
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 05 DE DEZEMBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 213

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2011 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM HELENO ANDRADE
Supervisor de Área CAP BM MARQUES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FABRICIO
2º Turno: CAP BM TAVARES

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM OSIMÁ
Encarregado de Inquérito Técnico TERN BM ARRAES
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM ALESSANDRE

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

  
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE PRAÇA

1 – FÉRIAS - CONCESSÃO
Concedo a contar do dia 19DEZ2011, ao SUBTEN BM ÁLVARO PEIXOTO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR e SD BM LEIDIANE DA CONCEIÇÃO WANZELER, ambos pertencentes a 
AJG/QCG, o período de férias regulamentar relativo ao ano de 2011. Apresentações: 18JAN2012.

(Fonte: Parte snº/2011 Ajudância Geral do CBMPA)

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

RESOLUÇÃO Nº 032/2011-CONSUP
Número de Publicação: 314085
RESOLUÇÃO Nº 32/2011-CONSUP BELÉM, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011
LUIZ FERNANDES ROCHA, Presidente do Conselho Superior do IESP, no uso de suas 

atribuições  legais,  prevista  pelo  art.  5º,  da  Lei  Estadual  nº  6.257,  de  17  de  novembro  de  1999, 
concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho  
Estadual de Segurança Pública (CONSEP);

CONSIDERANDO as particularidades do Estado do Pará em possui grande parte de seu 
território abrangida por áreas de floresta e não raro observa-se ocorrências nessas regiões de mata fechada 
e de difícil acesso;

CONSIDERANDOa  necessidade  dos  militares  BM  possuírem  conhecimentos  e 
treinamentos específicos para o atendimento em área de selva;

CONSIDERANDO a apresentação do projeto pedagógico do Curso de Busca e Resgate 
em Áreas de Selva 2011, apresentado pela Diretoria de Ensino do CBMPA e da Coordenadoria de Ensino  
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Profissional do IESP, após deliberação do egrégio Conselho Superior do IESP, em reunião datada do dia 29  
de setembro de 2011;

RESOLVE:
Art. 1º: Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Busca e Resgate em Área de Selva 

BM;
Art.  2º: A implementação e execução das atividades previstas no projeto pedagógico 

Curso de Resgate em Área de Selva obedecerá aos seguintes procedimentos:

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome: Curso de Busca e Resgate em Área de Selva BM -2011
Unidade Responsável: Corpo de Bombeiros Militar do Pará/IESP
1.3 Nível/Denominação: Especialização operacional.
1.4 Grande Área Conhecimento: Segurança Pública/ Administrativo.
1.5 Aspectos Legais: Lei de Promoção de Praças (Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985), 

R-200 (Decreto n° 88.777, de 30 de setembro de 1983), Lei de Criação do IESP (6.257 de 17 de setembro 
de 1999), Regimento Interno do CFAE – RCFAE (Portaria nº 679 de 02 de dezembro de 2003, publicada no 
BG nº 018 de 2004) e Código de Ética e Disciplina da PMPA (Lei nº. 6.833, de 13 de fevereiro de 2006).

1.6 Coordenação do Curso: DEI BM/Coordenadoria de Ensino Profissional do IESP
2. ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DO CURSO:
2.1 Carga horária total: 400h/a
2.2 Inscrições para a Seleção: a cargo da Diretoria de Pessoal do CBMPA;
2.3 Períodos de realização: 18 de setembro a 16 de outubro de 2011
2.4 Funcionamento: CFAE ;
2.5 Números de vagas: 30 (trinta)
2.6 Exames: A cargo da DP e POLIBOM
3 - PREVISÃO DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE DOCENTES
Os custos serão calculados em função da h/a ministrada e da titulação do Docente. Nos 

seguintes valores: Graduado (R$36,00), Especialista (R$ 40,00) e Mestre (R$ 44,00)
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais

 
DISCIPLINA CH TITULAÇÃO VALOR (R$)

PRONTO SOCORRISMO EM SELVA 20 Graduado 720,00

TÉCNICA E MANEABILIDADE DE SALVAMENTO AEREO 20 Graduado 720,00

TÉCNICA E MANEABILIDADE DE SALVAMENTO AQUÁTICO 20 Graduado 720,00

ORIENTAÇÃO GEOGRAFICA E ESPACIAL 30 Graduado 1.080,00

NAVEGAÇÃO DE SELVA 30 Graduado 1.080,00

NOÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA NA SELVA 50 Graduado 1.800,00

MARCHAS E ESTACIONAMENTO 60 Especialista 2.400,00

PRÁTICA DE OPERAÇÕES DE BUSCA EM ÁREA DE SELVA 60 Especialista 2.400,00

OPERAÇÕES BOMBEIROS MILITAR 50 Graduado 1.800,00

ESTAGIO SUPERVISIONADO 30 Graduado 1.080,00

ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DE CURSO 30 Especialista 2.730,00

TOTAL 400 14.880,00

Combustível   2.258,00

Encargos Patronais 20% INSS   2.976,00
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TOTAL GERAL   20.114,00

CUSTO POR ALUNO   670,46

Dotação Orçamentária:
Origem dos Recursos: Corpo de Bombeiros Militar
Função Programática: 3110.06.128.1211.4726
Natureza da Despesa: 339030, 339036, 339039 e 339047
Fontes do Recurso: 0101

Art.  3º: Esta resolução entrará em vigor,  com data retroativa a contar de 18/09/2011, 
revogando-se às disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do Conselho Superior do IESP
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32048 de 02/12/2011)

PORTARIA Nº 122/2011/GAB/SEGUP
Número de Publicação: 313997
PORTARIA Nº 122/2011/GAB/SEGUP - BELÉM, 22 DE NOVEMBRO DE 2011 
O Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social  do Pará, no uso das 

atribuições Constitucionais[1] e Legais[2], no âmbito de sua legitimação funcional, etc..
CONSIDERANDO: que compete a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 

Social  exercer  a  coordenação,  a  supervisão,  a  articulação,  a  integração  e  a  avaliação  dos  órgãos 
integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública, assim considerados a Polícia Civil do Estado do 
Pará; Polícia Militar do Pará; Corpo de Bombeiros Militar do Pará; Centro de Perícias Científicas “Renato 
Chaves”; Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará e Departamento de Trânsito do 
Estado do Pará;

CONSIDERANDO:  o  objetivo  primeiro  da  Segurança  Pública  deste  Estado,  que  se 
corporifica no exercício diuturno da prática de todos os atos, na esfera de sua competência, que busquem a 
proteção ampla da sociedade, envidando esforços que visem a diminuição da criminalidade e da violência 
em todas as suas formas, em tudo resguardando a dignidade da pessoa humana;

CONSIDERANDO:  a  solicitação  expressa  no  Ofício  TRT/DG/GP/Nº  045/2011,  e 
03.11.2011, da lavra do Exmº. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por meio do 
qual  pleiteia  a  criação  de  Área  de  Segurança  adjacente  ao  prédio  onde  se  encontram  instaladas  ás 
dependências do TRT/8ª Região, Foro Trabalhista de Belém;

CONSIDERANDO: que a competência para a definição, em nível Estadual, das “Áreas 
de Segurança de Edificações Públicas”  para fins de sinalização de trânsito é atribuída à Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social, por força da Resolução nº 302[3] do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN. 

RESOLVE:
1) ESTABELECER, a extensão adjacente igual às testadas do imóvel onde se encontram 

instaladas ás dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Foro Trabalhista de Belém, 
localizadas na Av. D. Pedro I e Av. Senador Lemos, bairro do Umarizal, em Belém-PA,  como  “Áreas de 
Segurança”, para os efeitos a que se propõem a Resolução nº 302, de 18.12.2008, do Conselho Nacional  
de Trânsito – CONTRAN.

2) Seja dado conhecimento da presente Portaria ao E.  TRT/8ª Região,  bem como à 
Companhia de Transportes de Belém – CTBel.

3) Esta portaria entra em vigor nesta data, revoganda às disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do Conselho Superior do IESP
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[1] Constituição do Estado do Pará, de 05 de outubro de 1989
Art. 138. Os Secretários de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e 

um anos e no exercício os direitos políticos.
Parágrafo  único.  Compete  ao  Secretário  de  Estado,  além  de  outras  atribuições 

estabelecidas nesta Constituição e na lei: 
I  -  exercer  a  orientação,  coordenação  e  supervisão  dos  órgãos  e  entidades  da 

administração  estadual  na  área  de  sua  competência,  e  referendar  os  atos  e  decretos  assinados  pelo 
governador; 

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;
[2] Lei nº 7.543, de 20.07.2011
Art. 7º A Secretaria de Estado de Segurança Pública passa a denominar-se Secretaria de 

Estado  de  Segurança  Pública  e  Defesa  Social,  cuja  reestruturação  organizacional  será  objeto  de  lei  
específica.

§1º A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social terá como finalidade a 
coordenação, a supervisão, a articulação, a integração e a avaliação dos órgãos integrantes do Sistema 
Estadual de Segurança Pública.

§ 2º Ficam vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, os 
seguintes Órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública: Polícia Civil do Estado do Pará; Polícia Militar 
do  Pará;  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará;  Centro  de  Perícias  Científicas  “Renato  Chaves”;  
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará e Departamento de Trânsito do Estado do 
Pará.

[3] RESOLUÇÃO 302 CONTRAN, de 18.12.2008
Art.  5º. Área de Segurança é a parte da via necessária à segurança das edificações 

públicas ou consideradas especiais,  com extensão igual  à  testada do imóvel,  nas quais  a  parada e o 
estacionamento são proibidos, sendo vedado o seu uso para estacionamento por qualquer veículo.

§  1º  Esta  área  é  estabelecida  pelas  autoridades  máximas  locais  representativas  da 
União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, vinculados à Segurança Pública; 

(Fonte: Diário Oficial Nº. 32048 de 02/12/2011)

RESOLUÇÃO Nº 029/2011-CONSUP
Número de Publicação: 314028
RESOLUÇÃO Nº 29/2011-CONSUP - BELÉM, DE 17 DE AGOSTO DE 2011
LUIZ FERNANDES ROCHA, Presidente do Conselho Superior do IESP, no uso de suas 

atribuições  legais,  prevista  pelo  art.  5º,  da  Lei  Estadual  nº  6.257,  de  17  de  novembro  de  1999, 
concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho  
Estadual de Segurança Pública (CONSEP);

CONSIDERANDO  o processo de integração de servidores públicos lotados em órgãos 
de Inteligência e instituições afins no Estado do Pará, faz-se necessária a capacitação de profissionais em 
exercício na Atividade de Inteligência, com foco na ampliação, atualização e a sedimentação da doutrina de 
Inteligência;

CONSIDERANDO a necessidade de capacitar profissionais de inteligência que integram 
órgãos de inteligência e instituições afins, para a aplicação de procedimentos básicos em Produção do 
Conhecimento, Contra-inteligência e Operações de Inteligência, objetivando a integração e a uniformização 
da linguagem, conhecimento sobre tecnologias e técnicas utilizadas na Atividade de Inteligência;

CONSIDERANDO  a  apresentação  do  projeto  pedagógico  do  Curso  Básico  de 
Inteligência,  apresentado  pela  Coordenadoria  de Ensino Profissional  do IESP,  conforme deliberação do 
egrégio Conselho Superior do IESP, em reunião datada do dia 17 de agosto de 2011;

RESOLVE:
Art.  1º  -  Aprovar  o  projeto  pedagógico  do  Curso  Básico  de  Inteligência,  do  Centro 

Integrado de Inteligência - CEI;
Art. 2º - A implementação e execução das atividades previstas no projeto pedagógico do 
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Curso Básico de Inteligência, obedecerá aos seguintes procedimentos:
1. IDENTIFICAÇÃO
Local: Auditório do Comando Geral da PMPA
Período: 05 (cinco) dias (8h30 – 12h30 / 14h30 – 17h30).
Data : de 29 de Ago a 02 Set 2011 (segunda-feira)
Carga Horária Total: 32 h/a
Número de Vagas: 30 (trinta) vagas
Clientela: Profissionais da área de inteligência
Seleção: à cargo do CEI
Quantidade de turmas: 01

Art.  3º:  Esta  resolução  entrará  em  vigor  a  contar  de  17/08/2011,  revoganda  às 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ FERNANDES DA ROCHA
Presidente do Conselho Superior do IESP
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32048 de 02/12/2011)

RESOLUÇÃO Nº 031/2011-CONSUP
Número de Publicação: 314039
RESOLUÇÃO Nº 31/2011-CONSUP - BELÉM, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011
LUIZ FERNANDES ROCHA, Presidente do Conselho Superior do IESP, no uso de suas 

atribuições  legais,  prevista  pelo  art.  5º,  da  Lei  Estadual  nº  6.257,  de  17  de  novembro  de  1999, 
concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, aprovado pela Resolução nº 12/1999, do Conselho  
Estadual de Segurança Pública (CONSEP);

CONSIDERANDO o pleito da Academia de Formação de Oficiais Bombeiros Militares 
(ABM) em preservar a tradição da data festiva do Dia do Bombeiro Paraense;

CONSIDERANDO a carência de oficiais Subalternos no Quadro de Oficiais Combatentes 
BM;

CONSIDERANDO a deliberação do egrégio  Conselho Superior  do IESP,  em reunião 
datada do dia 29 de outubro de 2011. 

RESOLVE:
Art. 1º: Alterar, no projeto pedagógico, a data de conclusão do Curso de Formação de 

Oficiais BM, de março de 2012, para o dia 24 de novembro de 2011;
Art. 2º: A antecipação da data de conclusão do curso, para o dia 24 de novembro de 

2011, não deverá ocasionar prejuízo nas cargas horárias das disciplinas aprovadas no projeto pedagógico 
do curso;

Art.  3º:  Esta  Resolução  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revoganda  às 
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do Conselho Superior do IESP
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32048 de 02/12/2011)

RESOLUÇÃO Nº 030/2011-CONSUP
Número de Publicação: 314059
RESOLUÇÃO Nº 30/2011-CONSUP - BELÉM, DE 17 DE AGOSTO DE 2011
LUIZ FERNANDES ROCHA, Presidente do Conselho Superior do IESP, no uso de suas 

atribuições  legais,  prevista  pelo  art.  5º,  da  Lei  Estadual  nº  6.257,  de  17  de  novembro  de  1999, 
concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, aprovado pela Resolução nº 12/1999, do Conselho  
Estadual de Segurança Pública (CONSEP); 

CONSIDERANDO a necessidade de conhecimentos técnicos do tiro defensivo, a fim de 
que este possa ter pleno domínio do uso da Pistola Cal.40, arma usada pelos militares no serviço de guarda 
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das instalações físicas (quartéis) do Corpo de Bombeiros Militar, com rigorosa observância das regras de 
segurança e manutenção;

CONSIDERANDO a apresentação do projeto pedagógico do  Curso de Tiro Defensivo 
pela Coordenadoria de Ensino Superior do IESP, após deliberação do egrégio Conselho Superior do IESP, 
em reunião datada do dia 17 de maio de 2011;

RESOLVE:
Art. 1º: Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Tiro Defensivo;

Art.  2º:  A implementação e execução das atividades previstas no projeto pedagógico 
Curso de Tiro Defensivo, obedecerá aos seguintes procedimentos:

1. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO:
1.1- Carga Horária por turma: 25 h/a
1.2- Tipo / modalidade: Técnico-Profissional
1.3- Período de realização: Conforme cronograma do CBMPA
1.4- Números de Militares: 90 (noventa).
1.5- Público Alvo: Oficiais e praças do CBMPA
1.6- Quantidade de turmas: 03 (três) turmas de 30(trinta) discentes, conforme relação 

fornecida pelo CBMPA.
1.7- Local de execução: Marituba/IESP
2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO:
2.1. Funcionamento do Curso: O curso realizar-se-á de 2ª a 5ª feira, no estande do IESP,  

no horário de 08h00 às 13h00, com intervalo diário de 15min.
2.2. Matrículas: As matriculas serão realizadas pela Diretoria de Ensino do CBMPA.
3. DESENHO CURRICULAR:

ÁREA TEMÁTICA
 

 DISCIPLINA   C/H POR TURMA    C/H TOTAL

Funções, Técnicas e procedimentos em 
segurança pública

      TIRO 
DEFENSIVO

             20 h/a   60 h/a (03 turmas)

Supervisão 5 h/a 15 h/a (03 turmas)

4. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:
4.1 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais:

DISCIPLINA INSTRUTOR C/H
TURM

TITULAÇ. TOTAL  H/A VALOR H/A 
(R$)

VALOR TOTAL 
H/A (R$)

TIRO 
DEFENSIVO

Marcelo Borba Maia 20 NÍVEL MÉDIO 60 R$ 18,00
 

R$ 1.080,00

TIRO 
DEFENSIVO

Gilberto Junior Lira 
Damasceno 

20 NÍVEL MÉDIO 60 R$ 18,00 R$ 1.080,00

Supervisão Kleter da Costa Lobo 5 ESPECIA
LISTA

15 R$ 40,00 R$ 600,00

TOTAL R$ 2.760,00

4.2 MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS
Descrição Quant Justificativa Valor Unidade Valor Total

(R$)
Alvos 180 Pratica de tiro

 
R$ 2,75 R$ 495,00

Fita gomada 6 Prática de tiro
 

R$ 4,10 R$ 24,60

Resma de Papel A4 3 Utilização sala de aula R$ 15,00 R$ 45,00
 

Trabalhos Xerográficos - Apoio Didático-Apostilas R$ 0,00 R$ 150,00
 

Cartucho de Tinta 1 Impressão R$ 80,00 R$ 80,00
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(Impressora )  
Pincel Atômico (cx com 10) 3 Recurso didático R$ 20,00 R$ 60,00

 
Apagador 3 Recurso didático R$ 1,50 R$ 4,50

 
CD RW 3 Recurso didático R$ 3,00 R$ 9,00

 
Certificados 90 Formalização R$ 2,00 R$ 180,00
TOTAL R$ 1.048,10

4.3    PLANILHA DE CUSTOS – GERAL  

ITEM ELEMENTO DE DESPESA VALOR (R$)
Serviço de Terceiros – Pessoa  Física 339036 R$ 2.760,00

 
Encargos Patronais (ISS/INSS) 339047 R$ 552,00

 
Material de Consumo 339030 R$ 1.048,10

 
Total do Curso
 

R$ 3.808,10
 

Total por Aluno R$ 42,32

Origem dos Recursos: Corpo de Bombeiros Militar
Função Programática: 3110.06.128.1211.4726
Natureza da Despesa: 339030 339036 e 339047
Fontes do Recurso: 0101
Art.  3º:  Esta  resolução  entrará  em  vigor  a  contar  de  17/08/2011,  revogando-se  às 

disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do Conselho Superior do IESP
Diário Oficial Nº. 32048 de 02/12/2011

2 - CONTRATO
Número de Públicação: 314294
Errata da Publicação: 313677
Contrato: 41-11
Exercício: 2011
Classificação do Objeto: Outros
Objeto:  Este  Contrato  tem  como  objeto  a  AQUISIÇÃO  DE  COTURNOS  PARA O 

EFETIVO DE CABOS E SOLDADOS DO CBMPA, adjudicado a CONTRATADA conforme especificado em 
sua proposta financeira que doravante é parte integrante do presente Contrato. 

Valor Total: 34.897,50
Data Assinatura: 30/11/2011
Vigência: 30/11/2011 a 29/01/2012
Pregão Eletrônico: 8/2011
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06182118426040000    339030              0101000000          Estadual
Contratado: MINAS BOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Endereço: Av Getúlio Vargas, 555
CEP. 37410-000 - Três Corações/MGTelefone: 0000000000 
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32048 de 02/12/2011)

3 - CLUBE DOS OFICIAIS DO CBMPA
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A) EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O diretor  presidente do Clube dos Oficiais  do Corpo de Bombeiros Militar  do Pará – 

COCB, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a letra “d” do Art. 66 do Estatuto Social.

RESOLVE:
Convocar  Assembléia  Geral  para realização  da eleição para a  escolha,  por  meio de 

votação da nova diretoria administrativa do Clube dos Oficiais do CBMPA, para o biênio 2012/2013, a ser  
realizada no próximo dia 14 de dezembro de 2011, no Auditório do Comando Geral do CBMPA, em Primeira  
convocação às 08h00 com 2/3 dos sócios, em segunda convocação às 09h00 com número superior a 30 
(trinta) votos e terceira e última convocação às 09h30 com qualquer número de sócios, conforme dispõe o  
Art. 38 do Estatuto Social

Quartel do Comando Geral do CBMPA, 02 de dezembro de 2011.

Nahum Fernandes da Silva – CEL QOBM.
Presidente do COCB.

B) ELEIÇÃO GERAL PARA ESCOLHA DA DIRETORIA DO COCB BIÊNIO 2012/2013
INSCRIÇÕES DE CHAPA
A quem interessar, informa que a partir desta data até o dia 12 de dezembro de 2011, 

declaro abertas as inscrições das chapas concorrentes ao pleito eleitoral para escolha da nova diretoria  
administrativa do COCB, para o biênio 2012/2013.

Os  interessados  deverão  protocolar  o  documento  de  inscrição  de  suas  Chapas  no 
horário  de 08h00 às 14h00, de segunda a sexta-feira,  no protocolo Geral  do CBMPA, até o dia 12 de 
dezembro de 2011.

Quartel do Comando Geral do CBMPA, 02 de dezembro de 2011.

Nahum Fernandes da Silva – CEL. QOBM.
Presidente do COCB.

4 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 171/2011 – DO COMANDO DE OPERACÕES AÉREAS
Conforme  autorizado  por  V.  Exª  a  participação  do  efetivo  da  COA em  operações 

helistransportadas  em  aeronaves  operadas  pelo  IBAMA,  como  objetivo  de  adquirir  e  aperfeiçoar  os 
conhecimentos relacionados ao uso de helicóptero em missões de combate a incêndios florestais,  etc.,  
informo que o CB BM MAX SOARES DE CASTRO, pertecente a esta unidade aérea, foi convocado a 
compor a tripulação na função de Tripulante Operacional.

Informo ainda que o período previsto será de 30/11/11 a 15/12/11, podendo a missão ser  
prorrogada por igual período, não causando qualquer transtorno ao bom andamento dos serviços da COA; e 
os que encargos de diárias e passagens aéreas, hospedagem e alimantação serão de responsabilidade do 
referido Instituto Ambiental.

Diante do acima exposto solicito a publicação em BG da referida participação, do nosso 
militar, em Operações Aéreas do IBAMA

Alessandro Zell de Araújo – MAJ QOBM
Coordenador de Operacões Aéreas

OFICIO SN/2011 – DO AMAZON COUNTRY CLUB
Por meio do presente, a Diretoria do Amazon Country Club agradece o apoio de V. Sa.  

para o 26º UNDOUKAI, realizado no dia 30 de outubro de 2011, na sede campestre deste club.
Na  oportunidade,  informamos  que  o  sucesso  da  programação  deve-se  a  essa 

colaboração, sem a qual seria muito difícil a sua realização e esperamos poder sempre contar com vossa 
colaboração em futuros eventos. 

Nobuyoshi Muto
Presidente
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OFÍCIO Nº 770/2011 – DA SECON
A Secretária Municipal de eEconomia Sra. Ociane Vasconcelos da Luz agradece a V. Sª, 

e  à  sua  equipe  pelo  apoio  dado a  Ação Cidadania  realizada  no  dia  26.11.2011,  no  Espaço  Palmeira,  
enfatizando que sua presença foi de suma importância para a realização e o sucesso do evento.

OCIANE VASCONCELOS DA LUZ
Secretária Municipal de Economia

OFÍCIO Nº 1228/2011 – DA OUVIDORIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Ao deixar a Ouvidoria Estadual do Sistema de Segurança do Pará, após dois mandatos, 

venho explicitar meus sinceros agradecimentos aos servidores e servidoras lotados/as se destacaram com 
empenho e resposabilidade no exercício de suas funções, contribuindo decisivamente para o êxito desse 
trabalho pioneiro na área de Segurança Pública em nosso estado e também no norte do país.

Agradeço ainda igualmente às instituições que cederam tais servidores/as para viabilizar 
o funcionamento desta Ouvidoria e assim poder atender a demanda diária da população.

Pelo  exposto,  venho  respeitosamente  solicitar  que  seja  registrado  em  suas  fichas 
funcionais dos/as abaixo relacionados/as, o louvor aqui expresso

GRADUAÇÃO MATRÍCULA SERVIDORES ÓRGÃO

CB BM 5398770 FRANCINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO CBM

CIBELE KUSS

5 – COMISSÃO DE JUSTIÇA

Parecer nº 103/2011
Objeto: Revisão de valores (Preço) no  Contrato nº 022/200
Interessado:PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
Assunto: Realinhamento de Preço do Contrato nº 022/200-Contratada-Empresa 

MD Construtora LTDA.

EMENTA  :  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  TOMADA  DE  PREÇO  Nº 
001/2010,  DO  TIPO  MENOR  PREÇO  GLOBAL.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
OBRAS, ESPECIFICAMENTE NA CONSTRUÇÃO DA DST, PERTENCENTE AO CBMPA. REALINHAMENTO 
DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 004/2009.

I - DA CONSULTA: 

                         TERMO ADITIVO À SER REALIZADO NO QUE SE REFERE    AO REALINHAMENTO DE  
PREÇOS DO CONTRATO Nº 022/200-CBMPA, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010, CUJO O 
OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS-CAT

II - DOS FATOS:

O Presidente da Comissão de Fiscalização-TEN.CEL QOCBM EDMILSON FARIAS LIMA, 
astravés do Ofício nº48, de 21 de outubro de 2011, informou ao TEN.CEL QOBM AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE 
ALMEIDA, que após analisar a solicitação da Empresa MD CONSTRUTORA LTDA, que será necessário o 
ajuste  no  contrato  da  construção  da  DST/CAT,  mais  precisamente  nos  quantitativos  contradados  e  no 
percentual  permitido  pelo  contrato  em  vigor.Os  ajustes  nos  quantitativos  contratados  são  de  extrema 
necessidade para que o objeto licitado tenha condições plena  de funcionamento e de segurança dentro das 
normas técnicas da construção civil e necessidade do contratante.

Informou que os projetos alterados geraram supressão de serviços, ocasionando um ajuste 
total da planilha contratada onde os serviços que não seriam mais necessários foram substituídos por outros  
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que seriam necessários.

                      III – DO DIREITO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
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  de  legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

XXI – “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure  igualdade  de 
condições  a  todos  os  concorrentes,  com  cláusulas  que  estabeleçam  obrigações  de  pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Contrato de obras são aqueles em que o objeto pactuado consiste em construção, reforma, 
fabricação,  recuperação  ou  ampliação  de  determinado  bem público.  A construção  resulta  de  atividades  e  
materiais destinados à criação do bem.

Uma das condições específicas do contrato de obras é o projeto básico, que é a definição prévia 
da obra a ser contratada. Deve a Administração, antes das providências necessárias à contratação, delinear o  
projeto da obra, indicando os motivos que lavam à sua realização, a extensão, o tempo que deve durar,  a 
previsão dos gastos, e outros elementos definidores.

Outra  condição  é  a  programação  da  integralidade  da  obra..Com  efeito,  havendo  previsão 
orçamentária para a execução da obra, deve ser programada em sua totalidade, considerando-se os custos e 
os prazos de execução.  A execução, porém, pode ser  parcelada,  não como regra,  mas somente quando 
houver razões de ordem técnica e econômica, devidamente justificadas.

Conforme o caso em tela, em que por parte da Administração Pública, houve uma falha na  
elaboração do orçamento exato para realização da obra do Centro de Atividades Técnicas e por parte também  
da Empresa contratada ao concordar com os valores apresentados, porém, a obra não poderá ficar inacabada 
em virtude de ser um setor de suma importância para a sociedade na fiscalização dos estabelecimentos, prédios 
públicos, prédios comerciais, prédios residenciais, dentre outros para se adequarem aos padrões necessários 
de prevenção contra situações de pânico e incêndio.

Equação econômico-financeira do contrato é a relação de adequação entre o objeto e o preço, 
que deve estar presente ao momento em que se firma o ajuste. Quando é celebrado qualquer contrato, inclusive  
o administrativo, as partes se colocam diante de uma linha de equilíbrio que liga a atividade contratada ao 
encargo financeiro correspondente. Mesmo podendo haver certa variação nessa linha, o certo é que no contrato 
é  necessária  a  referida  relação  de  adequação.  Sem  ela,  pode  dizer-se,  sequer  haveria  o  interesse  dos 
contratantes no que se refere ao objeto do ajuste.

Quando pactuam, as partes implicitamente pretendem que seja mantido o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Desse modo, o efeito principal desse verdadeiro postulado contratual é o de propiciar às 
partes a oportunidade de restabelecer o equilíbrio toda vez que de alguma forma mais profunda for ele rompido 
ou, quando impossível o restabelecimento, ensejar a própria rescisão do contrato.

Diante do caso concreto, deve-se apurar as responsabilidades tanto do Administrador Público,  
quanto da Empresa contratada na elaboração do projeto que não estabeleceu os recursos necessários para a 
apuração desta obra, que contribui para esta excepcionalidade.

DISPÕE O ART.65, § 6º, DA LEI Nº 8.666 DE 21.06.1993:
“Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a 

Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial” 

CITA-SE JURISPRUDÊNCIA DO TCU-
Alteração  contratual-justificativas-especificações.  TCU  determinou  “9.3.cumpra  o 

disposto no caput do art.65 da Lei 8.666/93, fazendo constar do processo de contratação as devidas 
justificativas para a alteração dos contratos, bem como elabore projeto ou especificações que detalhem,  
de  forma clara,  o  objeto  a  ser  modificado  ou  acrescido  e  as  respectivas  quantidades,  de  modo  a 
possibilitar a correta cotação de preços, nos termos do que dispõe o § 4º do art.7º da Lei 8.666/93-Fonte:  
TCU.Processo nº TC-010.698/2005-3.Acórdão nº 1730/2006-Plenário.

Alteração Quantitativa-  As alterações quantitativas,  no caso de obras,  serviços ou compras, 

 Boletim Geral nº 213 de 05DEZ2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 10



estão limitadas a acréscimo e supressões, de forma que a repercussão financeira não exceda a 25% 
( vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifìcio 
ou equipamento, a 50% ( cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Importante notar que, para o Direito, a 
reforma é uma obra que não implica aumento de área ou capacidade.

Como regra, as modificações no objeto contratado deverão repercutir em ajustes proporcionais 
no preço para cima ou para baixo, conforme haja acréscimo ou supressão, respeitando  os valores unitários 
constantes no contrato e os limites legais.

O  contratado  é  obrigado  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  as  modificações 
quantitativas propostas pelo  Tribunal dentro dos limites referidos no caput,  sendo admitida,  ainda,  redução  
superior àqueles limites, desde que conste com a concordância do contratado.

Emana da norma, em correspondência ao dever da Administração, o direito subjetivo à revisão 
do preço  em favor  do  contratado  sempre  que  houver  aumento  de  encargos  impostos  pela  Administração. 
Verificado, então, o suporte fático do direito-o aumento de encargos-, faz jus o particular à revisão do preço 
inicial.

Vários julgados têm aplicado o princípio  do equilíbrio  econômico-financeiro  do contrato.  Em 
questão sobre a matéria, por exemplo, já restou consignado: “ tratando-se de obra pública, é devida a adequada 
modificação  das  condições  inicialmente  pactuadas  no  contrato,  sempre  que  sejam  necessários  o 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro entre os encargos do contrato e a justa remuneração do 
objeto do ajuste, sendo devidos, por isso, os reajustes econômicos dos preços inicialmente avençados”.
 O direito de revisão independe de previsão expressa no instrumento contratual, bastando 
a comprovação da existência do fato superveniente que tenha causado o rompimento do equilíbrio econômico-
financeiro do ajuste. São dois os fundamentos para tal conclusão: Primeiramente, cuida-se de direito oriundo  
diretamente do texto legal, que, obviamente, se situa acima do contrato; Ademais, torna-se impossível qualquer 
previsão sobre fatos futuros que possam influir na relação contratual. Importante, pois, é a ocorrência do fato, e 
não sua formalização no contrato.

Fundamento Legal: Tal fundamento legal, encontra-se na cláusula VII DO CONTRATO Nº 
004/2009

ART.57,§ 1º DA Lei 8.666/93-Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e 
de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 
autuados em processo:

I-Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II-Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.
ART.58-O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I-Modificá-los,  unilateralmente,  para  melhor  adequação  às  finalidades  de  interesse 

público, respeitados os direitos do contratado;
§2º-Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato 

deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.
Art.65 da Lei nº 8.666/93.-Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos:
I-Unilateralmente pela Adiministração:
a)quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei;

 IV – DO PARECER.
Conforme todo o exposto acima, tanto para os Bombeiros quanto para sociedade que necessita 

das vistorias realizadas por esse departamento, recomendamos que seja feito o  aditamento do contrato, para 
que se cumpra a obra de construção do Quartel da DST.Cumpre ressaltar por fim, que este parecer limita-se às 
questões jurídicas, ressalvadas as questões técnicas e econômicas.
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É o Parecer, Salvo melhor juízo
Quartel em Belém-PA, 21 de novembro de 2011.

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI– TEN. CEL.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
SEM ALTERAÇÃO

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