e SD PM EDSON DAVID SANTOS 
COSTA, posteriormente o militar foi conduzido a Seccional Urbana de Ananindeua/PA, onde foi lavrado o 
Boletim de Ocorrência Policial nº 00028/2010.002126-1 e o auto de Prizão em Flagrante nº 28/2010.000119-
5. 
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RESOLVE:
Art. 1º – Revogar a Portaria nº 072/2010 – PADS de 22 de abril de 2010, publicada em 

BG nº 76 de 30 de abril de 2010, tendo em vista vícios no procedimento e erro da tipificação na portaria, não 
preenchendo os requisitos do art. 81, inciso, V, VI, da Lei. 6.833 de 13, bem como executar a sentença dos 
autos de processo HC nº 2011.2.000165-1, da JME-PA;

Art.2º – Reinstaurar o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado para apurar 
todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares por parte do SD BM HARLEY 
LEVY CORRÊA SILVA, RG: 3766653, decorrentes da violação “em tese” dos Art. 17, incisos, II, XVI, XVII, 
Art. 18, incisos, III, VII, XXIII,XXXIII, XXXIV, XXXV, Art. 37, incicos, XCV, CXVI, CXVII, o militar poderá ser  
sancionado de acordo com o parágrafo único do art. 106, todos os artigos e incisos da Lei 6.833, de 13 de 
fevereiro de 2006,  Código de Ética da PM/PA ora em vigor no CBM/PA;

Art.  3º  -  Nomear  o  1º  TEN  QOBM DIEGO  WAGNER  PINTO  RODRIGUES,  como 
presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 4º – O presidente deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício n° 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23 de dezembro de 2008;

Art.  5º  -  Presidente  deverá  instruir  o  PADS  em  consonância  com  os  preceitos 
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, incisos LIV e LV  
da Constituição Federal/88, bem como os ritos processuais da Lei. 6.833 de 13 de fevereiro de 2006;

Art. 6º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 7º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 242, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Protocolo n° 1622 – Subcmd° Geral – 30 de outubro de 2011;
Ofício n° 241/11 – BM/2 – 16 de setembro de 2011;
Termo de declaração do Sr. Jorge Machado Marques – 15 de setembro de 2011;
Boletim de ocorrência policial – 25 de agosto de 2011;
Boletim de ocorrência policial – 12 de julho de 2011;
Carteira de profilaxia da raiva humana;
xerox de foto.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, onde é relatado pelo Sr. Jorge Machado Marques,  
que ao realizar  um serviço na casa do  CB BM MARCELO DOS SANTOS  GIMENES,  foi  mordido pelo 
cachorro do referido militar, causando-lhe uma perfuração no braço direito, e que devido esse ocorrido, o 
declarante necessitou de medicamentos, então perguntou ao militar se o mesmo iria lhe ajudar com os  
medicamentos, o que foi respondido negativamente.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos
Art.  2º –  Nomear  a  3°  SGT  BM NAZARÉ  ELFRAZIA  ALVIM DA  SILVA,  como 

encarregado da sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O presidente deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício n° 

1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;
Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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PORTARIA Nº 243, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXOS:
Protocolo n° 1824 – Subcmd° Geral – 28 de outubro de 2011;
Ofício n° 399/2011 – Gab. Cmd° - 04 de outubro de 2011;
Relatório do Conselho Comunitário de Segurança – 18 de setembro de 2011.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, onde é relatado que, no dia 02 de setembro de 2011, 
por volta das 15h15min, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bragança/PA, o 1° SGT BM 
MANOEL EUFRÁSIO GOULART NETO, durante a reunião do Conselho Comunitário de Segurança, teve 
uma postura inadequada, causando má impressão aos demais.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos
Art.  2º –  Nomear  o 1°  TEN  QOBM ADOLFO  LUIS MONTEIRO  LOPES,  como 

encarregado da sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O encarregado deverá observar às orientações formalizadas por meio do ofício 

n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;
Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil
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