
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 03 DE MAIO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 081

Para conhecimento das UBM's subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 04 DE MAIO DE 2012 (SEXTA-FEIRA)

Superior de DiaMAJ MAJ BM OLIVEIRA
Supervisor de Área CAP BM MARQUES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM WAGNER
2º Turno: CAP BM NUNES

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM A. CARLOS
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ELILDO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FURTADO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS

1 – ATO DO PODER EXECUTIVO
L E I Nº 7.624, DE 26 DE ABRIL DE 2012
Dispõe sobre a criação do Gabinete Militar do Tribunal de Contas do Estado do Pará e de 

seus cargos, e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte 

Lei:
Art. 1º Fica criado o Gabinete Militar no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará,  

encarregado do assessoramento à Presidência do TCE em assuntos militares e de segurança institucional,  
com a estrutura de cargos, ora criados, em quantitativos, níveis hierárquicos e remunerações previstos no 
Anexo Único desta Lei.

Art.  2º  O Gabinete Militar  do Tribunal  de Contas do Estado do Pará tem a seguinte 
estrutura:

I - um Chefe de Gabinete Militar;
II - um Subchefe de Gabinete Militar;
III - dois Oficiais PM ou BM da ativa, assessores militares, que exercerão as atividades 

administrativas, de segurança e de Prevenção e Combate a Incêndio; 
IV - um corpo Operacional de até vinte praças PM ou BM.
§ 1º V E T A D O.
§ 2º V E T A D O.
§ 3º V E T A D O.
Art. 3º As competências e atribuições das atividades do Gabinete Militar do Tribunal de 

Contas do Estado do Pará serão regulamentadas por ato da Presidência do TCE.
Art. 4º V E T A D O.
Art.  5º  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  ocorrerão  por  conta  das  dotações 
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orçamentárias  do Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Pará,  respeitando  o limite  total  de  despesas com 
pessoal estabelecido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 26 de abril de 2012.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado

ANEXO ÚNICO DA L E I   Nº 7.624, DE 26 DE ABRIL DE 2012

QUANTIDAD
E

 GRATIFICAÇÃO.  FUNÇÃO CARGO PROVIMENTO

1 Oficial Superior Chefe do Gabinete Militar quatro vezes o valor do soldo do posto

1 Oficial Superior Subchefe do Gabinete Militar quatro vezes o valor do soldo do posto

1 Oficial Superior e/ou Intermediário Seção de Administração
e Segurança 

três vezes o valor do soldo do posto

1 Oficial Superior e/ou Intermediário Seção de Prevenção e Combate à Incêndio três vezes o valor do soldo do posto

20 Praças Corpo Operacional três vezes o valor do soldo do posto

(Fonte: Diário Oficial Nº. 32147 de 30/04/2012

MENSAGEM Nº 12-A/12-GG
Belém, 26 de abril de 2012.
Excelentíssimo Senhor
Deputado MANOEL CARLOS ANTUNES
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Local 
Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados,
Tenho a honra de me dirigir a Vossas Excelências para comunicar que, nos termos do 

artigo 108, parágrafo 1º, da Constituição Estadual, resolvi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade, o 
Projeto de Lei nº 235/11, de 4 de abril de 2012, que “Dispõe sobre a criação do Gabinete Militar do Tribunal  
de Contas do Estado do Pará e de seus cargos, e dá outras providências”.

Em que pese o elevado propósito que norteou  a elaboração do Projeto de Lei, verifi  ca-
se a inconstitucionalidade da proposição no que respeita aos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 2º, porquanto  
violam o artigo 42 da Constituição Federal e o artigo 135, inciso X da Constituição Estadual.

Com efeito, ao dispor que a Chefi  a do  Gabinete Militar será exercida exclusivamente  
por Ofi  cial Superior da ativa da Polícia Militar do Estado do Pará e que a Subchefi  a do referido Gabinete  
será exercida por Oficial da ativa da Polícia Militar do Estado do Pará, os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º do

Projeto de Lei ferem a Constituição Federal, em seu artigo 42, o qual estipula que são 
militares  do  Estado  os  membros  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar.  Esta  norma 
constitucional confere tratamento isonômico aos militares do Estado, princípio este que foi inobservado pelo 
Projeto  de  Lei  ao  estipular  que  tanto  a  Chefia,  quanto  a  Subchefia  do  Gabinete  Militar  criado,  serão  
exercidas exclusivamente por Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, em detrimento, portanto, dos  
membros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

O parágrafo 3º do artigo 2º do Projeto  de Lei nº 235/11, por sua vez, fere o artigo 135, 
inciso X, da Constituição Estadual ao dispor que os militares que ocuparão cargos no Gabinete Militar serão 
solicitados aos Comandos Gerais das corporações militares estaduais. Sobreleva notar que tal atribuição é 
privativa do Chefe do Poder Executivo, a quem foi cometida a competência de exercer o comando supremo 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,  por força do que dispõe o artigo 135, inciso X  da 
Constituição Estadual. Assim, o Projeto de Lei não poderia ter disposto que os militares serão solicitados 
aos Comandos Gerais das corporações militares estaduais.

O Projeto de Lei nº 235/11, em seu artigo  4º, também afronta o texto constitucional, visto 
que invade  competência privativa da União para legislar sobre normas gerais  de organização, efetivos,  
material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares 
(artigo 22, inciso XXI da Constituição Federal), pois os cargos referidos não se encontram especifi  cados 
nos Quadros de Organização da Corporação, na forma prevista pela Lei Estadual nº 5.276, de 1985, bem 
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como não têm previsão nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 88.777, de 1983, seja entre os órgãos dos 
Estados, seja entre os órgãos da União e do Distrito Federal.

Sobre este ponto, convém notar que os  militares que exercerem função ou cargo não 
catalogados nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 88.777, de 1983 são considerados no exercício de função de 
natureza civil, conforme artigo 24 daquele Decreto.

Assim,  ao  atribuir  natureza  policial-militar  aos  cargos  criados  além  das  hipóteses 
permitidas pelo Decreto nº 88.777, de 1983, o artigo 4º invadiu competência legislativa da União (CF, artigo 
22, inciso XXI).

Ademais,  a  redação  dada  ao  artigo  4º  da  proposição  não  alcança  os  militares  que 
integram o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Ao fazê-lo, violou o artigo 42 da Constituição Federal, pois 
não conferiu tratamento isonômico a todos os militares estaduais.

Estas, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, são as razões 
que  me  levaram  a  vetar  parcialmente  o  Projeto  de  Lei  em  causa,  as  quais  ora  submeto  à  elevada 
apreciação de Vossas Excelências.

SIMÃO JATENE
Governador do Estado
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32147 de 30/04/2012

2  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA PÚBLICA E  DEFESA 
SOCIAL

CONTRATO
NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 372308
Contrato: 11
Exercício: 2012
Classifi  cação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de 400 (quatrocentas) camas tipo beliche, referente ao item 02, do 

anexo I, do Edital nº 02/2012-FISP, para atender as necessidades das unidades operacionais do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará.

Valor Total: 142.000,00
Data Assinatura: 26/04/2012
Vigência: 26/04/2012 a 25/04/2013
Pregão Eletrônico: 2/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06182134244280000    449052               0141000000          Estadual
Contratado: IMPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME
Endereço: Tv WE-73-A, 1992
CEP. 67143-490 - Ananindeua/PAComplemento: Cj. Guajará I altos
Telefone: 9132635281
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372632
PORTARIA: 476/2012SAGA
Objetivo: A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,NO MUNICIPIO.
Fundamento Legal: DECRETO 2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
MARABÁ/PA - Brasil<br
Servidor(es):
54275251/WANRLEY DE CARVALHO CABRAL (SGT/BM) / 2.0 diárias (Alimentação) / 

de 27/04/2012 a 28/04/2012
54275251/WANRLEY DE CARVALHO CABRAL (SGT/BM) / 1.0 diárias (Pousada) / de 

27/04/2012 a 28/04/2012<br
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
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DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372554
PORTARIA: 449/2012SAGA
Objetivo: PARA CUMPRIR MISSÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

NO MUNICIPIO.
Fundamento Legal: DECRETO 2.819/1994 E PORTARIA Nº 0419/2007-SEAD
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
ALTAMIRA/PA - Brasil<br
Servidor(es):
53989671/SILVIO SANDRO BARROS FEITOSA (MAJ/BM) / 13.0 diárias (Alimentação) / 

de 23/04/2012 a 05/05/2012<br
Ordenador: Cláudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32147 de 30/04/2012

3 - SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 372560
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEAD/DGL Nº 002, DE 27 DE ABRIL DE 2012
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados pela  Administração Pública Estadual, 

relacionados ao abastecimento e utilização dos veículos oficiais do Estado e dá outras providências.
A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 2º e 27º do Decreto nº 2.716, de 28 de dezembro de 2006; e
CONSIDERANDO a necessidade de se uniformizar os procedimentos relacionados à 

utilização dos veículos oficiais, próprios e locados, em uso pela Administração Pública Estadual no Pará;
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar  os gastos com o abastecimento de 

combustível da frota de veículos oficiais, obedecendo aos princípios da economicidade e eficiência;

RESOLVE:
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art.  1º  Os  órgãos  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  do  Poder  Executivo 

Estadual deverão observar o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2º Caberá à Secretaria de Estado de Administração – SEAD, na condição de Órgão 

Gerenciador do Sistema de Registro de Preço:
I – Administrar, acompanhar e fiscalizar a perfeita execução da prestação de serviço de 

gestão de abastecimento de combustível dos veículos oficiais do Estado, através da utilização de cartões 
magnéticos e com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível.

II  –  Atentar  para  que  durante  a  vigência  dos  contratos  sejam  mantidas  todas  as 
condições de habilitação e qualifi  cação exigidas no edital da licitação, bem como a sua compatibilidade 
com as obrigações assumidas.

III  – Administrar,  acompanhar e fiscalizar o cumprimento do disposto nesta Instrução 
Normativa pelos órgãos e entidades estaduais do Poder Executivo Estadual.

IV – Monitorar, através de sistema de gerenciamento em tempo real, a utilização dos 
serviços de que trata esta Instrução 

Normativa podendo, inclusive, solicitar a qualquer momento informações aos órgãos e 
entidades estaduais usuárias do sistema.

Parágrafo  único.  As  obrigações  atribuídas  à  SEAD  neste  artigo  não  eximem  as 
atribuições  e  responsabilidades  inerentes  à  relação  contratual  assumida  entre  as  partes  contratantes, 
inclusive quanto à abertura de processo administrativo para a apuração da qualidade na execução dos 
serviços prestados.

Art. 3º Para efeito desta Instrução Normativa adotam-se as seguintes definições:
– Colaborador eventual:  pessoa convidada a prestar serviço ao órgão ou entidade 

estadual, em caráter eventual ou transitório, desde que não esteja prestando serviço técnico-administrativo  
de forma continuada, sem qualquer espécie de vínculo com o serviço público.

–
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-  Veículos  oficiais:  os  veículos  em uso  pela  Administração  Pública  Estadual  que  se 
subclassificam em os de propriedade do órgão e os contratados (locados) por tempo determinado.

Art. 4º É de responsabilidade do próprio órgão ou entidade estadual manter os veículos 
ofi  ciais em bom estado de conservação, controlar a sua circulação e o seu desempenho, manter atualizado 
os dados de propriedade do veículo,  assim como zelar  pela  preservação das características gerais  do 
veículo, sem prejuízo das atribuições legais da SEAD.

CAPÍTULO II – DO USO DO VEÍCULO OFICIAL
Art.  5º  Os veículos  ofi   ciais,  próprios  ou  locados,  destinam-se  ao  atendimento  das 

necessidades de serviço do órgão a que pertencem e sua utilização será pautada pelos princípios da 
economicidade e da eficiência.

Art.  6º  O  uso  dos  veículos  oficiais  é  sujeito  ao  fiel  cumprimento  das  normas 
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar em vigor.

Art.  7º  É  proibida  a  circulação  de  veículos  oficiais  que  não  estejam  devidamente 
licenciados  pela  autoridade  de  trânsito  competente  e  que  não  atendam aos  requisitos  obrigatórios  de 
segurança.

Art. 8º É proibido o uso de placa não oficial em veículo oficial próprio ou de placa oficial 
em veículos particulares.

Parágrafo único. Os veículos oficiais locados são isentos da obrigação de utilizar placas 
oficiais.

Art. 9º Os veículos oficiais da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo são 
classificados, de acordo com a sua utilização, em duas categorias:

I – Veículos de representação;
II – Veículos de serviços.
Art. 10º Os veículos de representação são os utilizados exclusivamente pelas seguintes 

autoridades:
I – Governador do Estado;
II – Vice-Governador do Estado;
III – Os titulares das Secretarias de Estado, das Secretarias Especiais de Estado e, na 

forma da Lei nº 7.543, de 20 de julho de 2011, os Secretários Extraordinários de Estado;
IV – O Consultor Geral do Estado, o Auditor Geral do Estado, o Procurador Geral do 

Estado e o Chefe da Casa Civil;
V – O Comandante Geral da Polícia Militar, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar, o Delegado Geral da Polícia Civil e o Chefe da Casa Militar;
VI – Presidentes dos órgãos da Administração Indireta.
Art. 11º Os veículos de serviço são os utilizados para o transporte de pessoas a serviço 

do órgão e/ou para o transporte de material, bem como à execução de atividades específicas.
§ 1º Entende-se por atividades específicas, para fins desta Instrução Normativa, aquelas 

que exigem determinado veículo como instrumento inerente à sua realização
§ 2º Para efeitos do caput deste artigo, considera-se pessoa a serviço, além do servidor:
I – O colaborador eventual, quando no estrito cumprimento de atividade solicitada pelo 

órgão;
II – O prestador de serviço cujo contrato preveja expressamente o seu transporte a cargo 

do órgão;
III – Aquela que acompanha o servidor com a finalidade de realizar algum serviço para o 

órgão.
Art. 12º Os veículos oficiais de serviço serão utilizados, exclusivamente, nos dias úteis, 

no período compreendido entre 07:00 e 18:00 horas.
§  1º  Excluem-se  do disposto  no caput  deste  artigo  os  veículos  de policiamento,  de 

fiscalização, as ambulâncias, os dos bombeiros e os de perícia do Centro de Perícias Científicas ‘Renato 
Chaves’.

§ 2º  Se comprovada a necessidade do serviço,  o  gestor  de frota  responsável  pelos 
veículos do órgão a que pertence pode autorizar por escrito e quando for o caso, liberar via sistema, o uso 
do veículo de serviço fora dos dias e horários estipulados no caput deste artigo, cabendo ao mesmo e ao  
motorista a responsabilidade por qualquer conduta indevida praticada.

Art. 13º É expressamente proibido o uso de veículos oficiais de serviço nas seguintes 
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situações:
I – Por servidor público que esteja afastado, por qualquer motivo, do exercício das suas 

funções.
II – Para o deslocamento do servidor entre a sua residência e o local de trabalho ou vice-

versa.
III  – Para o transporte de familiares do servidor ou de pessoas estranhas ao serviço 

público.
IV  –  Para  o  transporte  a  casas  de  diversões,  supermercados,  estabelecimentos 

comerciais e de ensino, passeios ou excursões.
V – Aos sábados, domingos e feriados, salvo para desempenho de encargos inerentes 

aos serviços públicos.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica em casos de emergência ou quando 

o objeto do serviço tenha sido solicitado pela Administração Pública, desde que devidamente justificado e 
comprovado à Diretoria de Administração e Finanças do órgão.

§ 2º O disposto no caput também não se aplica no caso de transporte para a residência 
de agente público cujo horário de trabalho tenha sido estendido, a pedido da Administração, para além do 
previsto  na  jornada  regular  do  órgão,  desde  que  previamente  autorizado  pela  área  administrativa  
competente de cada órgão ou entidade estadual.

Art. 14º No final do expediente, os veículos oficiais de serviço devem obrigatoriamente 
ser guardados na garagem do órgão ou entidade detentora da posse do veículo, ressalvados os casos 
excepcionais expressamente autorizados pelo titular do órgão, quando houver necessidade de utilização de 
outras garagens, oficiais ou residenciais.

Art. 15º Compete a cada órgão e entidade estadual a instauração de sindicância para 
apurar a responsabilidade, nos casos de acidentes de trânsito ou surgimento de danos em veículos oficiais,  
bem como quando houver indícios de uso irregular do veículo oficial, em desacordo com esta Instrução.

Parágrafo único. No caso de acidente de veículos, o Boletim de Ocorrência elaborado 
pela autoridade policial comporá os autos do processo de sindicância.

Art. 16º Todos os veículos oficiais, próprios ou locados, do órgão ou entidade estadual 
devem,  obrigatoriamente,  ser  cadastrados  no  atual  Sistema de  Gerenciamento  de Abastecimentos  dos 
Veículos Oficiais do Estado do Pará.

CAPÍTULO III – DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO
Art.  17º Para cadastro de veículos oficiais locados no Sistema de Gerenciamento de 

Abastecimentos  dos  Veículos  Oficiais  do  Estado  do Pará  é  obrigatório  fornecer  uma cópia  integral  do 
contrato assinado e dos termos aditivos subseqüentes, caso existam, entre a(s) locadora(s) e o órgão ou  
entidade estadual.

Art.  18º  O  cadastro  de  veículos  oficiais  locados  no  Sistema  de  Gerenciamento  de 
Abastecimentos dos Veículos Oficiais do Estado do Pará será autorizado mediante as seguintes condições:

I – O contrato de locação deverá, obrigatoriamente, estar vigente.
II – O veículo oficial cadastrado deve constar no DETRAN como sendo de propriedade 

da pessoa jurídica contratada, salvo quando o contrato permitir a subcontratação, observado o disposto no 
artigo 72 da Lei 8.666/93.

III  –  Os veículos  que  estejam registrados  no  DETRAN como sendo  de  propriedade 
particular de pessoa física, terão o seu cadastro negado, independente do vínculo que a mesma possa ter  
com a pessoa jurídica contratada ou com a contratante.

CAPÍTULO IV – DO ABASTECIMENTO
Art. 19º O abastecimento dos veículos oficiais do Estado serão realizados através de 

cartões magnéticos exclusivos para essa finalidade.
§ 1º Os cartões magnéticos serão confeccionados após a autorização, pela SEAD, dos 

cadastros realizados, no Sistema de Gerenciamento de Abastecimentos dos Veículos Oficiais do Estado do 
Pará, pelo gestor de frota de cada órgão ou entidade estadual.

§ 2º Não serão confeccionados cartões magnéticos para os veículos que tiverem o seu 
cadastro negado.

§ 3º Cada veículo oficial, próprio ou locado, deve possuir obrigatoriamente um cartão 
magnético, individual e intransferível, que terá os seus dados impressos no mesmo, de forma a identificar o  
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veículo no ato do abastecimento.
§ 4º É expressamente proibido utilizar um cartão magnético para abastecer outro veículo 

que não seja o veículo oficial ao qual ele pertence.
Art. 20º O abastecimento com os cartões magnéticos deve ser feito exclusivamente nos 

postos devidamente credenciados no Sistema de Gerenciamento de Abastecimentos dos Veículos Oficiais 
do Estado do Pará.

§ 1º O abastecimento somente será liberado mediante identificação e digitação da senha 
pessoal do motorista que tenha sido previamente cadastrado pelo gestor de frota do órgão.

§ 2º O motorista deve exigir, obrigatoriamente, o cupom ou nota fiscal do abastecimento 
para posterior prestação de contas com o gestor de frota do órgão ou entidade estadual ao qual pertence.

§ 3º É expressamente proibido o abastecimento sem a utilização do cartão magnético do 
veículo  oficial,  na  modalidade  popularmente  conhecida  como  “fiado”,  não  sendo  a  empresa  licitante 
vencedora responsável pelo reembolso do abastecimento.

Art.  21º  Havendo  perda  ou  extravio  do  cartão  magnético,  o  gestor  de  frota  deverá 
promover o imediato bloqueio.

Art.  22º  Nos deslocamentos  eventuais  de  servidor,  o  pagamento das despesas com 
combustível, nas localidades onde não existam postos credenciados, será efetuado mediante Suprimento 
de Fundos.

CAPÍTULO V – DOS MOTORISTAS
Art. 23º O servidor ocupante do cargo de motorista terá que estar, obrigatoriamente, com 

a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro do prazo de validade.
Parágrafo único. A responsabilidade pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação 

é exclusiva do motorista detentor da mesma.
Art. 24º O servidor ocupante do cargo de motorista que tiver sua Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) suspensa ou vencida está expressamente proibido de dirigir  qualquer veículo  oficial,  
devendo a sua situação funcional ser analisada conforme as disposições legais ou regulamentares a que  
estiver sujeito.

Parágrafo único. A omissão do disposto no caput deste artigo sujeita o servidor ocupante 
do cargo de motorista às penalidades cíveis cabíveis.

Art.  25º  Os  veículos  oficiais,  próprios  ou  locados,  pertencentes  ao  Poder  Executivo 
Estadual  somente  poderão  ser  dirigidos  por  motoristas  do  respectivo  quadro  de  lotação  do  órgão  ou 
entidade estadual ao qual pertencem ou por motoristas contratados e credenciados junto ao mesmo.

Art. 26º Ao motorista incumbe:
I – Inspecionar o veículo oficial a ser utilizado antes da partida e durante o percurso.
II – Requisitar ao gestor de frota do seu órgão a manutenção preventiva ou corretiva do 

veículo, de acordo com o que for constatado.
III – Dirigir o veículo observando as disposições estabelecidas no Código de Trânsito 

Brasileiro.
IV – Prestar a assistência necessária em caso de acidente.
V – Zelar pelo veículo, incluindo sua documentação, acessórios e ferramentas.
Art.  27º  O  motorista  é  responsável  pelo  veículo,  inclusive  pelos  seus  acessórios  e 

ferramentas, desde o momento do recebimento da chave até a devolução da mesma ao responsável pela  
guarda do veículo.

CAPÍTULO VI – DOS GESTORES DE FROTA
Art. 28º O gestor de frota é o servidor responsável pelo controle e gerenciamento do 

abastecimento dos veículos oficiais do órgão a que pertence, o que inclui as seguintes atividades:
I – Acompanhar e avaliar o consumo de combustível e a quilometragem dos veículos 

oficiais;
II  –  Cadastrar  os  veículos  oficiais  em uso,  próprios e  locados,  no atual  Sistema de 

Gerenciamento de Abastecimento dos Veículos Oficiais do Estado do Pará;
III – Manter atualizado o cadastro citado na alínea IV, excluindo os veículos oficiais que 

não  estejam  mais  em  posse  do  órgão  por  terem  sido  devolvidos  à  locadora,  estarem  inservíveis,  
irrecuperáveis ou serem ociosos;

IV - Emitir periodicamente relatórios de abastecimento dos veículos em uso pelo seu 
órgão;
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V – Cadastrar  e  excluir  os  motoristas  autorizados a  abastecer  no atual  Sistema de 
Gerenciamento do Abastecimento dos Veículos Oficiais do Estado do Pará;

Art. 29º O gestor de frota tomará providências para assegurar que a cada deslocamento 
de  qualquer  veículo  oficial  do  órgão  a  que  ele  pertence,  sejam registradas,  no  mínimo,  as  seguintes 
informações:

I – Identificação do motorista;
II – Identificação e lotação dos usuários do veículo (caronas);
III – Destino, interessado (solicitante),  fi  nalidade, horário de saída e chegada;
IV – As respectivas quilometragens de saída e chegada.

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.  30º Os órgãos e entidades estaduais que detiverem, na data a publicação desta 

Instrução Normativa, a posse de veículos oficiais cujo registro de propriedade, junto ao Departamento de 
Trânsito do Estado do Pará (DETRAN),  esteja em nome de órgãos ou entidades estaduais extintos ou 
incorporados em decorrência de reestruturação administrativa, deverão realizar, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a contar desta publicação, a devida transferência de propriedade.

Parágrafo  único.  O mesmo prazo aplica-se aos veículos doados ou transferidos aos 
órgãos e entidades estaduais.

Art.  31º  O  descumprimento  das  normas  estabelecidas  nesta  Instrução  Normativa 
implicará na responsabilidade administrativa e civil dos infratores.

§ 1º Responderá administrativamente o servidor ou dirigente do órgão que permitir  a 
prática de ato vedado por esta Instrução Normativa.

§  2º  A eventual  aplicação  das  penalidades administrativas  não exime o infrator  das 
cominações cíveis e/ou criminais.

Art. 32º Aplicam-se as regras desta Instrução Normativa aos veículos apreendidos pelos 
órgãos policiais e de fiscalização que temporariamente estejam sendo utilizados pela administração em 
decorrência de autorização judicial.

Art. 33º Os casos excepcionais ou não previstos por esta Instrução Normativa deverão 
ser submetidos à SEAD para análise.

Art. 34º Os Secretários e Dirigentes dos órgãos e entidades estaduais abrangidos por 
esta Instrução Normativa adotarão as providências necessárias ao seu cumprimento.

Art. 35º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 36º Revogam-se as disposições em contrário.
BELÉM – PA, 27 de abril de 2012
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32147 de 30/04/2012

4 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada  pela  JIS  deste  CBMPA,  em  sessão  permanente  de  nº  11,  datada  de 

02ABR2012, proferiu os seguintes pareceres:
Nome Posto

Graduação
UBM Parecer

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE

KAROLINE AURINETH 
SILVA CAMPOS

SD 10º SGBM 
Parauapeba

s

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. 
Necessita de 0180 (cento e oitenta) dias de LICENÇA MATERNIDADE, a 
partir de 02ABR2012 até 08OUT2012. PODE VIAJAR.

CONCLUSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE

KAROLINE AURINETH 
SILVA CAMPOS

SD 10º SGBM 
Parauapeba

s

APTA AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. Deverá 
se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 09OUT2012, pronta 
para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS). 

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PESSOA DA FAMÍLIA

JOSE WALLACE DA 
SILVA LOPES

SUBTEN 1º GBM INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. 
Necessita de 061 (sessenta e um) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA, retroativo a 
01MAR2012 até 30ABR2012. PODE VIAJAR.
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SOLICITAÇÃO DE LICENÇA

JONAS HERINGER 
BARBOSA

3º SGT 8º GBM 
Tucurui

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. 
Necessita de 099 (noventa e nove) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 26DEZ2011 até 
02ABR2012. PODE VIAJAR.

JONES DE SOUZA 
QUEIROZ

SD 3º GBM INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. 
Necessita de 068 (sessenta e oito) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 26JAN2012 até 
02ABR2012. PODE VIAJAR.

AMANDA NÉ OLIVEIRA 
CASTRO

SD 9º GBM 
Altamira

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. 
Necessita de 083 (oitenta e três) dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 13JAN2012 até 04ABR2012. PODE 
VIAJAR.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA

JOSELITO TEIXEIRA 
SILVA

SUBTEN 14º GBM 
Tailândia

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. 
Necessita de mais 014 (quatorze) dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 20MAR2012 até 02ABR2012. PODE 
VIAJAR.

RUBENS CESAR 
NICÁCIO BARBOSA

CB QCG INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. 
Necessita de mais 077 (setenta e sete) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 01MAR2012 até 
16MAI2012. PODE VIAJAR.

ENOQUE RODRIGUES 
DA SILVA

CB 6º SGBM 
Mosqueiro

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. 
Necessita de mais 033 (trinta e três) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 01MAR2012 até 
02ABR2012. PODE VIAJAR.

CONCLUSÃO DE LICENÇA

JOSELITO TEIXEIRA 
SILVA

SUBTEN 14º GBM 
Tailândia

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. Deverá 
se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 03ABR2012, pronto 
para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS). 

JONAS HERINGER 
BARBOSA

3º SGT 8º GBM 
Tucurui

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. Deverá 
se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 03ABR2012, pronto 
para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS). 

ENOQUE RODRIGUES 
DA SILVA

CB 6º SGBM 
Mosqueiro

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. Deverá 
se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 03ABR2012, pronto 
para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS). 

JONES DE SOUZA 
QUEIROZ

SD 3º GBM APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. Deverá 
se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 03ABR2012, pronto 
para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS). 

AMANDA NÉ OLIVEIRA 
CASTRO

SD 9º GBM 
Altamira

APTA AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. Deverá 
se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 05ABR2012, pronta 
para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS). 

(FONTE: OFÍCO Nº 114/2012 – DIETORIA DE SAÚDE DO CBMPA)

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 086, DE 24 DE ABRIL DE 2012.
ANEXO:
Ofício n° 002/2012 –PADS, de 09 de abril  de 2012, do SUBTEN BM EMÍLIO e seus 

anexos 09(nove) folhas.
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O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do fato narrado no ofício nº 002/2012- 
PADS,  de  09  de  abril  de  2012,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do  Processo  Administrativo 
Disciplinar Simplificado instaurado por meio da Portaria nº 161/2010 – Subcmdº Geral de 24 de setembro de 
2010, tendo como Presidente o SUBTEN BM EMÍLIO SEBASTIÃO BRABO DA SILVA.

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 08FEV2011 a 02MAI2012, com base no art. 265 inciso 

V  do  CPC,  o  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  instaurado  pela  Portaria  nº  161/2010  – 
Subcmdº Geral de 24 de setembro de 2010, para reabertura imediata no dia 03MAI2012.

Art. 2º - 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

2 – PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao SUBTEN BM JOSÉ AFONSO MARTINS RODRIGUES,  07 (sete) dias de 

prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado por 
meio da Portaria nº 035/2012 – Subcmdo Geral, de 06 de março de 2012, de acordo com os termos do 
Art.110, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. Referencia: Ofício nº 007/2012 – PADS.

(Fonte: Nota nº 22/2012 – Subcomadno Geral)

3 - 6° GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - BARCARENA
PORTARIA Nº 005 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
ANEXO:
Ofício n° 263/2011 – Gab. Subcmd e solução de IPM 
O Comandante 6°Grupamento Bombeiro Militar,  MAJ QOBM REGINALDO  PINHEIRO 

DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais e com intuito de apurar o possível extravio das notas de 
abastecimento com os respectivos comprovantes de pagamento, assim como o desaparecimento de livro de 
partes do 6° GBM/ Barcarena, onde ficavam registradas as guias de abastecimento, conforme Solução do 
Inquérito Policial Militar – IPM, instaurado por meio da portaria n° 102 – Subcomando Geral do CBMPA de 
18 de maio de 2011.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de SINDICÂNCIA para apurar todas as circunstancias 

dos fatos; 
Art. 2º - Nomear o MAJ QOBM CHARLYSTON WYNTTING CARDOSO DE SOUZA, RG: 

2003213, pertencente a quartel  do 6° GBM, como encarregado da Sindicância, delegando-lhe todas as 
atribuições que me competem;

Art. 3º – O Encarregado deverá observar todas as orientações formalizadas por meio do 
ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito para o BG n° 234 de 14 de julho de 2008;

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

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

REGINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - MAJ QOBM 
Comandante do 6° GBM/ Barcarena

4 - 5° SGBM/I - CAPANEMA
PORTARIA Nº 005/2012 DE 11 DE ABRIL DE 2012.
ANEXO:
Parte especial s/n° -10ABR2012
O Comandante 5°SGBM/I – Capanema, MAJ QOBM RAIMUNDO BRITO REIS JUNIOR, 

no uso da competência que lhe confere o art. 26, inciso V da Lei Estadual n° 6.883, de 13FEV2006 – Código  
de Ética e Disciplina da PMPA – CEDPM, ora em vigor para o CBMPA. E tendo tomando conhecimento dos  
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fatos ocorridos no dia 07 de abril de 2012, por volta das 06h, onde o SD BM EDILSON ANTÔNIO BORGES 
DE CASTRO, estando de serviço, deixou de realizar a faxina de modo satisfatório nas VTR´S, AT-08 UR-24, 
AR-36 e tenho como testemunhas o SUBTEN BM WERNECK, SUBTEN BM JOSIMAR, CB BM J. MACIEL e 
o SD BM JUNIOR. O acusado infringiu, em tese, o item XXIV  “deixar de cumprir ou de fazer cumprir 
normas regulamentares na esfera de suas atribuições” dispositivos do art. 37 da Lei n° 6.883, de 13 de 
fevereiro de 2006 – CEDPM ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, podendo o militar ser 
sancionado de acordo com art. 39 da referida lei.

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

Simplificado), para apurar todas as circunstâncias dos fatos atinentes ao fato;
Art.  2º  -  Nomear o  CAP QOBM  HUGO CARDOSO FERREIRA,  como presidente do 

presente PADS;
Art. 3º  – O Presidente deverá observar todas as orientações formalizadas por meio do 

ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito para o BG n° 234 de 23DEZ2008;
Art. 4 - Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias, para a conclusão dos trabalhos, em 

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

RAIMUNDO REIS BRITO JUNIOR - MAJ QOBM 
Comandante do 5° SGBM/I – Capanema

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

Confere com o Original:

JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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