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BOLETIM GERAL Nº 092

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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2012 (SÁBADO)
Superior de Dia TCEL BM CAJANGO
Supervisor de Área CAP BM VALERA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ALDIRLEY
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM LEONARDO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FARIAS

SERVIÇO PARA O DIA 20 DE MAIO DE 2012 (DOMINGO)
Superior de Dia TCEL BM RAYMAN
Supervisor de Área CAP BM ÁTILA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP EDILSON
2º Turno:CAP GIRLENE

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM CLERISON
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM VELOSO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM BENTES

SERVIÇO PARA O DIA 21 DE MAIO DE 2012 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM RIBAMAR
Supervisor de Área CAP BM MARQUES

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ANTÔNIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM XAVIER
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM CANTUÁRIA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 � APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS

O 2º  Sgt  BM George  Levy  Lima Mendes,  apresentou  a  esta  diretoria  os  seguintes 
certificados: Técnicas em Mecânica de Refrigeração, com 90h, Técnicas de Reparação de Motor Diesel 
MWM D229/6  com  60h,  Técnicas  de  Reparação  de  Diesel  Cummins  NT 855,  com 80h,  Técnicas  de 
Reparação de Motor Diesel MWM 4.10T, com 40h, Técnicas de Reparação de Motor Diesel Cummuns série  
�C�,  com 60h,  Noções de Mecânica Diesel,  com 120h,  todos concluido no SENAI (Serviço  Nacional  de  
Aprendizagem  Industrial-PA).  Crimes  Ambientais,  com  60h,  Emergencista  Pré-hospitalar  1,  com  60h, 
Emergencista Pré-hospitalar 2 com 60h, Intervenção em Emergencias com Produtos Perigosos, com 60h,  
Planejamento Estrátegica com 60h, Polícia Comunitária, com 60h, todos promovidos pela Rede Nacional de 
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Educação  a  Distância  para  a  Segurança  Pública,  Informática  Básica,  com  40h  realizado  na  EGPA, 
Certificado de Formação de Auxiliar de Enfermagem, com carga horária total de 1.200h, concluido no Centro 
de Formação de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Certificados de Participação do treinamento em 
Resgate Médico e Atendimento Pré-hospitalar realizado em Porto Trombetas de 19 a 23/05/97, e Certificado 
de Habilitação de Marinheiro de Convés, realizado na Agencia Fluvial de Trombetas de 04 a 06/08/97.

(Fonte: Nota nº 39/2012 – DEI)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 252, DE 17 DE MAIO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar,

RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar o CEL QOBM  MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO, da função 

de Comandante Operacional Metropolitano;
Art. 2º – Está portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos 

a contar de 14 de maio de 2012.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 14MAIO2012.
Ao  CB  BM,  MARCIO  AUGUSTO  DA SILVA GOMES,  do  QCG,  05  (cinco)  dias  de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 19MAIO2012.
 

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - OFÍCIO RECEBIDO � TRANCRIÇÃO

OFÍCIO Nº60/CAPL-1/17674 – I COMAR
Ao Exmo. Senhor Cel QOBM Hegésipo Donato Teixeira Júnior

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Assunto: Páscoa dos Militares 2012.

Informo a V. Exa. que no próximo dia 13 de junho de 2012, às 10h, na Basílica de Nossa 
Senhora de Nazaré, acontecerá a Páscoa dos Militares da Guarnição de Belém do seguimento católico. 
Este ano, a cerimônia religiosa será presidida e celebrada por Dom Osvino José Both, arcebispo militar do  
Brasil, auxiliado pelos capelães das Forças Armadas e Auxiliares.

Estima-se  que  a  representação  de  cada  Força  seja  composta  por:  Marinha  (150 
militares),  Exército  (350  militares),  Aeronáutica  (300  militares),  Polícia  Militar  (40  militares),  Corpo  de 
Bombeiros (40 militares) e Guarda municipal (20 guardas municipais). O uniforme para o dia da cerimônia 
será correspondente ao 7º A (RUMAER).

As organizações militares participantes deverão providenciar porta-estandartes para os 
dias de treinamento e solenidade e, ainda, viaturas para o transporte do efetivo de suas organizações.

O treinamento será realizado no dia 11 de junho de 2012, às 9h, na Basílica de Nossa 
Senhora de Nazaré. Nesse dia,  deverão estar presentes os capelães com seus devidos símbolos e as 
equipes de recepção e as equipes de recepção, que deverão ser composta por três oficiais.
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Atenciosamente,

MAJ BRIG AR CARLOS EURICO PECLAT DOS SANTOS 
Comandante do I COMAR 

Ofício nº 1746/2012/SEDEC/MI
SIMULADO DE PREPARAÇÃO PARA DESASTRES

Senhor Coordenador,
A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da integração Nacional, irá 

promover  no dia  05 de  maio  de Simulados de Preparação  para  Desastres em 08 Estados da  Região  
Nordeste.  A ação é uma parceria entre Sedec,  Defesa Civis  Estaduais e Municipais e visa capacitar a 
comunidade residente em área de risco para atuar  preventivamente em situação de desastre,  além de 
consolidar procedimentos e conteúdos para a criação de um sistema permanente de monitoramento, alerta 
e alarme.

Em virtude do exposto, solicitamos a liberação do Chefe de Operações da CEDEC/PA, 
Cap Luís Arthur Teixeira Vieira, para participar do Simulado em Maceió/AL. O período de afastamento ocorre 
de 04/05 a 06/05. Saliento que todas as despesas serão custeados pela Defesa Civil Nacional via emissão  
de passagens e diárias.

Certos  do  apoio  de  Vossa  Excelência,  agradecemos  a  Defesa  Civil  Estadual  pela 
importante parceria na consolidação das ações preventivas e fortalecimento do Sindec.

Rafael Schadeck
Diretor de Departamento de Minimização de Desastres 

2 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão ordinária de nº 33, datada de 17ABR2012, 

proferiu os seguintes pareceres:
PARA FINS DE LICENÇA ESPECIAL

Nº NOME UBM POST/GRAD PARECER

1 PAULO DE TARSO DA SILVA FERREIRA 6º GBM SUBTEN APTO

2 JOSÉ MARCELO PEIXOTO DA SILVA 14º GBM SGT APTO

3 DORIEDSON JARDIM DA SILVA BANDA DE 
MÚSICA

SGT APTO

4 EDIMILSON CUNHA SILVA 1º SGBM CB APTO
(Fonte: Ofício nº 135/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

3 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
PORTARIA Nº 102, DE 15 DE MARÇO DE 2012
Reconhece situação de emergência no Município de Santana do Araguaia -PA .
O SECRETÁRIO NACIONAL DE DEFESA CIVIL, com base no Decreto nº 7.257, de 04 

de agosto de 2010, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.763-A, de 07  
de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial  da União,  Seção 2,  de 23 de dezembro de 2008, e 
Considerando o Decreto Municipal nº 438/12, de 25 de janeiro de 2012, de Santana do Araguaia, e demais  
informações constantes no processo nº 59050.000518/2012-45, resolve:

Art.  1º Reconhecer,  em decorrência de Enxurradas ou Inundações Bruscas, CODAR: 
NE.HEX - 12.302, a situação de emergência no Município supracitado.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HUMBERTO VIANA
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PORTARIA Nº 171, DE 27 DE ABRIL DE 2012
Reconhece situação de emergência em Municípios do Estado do Pará.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE DEFESA CIVIL, com base no Decreto nº 7.257, de 04 

de agosto de 2010, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial no 1.763-A, de 07  
de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 23 de dezembro de 2008, 

Considerando as informações abaixo:

Município Decreto Data Processo

Alenquer 4147/2012 13/04/2012 59050.000775/2012-84

Porto de Moz 012/2012 28/03/2012 59050.000726/2012-41

RESOLVE:
Art.  1º  Reconhecer,  em decorrência de Enchentes ou Inundações Graduais,  CODAR: 

NE.HIG - 12.301, a situação de emergência nos Municípios acima.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HUMBERTO VIANA

PORTARIA Nº 182, DE 8 DE MAIO DE 2012
Reconhece situação de emergência no Município de Óbidos - PA.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE DEFESA CIVIL, com base no Decreto no 7.257, de 04 

de agosto de 2010, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial no 1.763-A, de 07 
de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial  da União,  Seção 2,  de 23 de dezembro de 2008, e  
Considerando o Decreto Municipal nº 508, de 13 de abril de

2012, e demais informações constantes no processo nº 59050.000783/2012-21, resolve:
Art.  1º  Reconhecer,  em decorrência de Enchentes ou Inundações Graduais,  CODAR: 

NE.HIG - 12.301, a situação de emergência no Município de Óbidos.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HUMBERTO VIANA
(Fonte: Dário oficoa,da União nº 89, de 09MAIO2012)

4 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 47/2012-COJ.
INTERESSADO: Major QOBM Edivaldo dos Santos Cardoso - Presidente da C.P.L.
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação.
ASSUNTO: Análise e Parecer Jurídico sobre o processo nº 077, Pregão eletrônico nº 

004, referente ao processo licitatório para aquisição de toners e cartuchos para impressoras do CBMPA.
ANEXO: Ofício nº 015/2012 – CPL e seus anexos.

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO. 
AQUISIÇÃO  DE  TONERS.  ANÁLISE  DAS  MINUTAS  DO  EDITAL E  CONTRATO  REFERENTES  AO 
PROCESSO LICITATÓRIO. LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. LEI Nº 10.520 DE 17 DE JULHO DE 
2002. DECRETO Nº 5.450 DE 31 DE MAIO DE 2005. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.

I – DA CONSULTA
O  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  solicitou  a  esta  Comissão  de 

Justiça a confecção de parecer jurídico acerca do processo nº 077, Pregão eletrônico nº 004, referente ao 
processo licitatório para aquisição de toners e cartuchos para impressoras do CBMPA.

II - DOS FATOS
Foi  confeccionado o  ofício  nº  024/2012-DTE,  originário  da  Diretoria  de Telemática  e 

Estatística, expondo a necessidade de aquisição de Toners e Cartuchos para atender a Corporação pelo  
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período de 1(um) ano;
O Diretor de Apoio Logístico elaborou o Mapa comparativo de preços (pág. 12) tomando 

por base os seguintes ofícios com solicitação de cotação de preços para posterior aquisição:
• Ofício  nº  102/2012/DAL/CBMPA  –  R.M.  Comércio  de  Informática  e  Serv.  LTDA 

(Control Z).
• Ofício nº 101/2012/DAL/CBMPA – Sol informática LTDA.
• Ofício nº 100/2012/DAL/CBMPA- Computer Store Com. LTDA
De acordo com o ofício nº 145/2012 – DAL, o Diretor de Apoio Logístico, Tcel QOBM 

Augusto Sérgio LIMA de Almeida, solicita à Diretoria de Finanças  a disponibilidade orçamentária no valor de 
R$ 20.648,67 (vinte mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) para aquisição de 
cartuchos e toners para uso do CBMPA.

Em ato contínuo, o Tcel QOBM IDBAS dos Santos Filho, diretor de finanças, respondeu 
por meio do ofício nº 101/2012 – DF informando que há disponibilidade orçamentária na atividade 2604, no  
valor R$ 20.648,67 (vinte mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) para aquisição  
de cartuchos e toners para uso do CBMPA, conforme discriminado abaixo:

Disponibilidade Orçamentária
06.182.1184.2604 – Realização de ações de combate a incêndio, busca, salvamento e 

resgate;
Elemento de despesa: 339030 – Material de consumo;
Valor disponível: R$ 20.648,67 (vinte mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta 

e sete centavos)

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Acerca do tema licitação, dispõe o artigo 37, XXI da Constituição de Federal de 1988:
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.

A Lei  nº  8.666,  de 21 de junho de  1993 que regulamenta o  art.  37,  inciso  XXI,  da 
Constituição  Federal,  institui  normas para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá  outras 
providências. Seu artigo 1º estipula o alcance de suas normas, como veremos:

Art. 1º- Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a  obras,  serviços,  inclusive de publicidade,  compras,  alienações e locações no âmbito  dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo  único  - Subordinam-se  ao  regime  desta  Lei,  além  dos  órgãos  da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

Primeiramente,  o  caput  do art.  38 da referida lei  estabelece um procedimento a  ser 
seguido  quando  da  realização  de  uma  licitação.  Há  um  marco  claramente  definido  que  dá  início  ao 
processo: sua autuação, a descrição sintética de seu objeto e a comprovação de recursos orçamentários, 
vinculando desta forma os atos do administrador. Em consonância com o parágrafo único do referido artigo 
o órgão jurídico, igualmente, não poderá se abster de examiná-los. Vejamos:

Art.  38.  O  procedimento  da  licitação  será  iniciado  com  a  abertura  de  processo 
administrativo,  devidamente  autuado,  protocolado  e  numerado,  contendo  a  autorização  respectiva,  a 
indicação  sucinta  de  seu  objeto  e  do  recurso  próprio  para  a  despesa,  e  ao  qual  serão  juntados 
oportunamente:

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da 

entrega do convite;
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou 
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do responsável pelo  convite;
IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
VI  - pareceres  técnicos  ou  jurídicos  emitidos  sobre  a  licitação,  dispensa  ou 

inexigibilidade;
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações 

e decisões;
IX  - despacho  de  anulação  ou  de  revogação  da  licitação,  quando  for  o  caso, 

fundamentado circunstanciadamente;
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
XI - outros comprovantes de publicações;
XII - demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo  único.  As  minutas  de  editais  de  licitação,  bem como as  dos  contratos, 

acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 
Administração. 

Não se pode deixar de assinalar que o edital é parte de um processo, tomando-se esta  
expressão tanto em sua acepção material como formal. Assim, sua existência somente se justifica enquanto 
tomado como parte de um procedimento, qual seja, de um certame licitatório. 

O presente parecer está adstrito aos aspectos jurídicos que norteiam a questão, não 
abrangendo os  aspectos  de natureza  financeira,  técnica  e  comercial  do  presente  edital,  sendo feita  a 
presente análise à luz da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 (institui normas para licitações e contratos  
da  Administração  Pública),Lei  nº  10.520  de  17  de  julho  de  2002  (institui  a  modalidade  de  licitação, 
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns) e Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005  
(regulamenta o pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços).

A modalidade licitatória ora adotada para aquisição de cartuchos e toners é o pregão 
eletrônico, conforme prevê o artigo 4º do decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 onde dispõe que “nas  
licitações  para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns  será  obrigatória  a  modalidade  pregão,  sendo 
preferencial a utilização da sua forma eletrônica.”

O referido diploma legal elenca, ainda, que deverá ser observado na fase preparatória do 
pregão na forma eletrônica:

Art.9º[...]
I-elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto de 

forma  precisa,  suficiente  e  clara,  vedadas  especificações  que,  por  excessivas,  irrelevantes  ou 
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização;

II- aprovação do termo de referência pela autoridade competente;
III- apresentação de justificativa da necessidade da contratação;
IV- elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;
V- definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se 

refere aos prazos e às condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a 
celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração; e

VI- designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
Obedecendo ao que dispõe o artigo 1º da Lei 10.520/02 , essa modalidade de licitação 

destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser  
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, devendo adotar como 
critério de julgamento o menor preço da proposta. Senão vejamos:

Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital,  
por meio de especificações usuais no mercado.

O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei supracitada prevê a possibilidade de ser realizado o 
pregão por meio de eletrônico ao dispor:

Art. 2º - (VETADO)”.
§ 1º- Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da  

informação, nos termos de regulamentação específica”.
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Observa-se que a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 estabelece no art.  3º que a 
autoridade competente deverá justificar a necessidade de contratação definindo o objeto do certame de 
forma precisa, suficiente e clara, deverá especificar as exigências de habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos 
para fornecimento. Deve constar nos autos do procedimento os elementos técnicos indispensáveis para o 
certame, bem como o orçamento elaborado pelo órgão competente.

Constata-se, ainda, que estão presentes na Minuta do Contrato as cláusulas essenciais 
previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/93:

Art.55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I-o objeto e seus elementos característicos;
II-o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III-o preço e as condições de pagamento,  os critérios,  data-base e periodicidade do 

reajustamento  de  preços,  os  critérios  de  atualização  monetária  entre  a  data  do  adimplemento  das 
obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV-os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação 
e de recebimento definitivo, conforme o caso;

V-o crédito  pelo  qual  correrá  a  despesa,  com a indicação da  classificação  funcional 
programática e da categoria econômica; 

VI-as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII-os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores 

das multas;
VIII-os casos de rescisão;
IX-o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 desta Lei;
X-as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o 

caso;
XI-a vinculação ao edital  de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 

convite e à proposta do licitante vencedor;
XII-a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII-a obrigação do contratado de manter,  durante toda a execução do contrato,  em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.”

Nesse sentido temos ainda a Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, a qual  
Institui,  no  âmbito  do  Estado  do  Pará,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,  
modalidade  de  licitação  denominada pregão,  para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  e  dá  outras 
providências, expondo que:

Art.  1º  -  Para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  o  Estado  poderá  adotar, 
preferencialmente, licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

§  1º  - Consideram-se  bens  e  serviços  comuns,  para  os  fins  e  efeitos  deste  artigo, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetiva e concisamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 2º - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, 
promovida no âmbito do Estado, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo 
fornecimento é feita por meio de propostas de preços escritas e lances verbais em sessão pública.

Parágrafo único - Poderá ser realizado o pregão utilizando-se recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação específica a ser posteriormente editada.

O texto legal que regulamenta a modalidade pregão eletrônico é o Decreto nº 5.450/2005 
que em seu artigo 1º, parágrafo único e artigo 2º, §§ 1º e 2º dispõem respectivamente:

Art.1º – A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto 
no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens e serviços 
comuns, no âmbito da União, e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto”.

Parágrafo  único  -Subordinam-se  ao  disposto  neste  Decreto,  além  dos  órgãos  da 
administração  pública  federal  direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  as  fundações  públicas,  as 
empresas  públicas,  as  sociedades  de  economia  mista  e  as  demais  entidades  controladas  direta  ou 
indiretamente pela União.

Art.2º  - O pregão,  na forma eletrônica,  como modalidade de licitação do tipo menor 
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preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em 
sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”.

§1º- Consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.

§2º- Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que permitam 
aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento,  
as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições 
definidas no edital.

O  pregão  eletrônico  realiza-se  mediante  disputa  à  distância,  em  sessão  pública, 
utilizando sistema que promova a comunicação pela internet.

O artigo 4º, caput do Decreto estabelece a obrigatoriedade da utilização da modalidade 
pregão para aquisição de bens e serviços comuns e o parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece ainda que 
essa modalidade deve ser utilizada na forma eletrônica, salvo incomprovada inviabilidade. É a seguinte sua 
redação: 

Art.4º  -Nas licitações  para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns será  obrigatória  a 
modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica”.

§1º-O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada 
inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, 
que dispõem:

Art. 1º - A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o disposto 
no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de bens e 
serviços comuns no âmbito do Estado e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto.

Parágrafo  único  -  Subordinam-se  ao  disposto  neste  Decreto,  além  dos  órgãos  da 
Administração  Pública  Estadual  direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  as  fundações  públicas,  as 
empresas  públicas,  as  sociedades  de  economia  mista  e  as  demais  entidades  controladas  direta  ou 
indiretamente pelo Estado.

Art. 2º - O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor 
preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância, 
em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet.

§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado.

§ 2º - Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que permitam 
aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento,  
as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, e as demais condições 
definidas no edital.

VI – CONCLUSÃO
Diante do exposto, tomando por base que este parecer limita-se às questões jurídicas de 

análise quanto à necessidade de licitação, bem como seu correto enquadramento na modalidade legal 
cabível, com posterior preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, esta comissão conclui que na 
elaboração  do  presente  processo  verifica-se  que  o  edital  e  a  minuta  do  contrato  encontram-se  em 
conformidade com as legislações em vigor que norteiam o  certame. 

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 09 de maio de 2012.

Paulo Sérgio Martins Costa - CAP QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVANCANTI – TEN CEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA
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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 Coordenador Estadual de Defesa Civil

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - TERMO DE DESERÇÃO 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e doze, às 10:00h nesta Cidade de Belém, 
Estado do Pará, no Quartel do 1º Grupamento Bombeiro Militar, presentes o Sr. Andrei Vicente da Costa, 
TCEL QOBM, Comandante do 1º GBM e as testemunhas abaixo, foram lidos e verificados autos nos quais 
se verifica que SD BM Jefferson dos Santos Pinheiro, CPF 689.016.662-00, RG 2862163 e MF 57173890-
1, não se apresentou após apto a revelia, no dia 27 ABRIL 2012; sendo declarado ausente às 00:00h do dia 
28  ABRIL  2012,  transcorrendo  o  prazo  legal  de  oito  dias sem  que  o  ausente  se  apresentasse 
espontaneamente  ou  fosse  localizado,  apesar  da  diligência  descrita  no  documento  de  folha  14,  
consumando-se o  crime de deserção após às  00:00h do dia  06 MAIO 2012;  que face o ocorrido fica 
determinada a agregação do militar, a contar de 27 ABRIL 2012, que deve ser publicado o presente termo e 
a parte de ausência; que  os assentamentos do desertor deve ser atualizados,  após a publicação, e 
estraídas  cópias  para  juntada  aos  autos  deste  termo  de  deserção;  que  o  presente  termo  deve  ser 
numerado,  autuado  e  capeado,  juntando  os  demais  documentos  em  ordem  cronológica,  devidamente 
numerados e  rubricados;  que  devem ser  extraídas  cópias  completas  para  a  remessa  à  Comissão de 
Justiça; que a Diretória de Pessoal deve ser oficiada para fins de bloqueiro dos créditos pecuniários do 
desertor; que remeta-se os autos originais à Auditória Militar. Nada mais havendo lavrei, e que será por 
todos assiando. Eu, Andrei Vicente da Costa, TEN CEL QOBM comandante do 1º GBM, o digitei.

Andrei Vicente da Costa - TEN CEL QOBM
Comandante do 1º GBM

Natanael Bastos Ferreira � 1º TEN QOBM
1ª Testemunha

Antoniel Nascimento de Sousa � 2º TEN QOBM
2ª Testemunha

2 - HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE DESERÇÃO
Tendo em vista o Termo de Deserção presidido pelo TCEL QOBM Andrei Vicente da 

Costa, Comandante do 1º Grupamento Bombeiro Militar/ Belém, em que figura como Desertor o SD BM 
JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO, o qual consumou o delito tipificado no artigo 187 do Código Penal  
Militar, na data de 06MAI2012.

RESOLVO:
1 � Homologar o Termo de Deserção formalizado em desfavor do SD BM JEFFERSON 

DOS SANTOS PINHEIRO, do 1º GBM/Belém, lavrado pelo TCEL QOBM Andrei Vicente da Costa, em razão 
de ter transcorrido os dias de ausência para configuração do crime de Deserção, de que trata o art. 187 do  
com;

2 � Suspender a remuneração do SD BM JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO, do 1º 
GBM/Belém, até eventual apresentação espontânea do incriminado ou eventual prisão por motivo diverso 
daquele que ensejou a lavratura do termo que ora se cuida. Providencie a Diretoria de Pessoal;

3  � Instaurar  Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado  em desfavor  do SD BM 
JEFFERSON DOS SANTOS PINHEIRO, do 1º GBM/Belém, com escopo de aferir a conduta do militar no 
tocante à ausência por mai de 08 (oito) dias de sua unidade, ausência esta aparentemente injustificada, por 
conseguinte, a viabilidade ou não de aplicação a sanção disciplinar a que alude o § 1º do art 45 da lei nº  
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6833/06. Providencie a Assistência do Subcomandante Geral para controle;
4 � Determinar a publicação da presente Homologação em Boletim Geral da Corporação.  

Providencie a Ajudância Geral;
5 � Remeter a 1ª via dos autos à Justiça Militar do Estado, de acordo com o que preceitua  

o Art.  454 § 2º do CPPM, após a publicação da presente Homologação. Providencie o Subcomandante 
Geral;

6 � Determinar o arquivamento da 2ª via dos autos do presente Termo de Deserção na 2ª 
Seção do EMG. Providencie o Chefe da 2ª Seção do EMG;

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém, Pa, 08 de maio de 2012.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR � CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenaodr Estadual de Defesa Civil

3 - OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 1181 -� JME/PA
Honrado em cumprimentá-lo, de ordem do Exmo. Sr. Juiz de Diretor Militar Titular, levo 

ao conhecimento de V. Exa., a decisão prolatada nos APFD nº 2012.2.000312-7, onde é incriminado o SD 
BM RICARDO GLAYDSON JUSTINO BORGES, a fim de que ordene que seja recomendado aos Oficiais 
integrantes das Unidades localizadas no Interior do Estado, quanto a remessa do APFD no prazo de 24 
horas ao Juiz da Comarca onde ocorreu os fatos. 

Antonio Jose de Matos Resque
Diretor de Secretaria da JME/PA

Vistos, etc.
Versam os autos de prisão em flagrantes delito contra o SD BM RG 3923918 RICARDO 

GLAYDSON JUSTINO BORGES, lavrado no Quartel  do 12º SGBM/I,  Subgrupamento Bombeiro Militar 
Independente na cidade de Bragança/PA.

Refere o APFD que no dia 27/04/2012 por volta das 11:30 horas, o TEN BM Adolfo Luis, 
na  Unidade  Bombeiro  Militar,  repassava  orientações  aos  militares  presentes,  ocasião  em  que  o  ora 
incriminado, desrespeitou o oficial diante de outros militares e recusou-se a obedecer ordem, sendo-lhe 
dado voz prisão. Após, o miliciano tentou fugir do alojamento de cabos e soldados onde se encontrava 
detido.

Em 27/04/2012, foi entregue no Protocolo Geral da Comarca de Bragança, a informação 
da prisão em flagrante do incriminado (fl. 05).

Na  data  de  hoje  (09/05),  foi  protocolado  neste  Fôro  Castrense,  o  ofício  nº 
005/2012/APFD, remetendo os autos de prisão em flagrante delito (fl. 24).

É o relatório.
Compete ao presidente do flagrante, quando da elaboração do auto, a observância de 

todas as formalidades necessárias para a lavratura do mesmo, visto que se está diante de uma exceção ao 
Princípio da Liberdade, insculpido no artigo 5º, inciso LXI da Constituição Federal.

No caso em análise, o incriminado foi preso em flagrante delito no dia 27 de abril do ano 
em curso, contudo, somente na data de hoje os autos flagranciais chegaram a este Foro e a informação da 
prisão foi feita ao Juiz da Comarca de Bragança no dia 27/04/2012.

Consoante já foi informado ao Comando Geral do CBMPA, a remessa dos autos de 
prisão  em flagrante  delito  ao  Juízo  competente,  deverá  ocorrer  no  prazo  de  24  horas  da  prisão  do 
incrimanado, devendo ser desconsiderado o prazo de 05 dias estabelecidos pelo art. 251, parte final do 
CPPM, por inviabilizar o cumprimento do disposto no art. 5º incisos LXII e LXV da CF/88.a do APFD, no 
prazo fixado retromencionados, tem como consequência o relaxamento da prisão.

Isto posto, com base na regra prevista nos artigos, 5º, LXII e LXV da CF/88, relaxo a 
prisão em flagrante do SD BM RG 3923918 RICARDO GLAYDSON JUSTINO BORGES, devendo este ser 
posto imediatamente em liberdade, salvo por outro motivo se encontrar preso.

Intime-se.
Outrossim,  oficie-se  ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  para  que  recomende  aos  seus 

Oficiais integrantes das Unidades localizadas no Interior do Estado, quanto à remessa do APFD no prazo 
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de 24 horas ao Juiz da Comarca onde ocorreram os fatos.
Após, vista ao MPM para providências de seu mister.
Belém, 09 de maio de 2012.

Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
Juiz de Direito Titular da JME/PA

4 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
A) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 

Geral, por meio da  Portaria nº 001/2012 – Subcomando Geral, de 06 de janeiro de 2012, publicado em 
Boletim Geral nº 009 de 12JAN2012, cujo encarregado pela sindicância foi o 2°TEN QOBM RAIMUNDO 
NONATO MOURA DA SILVA,  RG: 3157853,  tendo o intuito de apurar os fatos relatados nos documentos 
anexos, que versam sobre o termo de declaração prestada pelo Sr. Alex Duarte Miranda, no dia 22 de 
novembro de 2011, em desfavor do CB BM JOÃO MARCOS FERREIRA MIRANDA.

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o oficial encarregado da sindicância, que 

pelas provas presentes nos autos, não há indícios de Crime Comum, ou Militar, e nem ficou configurado 
a  transgressão  da  Disciplina  Bombeiro  Militar,  por  parte  do  militar  sindicado,  uma  vez  que  as 
testemunhas inquiridas afirmam que o referido militar não se utilizou da condição de militar do Estado para  
obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros e 
nem apropriou-se de bens pertencentes ao patrimônio público ou particular de forma indevida, uma vez que 
o litígio em questão trata-se de uma compra e venda de um automóvel mal resolvida, pendências estas que 
devem ser dirimidas pela justiça comum do Estado.

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância. A Ajudância Geral para 
providências;

3. Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª Seção do EMG. A Assistência do Subcomando 
para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

4. Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém - PA, 11 de maio de 2012. 

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

B) Analisando os autos da Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral do CBMPA, por meio da Portaria nº 054/2012 – Subcmdº Geral, de 20 de março de 2012, a qual foi 
transcrita no Boletim Geral nº 059, de 29 de março de 2012, tendo como encarregado pela sindicância o 3º 
SGT BM SILVIO  PRATA RIBEIRO, que teve por  escopo apurar  todas as circunstâncias dos fatos que 
constam nos documentos anexos,  que versam sobre a declaração prestada pelo Senhor NILTON DOS 
SANTOS COSTA, em desfavor do SD BM FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA;

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão que chegou o encarregado da sindicância de que pelas 

provas presentes nos autos,  não há indícios de Crime Militar ou Comum, bem como não há provas 
suficientes de transgressão da Disciplina Bombeiro Militar, por parte do militar sindicado, uma vez que 
o denunciante não apresentou provas testemunhais que confirme a suposta agressão que teria sofrido por 
parte do sindicado, bem como as testemunhas apresentadas pelo sindicado somente informam que o militar 
sindicado apenas retirou seu pai do meio da confusão gerada pelo denunciante, onde a prova material 
apresentada pelo denunciante às folhas 13a e 13b, somente demonstra que o mesmo foi agredido, mas não 
demostra quem foi  o autor  das agressões,  bem como as testemunhas inquiridas não confirmam que o 
sindicado foi quem agrediu o denunciante, uma vez que pela confusão gerada ficou difícil saber quem foi o 
autor da agressão, bem como as provas apresentadas pelo denunciante são incipiente para imputar ao 
acusado crime ou transgressão da disciplina;

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância. A Ajudância Geral para 
providências;
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3. Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª seção do EMG, por provas insuficientes. A 
Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

4. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém - PA, 10 de maio de 2012. 

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

C) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral, por meio da Portaria nº 108/2011 – Subcomando Geral, de 27 de maio de 2011, publicado em Boletim 
Geral nº 101 de 27MAI2011, cujo encarregado pela sindicância foi nomeado o MAJ QOBM LUIS CLÁUDIO 
RÊGO  DOS SANTOS,  tendo  o  intuito  de  apurar  os  fatos  encaminhados  pelo  COMANDANTE  DO  4º 
GBM/SANTARÉM, o qual versa a respeito de informação contida no ofício nº 250/2011 de 12 de maio de 
2011, sobre os serviços executados por militares do CBM/PA junto ao SAMU/SANTARÉM.

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão do Oficial Sindicante, pelas provas presentes nos autos, 

não  há  indícios  de  Crime  Militar  ou  Comum,  porém  pelas  provas  presentes  nos  autos,  ficaram 
evidenciados indícios de transgressão da Disciplina Bombeiro Militar, por parte dos militares;

SUBTEN BM DIONALDO REBOUÇAS DOS REIS; RG: 2459938;
SUBTEN BM JOSIAS PIMENTEL DE SOUSA, RG: 2162891;
SUBTEN BM EDIELSON ROBERTO DA SILVA FERREIRA, RG: 2571248;
SUBTEN BM CÉLIO JORGE DA SILVA LIBERAL, RG: 1818342;
SUBTEN BM WASHINGTON LUIS CASTRO ALVES, RG: 2314854;
SUBTEN BM ROSENILDO LAVOR DA SILVA, RG: 1764561;
SUBTEN BM RAIMUNDO RENATO ALVES BARBOSA;
SGT BM MARIO CRISTINO TAPAJÓS BARROZO, RG:2072171;
SGT BM EDIVALDO RABELO DA SILVA, RG:  2398325;
CB BM THEISSON LUIZ SOUZA, RG: 2244;
2. Determinar Instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, para 

apurar a conduta dos militares acima citados, por terem  “em tese” violado os art. 17, incisos, X, art. 18, 
incisos, IV, VII, XXXVII, art.19, art. 37, incisos CXXXIX, CXL, CXLI.  Podendo ser sancionado de acordo com 
o Parágrafo único do Art. 106, todos os Artigos da Lei. 6.833 de 13 de fevereiro de 2006. Código de Ética da  
PM/PA ora em vigor no CBM/PA; Lembrando que os militares em tela não podem acumular, emprego, cargo, 
função pública ou privada, onde as únicas hipóteses de acumulação de cargos públicos, estão descritas nos 
art. 37, inciso, XVI, alíneas A) B) e D) da Constituição, dentre os quais não estão presentes a dos militares 
sindicados,  sendo  essas  únicas  possibilidades  expressas  no  texto  constitucional,  não  cabendo  aos 
servidores interpretar de forma extensivas o texto legal, somente cumprir.

3. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância. A Ajudância Geral para 
providências;

4. Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª seção do EMG. A Assistência do Subcomando 
para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

5. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém - PA, 11 de maio de 2012. 

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

D) Analisando os autos da Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral, por meio da Portaria nº 236/2011 – Subcmd° Geral, de 08 de novembro de 2011, que foi transcrita no 
Boletim Geral nº 204, de 21 novembro de 2011, tendo como encarregado da sindicância o 1º TEN QOBM 
ANDERSON COSTA CAMPOS,  RG: 3558964, tendo como objetivo  apurar todas as circunstancias dos 
fatos relatados no ofício n° 053/2011- Promotoria de Justiça Criminal de Ananindeua , do dia 13 de outubro 
de  2011,  e  o  Boletim  de  Ocorrência  Policial  n°  00247/2011.000287-6  ,  prestado  pelo  Sr.  ANTONIO 
EVARISTO DE OLIVEIRA SILVA, RG: 3701657 SSP-PA, no que diz respeito à suposta prática de lesão 
corporal cometida pelo  SD BM CÁSSIO JUNIOR LOBATO CARNEIRO, RG: n° 4223240, contra o menor 
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púbere L.A.S.S..

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o oficial encarregado da Sindicância, de 

que em face dos fatos e pelas provas colhidas nos autos, não há indícios de Crime Militar, bem como não  
está  configurado  transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar,  por  parte  do  SD  BM CÁSSIO  JUNIOR 
LOBATO CARNEIRO, pois, por meio dos fatos apurados na presente sindicância, há informações (folhas n° 
37, 38,  39,  43, 44,  45 e 46 dos autos) de que o militar agiu em legítima defesa a fim de resguarda a 
integridade física própria e as das pessoas que sofreram agressão injusta, iminente e atual (art. 42, inciso II 
c/c art. 44 do Código Penal Militar Brasileiro);

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância. A Ajudância Geral para 
providências;

3. Arquivar os autos da Sindicância na 2ª seção do EMG. A Assistência do Subcomando 
para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

4. Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém - PA, 11 de maio de 2012.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

E) O CAP QOBM MURILO BORGES MOURA, Comandante do 5° GBM, no uso da sua 
competência e analisando os autos de Sindicância mandada proceder por meio da portaria n° 001/2008 -5°  
GBM, de 07 de fevereiro de 2008, emanada do Gabinete do Comando, na qual figura como sindicante o 2° 
TEN QOBM ADOLFO LUIS MONTEIRO LOPES, destinada a apurar as circunstâncias dos fatos narrados 
na parte s/n° -2008, de 22 de janeiro de 2008, do AL CFSD CAIRO DIAS BARBOSA, onde o AL CFSD BM 
em tela afirma que, quando de serviço de Operador de Rádio e Telefonista ao 5° GBM, na data de 21 de  
janeiro de 2008, por volta das 22:00h, repassou ao SD BM FÁBIO MONTES DE ARAÚJO a citada função e 
ao reassumir o posto do serviço as 06:00h do dia seguinte percebeu o sumiço do mapa de controle de 
ligações telefônicas, de forma que ao fazer procuração do referido documento todos os militares que se 
revezaram  na  função  de  operador  de  rádio  e  telefonista  durante  o  período  noturno  daquele  plantão 
afirmaram que o documento em tela encontrava-se no interior da sala de comunicação do 5° GBM.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial Sindicante de que o fato apurado 

configura transgressão da disciplina prevista no inciso LVII do art. 37 do Código de Ética e Disciplina da 
Policia militar do Pará, aplicável ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em tese cometida por parte dos AL
´S CFSD BM CLÁUDIO DA GRAÇA FURTADO JÚNIOR e MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA;

2) Instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), para apurar a 
transgressão disciplinar em tese cometida pelos AL´S CFSD BM em tela, remetendo ao Presidente do PADS 
a 1ª via do autos da presente Sindicância.  Ao chefe da 1ª Seção do 5° GBM providenciar redação de 
portaria de instauração de PADS;

3) Encaminhar a presente solução juntamente com a 2ª via dos autos da sindicância ao 
Subcomando Geral do CBMPA para homologação em Boletim Geral. Ao chefe da 1ª Seção do 5º GBM para  
providências;

MURILO BORGES MOURA  – CAP QOBM
RG 1843731 –Comandante do 5° GBM –MARABÁ
Coordenador Regional de Defesa Civil

5 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS
Analisando  os  Autos  do  PADS  procedido  por  determinação  do  Comando  do  2° 

GBM/Castanhal, por meio da Portaria nº 002/2010, de 26 de fevereiro de 20100,  tendo como presidente 
nomeado a época do fato o  SUBTEN BM CLAUDIO EDGAR RODRIGUES DOS SANTOS; instaurado 
com o  intuito  de  apurar  a  conduta  do  SD BM DIEGO  PINHEIRO DOS SANTOS,  por  ter  faltado  as 
instruções finais da caminhada do CFSD BM 2009 - Pólo Castanhal, nos dias 18 e 19 de fevereiro do ano 
de 2010.
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RESOLVO:
1.  Concordar  com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, de que o fato 

apurado não apresenta indícios de crime de natureza militar ou natureza comum, porém há indícios de 
Transgressão  da  Disciplina  Bombeiro  Militar,  por  parte  do  SD BM DIEGO PINHEIRO  DOS  SANTOS, 
quando nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2010, faltou as instruções finais da caminhada do CFSD BM 2009 
– Pólo  Castanhal  e deixou de  comunicar  em tempo hábil  a  impossibilidade de comparecer a referida 
instrução. Constata-se, por tanto, que com sua conduta, infringiu os incisos XXVIII, L, LII, CXVIII e CXXXIV 
do art.37 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006;

2. Punir com 02 (dois) dias de DETENÇÃO o SD BM DIEGO PINHEIRO DOS SANTOS, 
que infringiu os  incisos XXVIII, L, LII, CXVIII e CXXXIV do art.37 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 
do CEDPMPA; com atenuantes do inciso I e V do art. 35, sem incidir em agravantes,  TRANSGRESSÃO 
LEVE. Permanece no comportamento “BOM”, todos os artigos e incisos da Lei 6.833 de 13 de fevereiro 
de 2006, que institui o Código de Ética da Policia Militar do Pará, ora em vigor para o CBMPA.

3.  A  Assistência  do  Subcomando  para  providenciar  a  Nota  de  punição  para 
publicação em BG e cumprimento das demais fases de execução da sanção disciplinar, em conformidade 
com o disposto no art. 48, §1º do CEDPMPA;.

4. A devida punição deverá ser cumprida nas dependências do Quartel em que o militar 
SD BM DIEGO PINHEIRO DOS SANTOS, estiver lotado.

5. Aguardar o prazo recursal para posterior aplicação da devida punição ao Militar;
6.  Publicar  em Boletim Geral  a  presente  solução  do  PADS.  A Ajudância  Geral  para 

providências;
7. Arquivar a 2ª via dos Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª 

seção do EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;
8. Registre-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 10 de maio de 2012.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA 

6 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR
O CEL QOCBM, Subcomandante Geral do CBM/PA, no uso da competência que lhe 

confere o art.  26, inciso III  da Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 – Código de Ética e  
Disciplina da PM/PA, ora em vigor para o CBM/PA, resolve:

PUNIR:
Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO o Punir com 02 (dois) dias de DETENÇÃO o SD 

BM DIEGO PINHEIRO DOS SANTOS,  que  faltou  às  instruções  finais  da  caminhada  do  CFSD,  pólo 
Castanhal, nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2009 e deixou de comunicar impossibilidade de comparecer, e 
quando dado o direito de ampla defesa e contraditório por meio de Processo Administrativo Disciplinar 
Simplificado (PADS), de acordo com a portaria 002/2010, de 26 de fevereiro de 2010 – 2° GBM/Castanhal,  
não apresentou justificativas plausíveis para os atos de sua conduta, infringindo assim, o disposto  nos 
incisos XXVIII, L, LII, CXVIII e CXXXIV do art.37 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 do CEDPMPA; 
com  atenuantes  do  inciso  I  e  V  do  art.  35,  sem  incidir  em  agravantes,  TRANSGRESSÃO  LEVE. 
Permanece no  comportamento “BOM”, todos os artigos e incisos da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 
2006, que institui o Código de Ética da Policia Militar do Pará, ora em vigor para o CBMPA.

(Fonte: Nota nº 17/2012 – Subcomando Geral do CBMPA)

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – 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

Boletim Geral nº 092 de 18MAIO2012 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 14


	I – DA CONSULTA
	II - DOS FATOS
	VI – CONCLUSÃO
	É o Parecer.


	FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA – CEL QOCBM

