
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 28 DE NOVEMBRO DE 2012.
CORPO DE BOMBEIROS MLIITAR DO PARÁ

“130 ANOS SALVANDO VIDAS”
BOLETIM GERAL Nº 218

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2012 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM CASTRO
Supervisor de Área CAP BM ADRIANA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM CLEDSON
2º Turno: CAP BM LUIS ALFREDO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM QUEIROZ
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM OSWALDO
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM SÉRGIO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTA DE SERVIÇO - APROVAÇÃO

Aprovo a Nota de Serviço de nº 07/2012, elaborada pela Diretoria de Apoio Logístico do 
CBMPA- DAL, que tem como objetivo efetuar o transporte de materiais utilizadas na Operação Veraneio/2012, 
nos Municípios de Salinópolis, Tucuruí, Mocajuba e Cametá/PA, respectivamente.

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

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 626 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03 (três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  11/10/2012  a  11/01/2013.  Apresentação  no  dia  12/01/2013,  pronto  para  o  
expediente e serviço.

I – SUB TEN BM LUIZ CLÁUDIO ARRAES DO AMARAL/ MF 5398924-1, do QCG/CAT, 
referente ao decênio de 01/07/1999 a 01/07/2009(2ª Licença). 

Art. 2º - Ao Chefe do CAT, fazer a apresentação do militar na Diretoria de Pessoal do 
CBMPA, para os trâmites regulamentares à Licença.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 11OUT2012, revogada as disposições 
em contrário.
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Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 663 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 06(seis) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  15/11/2012  a  15/05/2013.  Apresentação  no  dia  16/05/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  2º SGT BM SÉRGIO  LOBATO DE SOUZA /  MF 3389359-1, do 2ºGBM/Castanhal, 
referente ao decênio de 19/08/1995 a 19/08/2005, (2ª Licença). 

Art. 2º - Ao Comandante do 2ºGBM/Castanhal, fazer o controle regulamentar a Licença,  
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal,  conforme Portaria  nº  417 de 28 de 
setembro de 2011, publicada no BG Nº 185 de 18OUT2011.

Art.  3º -  Os  efeitos  desta  portaria  passam a  contar  do  dia  15/11/2012,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 675 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03(três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  03/12/2012  a  03/03/2013.  Apresentação  no  dia  04/03/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  CB BM EFRAIM BRITO FERREIRA / MF 5282691-2, do 2º GBS/GSE, referente ao 
decênio de 01/07/2002 a 01/07/2012 (2ª Licença). 

Art. 2º - Ao Comandante do 2ºGBS/GSE, fazer a apresentação do militar na Diretoria de 
Pessoal do CBMPA, para os trâmites regulamentares à Licença.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria passam a contar a partir do dia 03DEZ2012, revogada 
as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 677 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.
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RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 06(seis) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  01/12/2012  a  01/06/2013.  Apresentação  no  dia  02/06/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I – SD BM GESAIAS RAMOS SIMÃO/ MF 57189155/1, do 7º GBM- Itaituba, referente ao 
período de 25/06/2007 a 25/06/2010, com mais 09(nove) anos 02(dois)dias de serviços prestados ao Exército  
Brasileiro, já averbados,(1ª Licença). 

Art. 2º - Ao Comandante do 7º GBM- Itaituba, fazer o controle regulamentar a Licença, 
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal,  conforme Portaria  nº  417 de 28 de 
setembro de 2011, publicada no BG Nº 185 de 18OUT2011.

Art.  3º -  Os  efeitos  desta  portaria  passam a  contar  do  dia  01/12/2012,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 678 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 06(seis) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  01/12/2012  a  01/06/2013.  Apresentação  no  dia  02/06/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I – SUB TEN BM MIGUEL DA SILVA NEGRÃO/ MF 5211301/1, do 15º GBM- Abaetetuba, 
referente ao decênio de 01/11/2001 a 01/11/2011, (2ª Licença). 

Art.  2º -  Ao  Comandante  do  15º  GBM-  Abaetetuba,  fazer  o  controle  regulamentar  a 
Licença, informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal, conforme Portaria nº 417 de 28  
de setembro de 2011, publicada no BG Nº 185 de 18OUT2011.

Art.  3º -  Os  efeitos  desta  portaria  passam a  contar  do  dia  01/12/2012,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 679 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251 de 31JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), ora em vigor para o CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03(três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no  período  de  03/12/2012  a  03/03/2013.  Apresentação  no  dia  04/03/2013,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  SUB TEN BM  ELIEL PUREZA BELEM/ MF 5211751/1, do 7º SGBM/I, referente ao 
decênio de 01/11/2000 a 01/11/2010, (2ª Licença). 

Art. 2º - Ao Comandante do 7º SGBM/I, fazer a apresentação do militar na Diretoria de 
Pessoal do CBMPA, para os trâmites regulamentares à Licença.
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Art.  3º -  Os  efeitos  desta  portaria  passam a  contar  do  dia  03/12/2012,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SOLUÇÃO DE INQUÉRITO TÉCNICO

A) Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da 
Portaria nº 006 de 07FEV2012  desta Diretoria de Apoio Logístico, que teve como encarregado o 2º TEN 
QOBM Tharillys Adam Almeida Ribeiro, cujo fato e objeto visam apurar as causas, os efeitos e responsabili-
dades da avaria que sofreu a viatura militar VTR AR-60, de placa NTA 5069.      

Fato Objeto da apuração  
O objeto do procedimento está sustentado no oficio de nº 005 datado de 09 de Janeiro de 

2012, de lavra do Major QOBM Alessandro Zell de Araújo, Coordenador de Operações Aéreas, em que o refe -
rido militar relata, no período que a VTR esteve realizando apoio a Secretaria de Segurança Pública nas loca -
lidades de Canaã dos Carajás, São Geraldo do Araguaia, São Domingos do Araguaia São Félix, Itupiranga e 
Tucumã, no período de 08 a 28 de Dezembro de 2011, a Viatura militar foi acometido por um acidente oriundo 
de ação/defeito alheio à vontade pessoal motorista, pois uma pedra foi em direção ao pára-brisa da VTR AR-
60, sem que pudesse 

Decisão   
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo 

neste os termos de declarações do envolvidos e a reconstituição do acidente. Diante de tudo isso, foi consta-
tado no caderno processual que as causas e os efeitos a que sofreu a viatura militar foram ocasionados de 
forma imprecisa, pois conforme foi relatado pela SD BM Rogério Sarmento Fernandes no deslocamento de da 
VRT, pelo município de Marabá não sabendo precisar o perímetro, foi ultrapassado por uma carreta em alta 
velocidade o que fez levantar uma poeira, e neste momento, ouviu um estalo no pára-brisa na VTR, porém 
não percebeu que o pára-brisa havia quebrado, pois pegou na parte onde há película e dificultando deste 
modo tal visualização do acontecido, só percebendo hora mais tarde.

Assim, diante dos fatos evidenciados constata-se que o condutor não teve culpabilidade 
no momento do ocorrido, por mais que a VTR AR-60 viesse a ser danificada em seu deslocamento. Devendo 
o erário público ser reparado por tal dano.

RESOLVO:  
1- Concordar com a conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito Técnico, 

pois como foi demonstrado no caderno processual, o condutor não agiu com culpabilidade no citado acidente 
automobilístico envolvendo a VRT Militar, visto que, o evento que ocasionou a avaria na VTR não poderia ser 
estimado, pois o acidente foi oriundo de defeitos alheios à vontade do motorista.

2– Em decorrência dos fatos, e mediante conclusão, não responsabilizar financeiramente 
o condutor, pela causa e efeito que sofreu o veiculo do Corpo de Bombeiro Militar; 

3– Solicitar ao Diretor de Apoio Logístico que providencie o reparo da avaria que sofreu a 
VTR AR-60 em seu deslocamento;

4- Ao Comandante do COA do CBMPA. Para conhecimento e providências administrati-
vas;

5- Solicitar ao Ajudante Geral a publicação em Boletim Geral da presente solução; 
6- Arquivar o presente Inquérito Técnico na sala de contratos e convênios, após decisão fi-

nal do Diretor de Apoio Logístico do CBMPA; 
7 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém PA, 13 de Novembro de 2012.      

Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

 Boletim Geral nº 218 de 28NOV2012 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 4



B) Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da Por-
taria nº 011 de 06MAR2012 desta Diretoria de Apoio Logístico, que teve como encarregado o 2º TEN QOBM 
Abedolins Corrêa Xavier, cujo fato e objeto visam apurar as causas, os efeitos e responsabilidades da avaria 
que sofreu a viatura militar Ford Fiesta placa NTB 5060.

Fato Objeto da apuração  
O objeto do procedimento está sustentado no ofício nº 033- Ascom datada de 23 de Feve-

reiro de 2012, de lavra do TCEL QOBM Carlos Alberto Moreira Reis, Chefe da Ascom do CBMPA, em que o 
referido militar relata sobre o acidente automobilístico ocorrido com a VTR Ford Fiesta 1.6, Placa NTB 5060  
desta Corporação sob responsabilidade da DAL que foi cedida a BM5 para atuar na operação carnaval, Guar-
da Vidas 2012, sendo que ao deslocava-se para o distrito de Mosqueiro no dia 21FEV2012 (Terça-Feira) pela 
Av. Independência, a proximidade da rotatória da rodovia dos 40 horas, a VTR oficial foi atingida no seu setor  
angular posterior esquerdo por um veiculo de Marca/Modelo Ford/Fiesta Sedan 1.6, placa JVF 4559, com a 
colisão a Vtr teve não somente a lanterna traseira esquerda quebrada, assim como o pára-choque amalgado

Decisão
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo-se 

neste os termos declaração das testemunhas e o serviço de levantamento de acidente de transito (fls.08) e 
Boletim  de  Ocorrência  Policial  nº  04/2012.004243-4,  diante  de  tudo  isso,  foi  constatado  no  caderno 
processual que as causas e os efeitos a que sofreu a viatura militar foram atribuídos ao condutor do veiculo  
de Marca/Modelo Ford/Fiesta Sedan 1.6, placa JVF 4559 que é de propriedade do Srº José Haroldo Barbosa  
Da Silva RG 24599 Cabo da Policia Militar Do Pará, o mesmo deixou de Observar o que todo condutor dever 
ter conhecimento e seguir o que diz a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 do Código de Trânsito 
Brasileiro em seus Art’s, Das Normas Gerais De Circulação E Conduta.

Assim, diante dos fatos evidenciados constata-se que o condutor do veiculo de placa JVF 
4559, não agiu com a devida atenção quando no momento do ocorrido, vindo a agir com culpa e, por conse -
guinte a danificar a Viatura desta Corporação.

Neste diapasão, conforme foi constatado pelo encarregado do Inquérito, nas fls. 017 e 
018, e confirmado também pelo Chefe do Centro de Atividades Técnicas em exercício, nas fls. 014 e 015, dos 
Autos, as avarias foram determinadas por exclusiva responsabilidade da do Cabo PM José Haroldo Barbosa 
Da Silva, RG 24599, condutor do veiculo de Ford/Fiesta Sedan 1.6, placa JVF 4559, porém o referido condu-
tor comprometeu-se em arcar com os prejuízos sofridos pela VTR Oficial de placa NTB 5060, pois foi consta-
tado que houve imprudência por parte do Cabo policial militar, devendo o erário público ser reparado por tal  
dano.

RESOLVO: 
1 – Concordar da conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito Técnico, pois 

como foram demonstrados no caderno processual, as causas e os efeitos que sofreu a VTR Oficial de placa 
NTB 5060, foi atribuído ao CB PM José Haroldo Barbosa Da Silva RG 24599;

2– Em decorrência dos fatos, e mediante conclusão, responsabilizar financeiramente o 
proprietário da Ford/Fiesta Sedan 1.6, placa JVF 4559, pelas causas e efeitos que sofreu a VTR do Corpo de 
Bombeiro Militar e imputar o valor do prejuízo ao Srº José Haroldo Barbosa Da Silva RG 24599;

3– Ao Diretor de Apoio Logístico do CBMPA. Para conhecimento e providências adminis-
trativas; 

4- Solicitar ao Ajudante Geral a publicação em Boletim Geral da presente solução;
5- Arquivar o presente Inquérito Técnico na sala de contratos e convênios, pois os prejuí-

zos que sofreram a VTR Oficial de placa NTB 5060 no acidente de transito foram sanados em oficina especia-
lizada, conforme oficio nº 102 de 03 de Abril de 2012 que anexo ao caderno processual fls 014, 015;

6 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém PA, 18 de Outubro de 2012.      

Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
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C) Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da Por-
taria nº 003 de 07FEV2012 desta Diretoria de Apoio Logístico, que teve como encarregado o 2º TEN QOBM 
Rubem Dos Navegantes Junior, cujo fato e objeto visam apurar as causas, os efeitos e responsabilidades da 
avaria que sofreu a viatura militar UR-22, placa JVV- 4724.

Fato Objeto da apuração  
O objeto do procedimento está sustentado na parte s/nº datada de 09 de Janeiro de 2012, 

de lavra do 2º TEN QOBM José Maria de Silva Neto, Chefe da Moto-Mec, em que o referido militar participa 
que o SD BM Vilson dos Santos Silva quando conduzia a VTR UR 22 colidiu com um veiculo particular em 
frente à Unama na avenida na Av. Senador Lemos, no entanto, o SD BM não relatou nenhuma informação re-
ferente a placa e nome do condutor. Informou também que a referida viatura militar apresentou os seguintes 
danos, mica do estróbilo direito quebrada, pára-choque dianteiro quebrado, capuz do lado direito com um 
amalgamento e carenagem situada entre o farol e o pára-choque com um afundamento do lado direito.  

Decisão
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo-se 

neste as declarações dos envolvidos, as copias do livro de partes e a escala de serviço para o período de 31 
de dezembro de 2011 a 06 de janeiro de 2012. Diante de tudo isso, foi constatado no caderno processual que  
os efeitos e o nexo causal estão presentes, e atribuídos, no mínimo de forma passiva, ao SD BM Vilson dos 
Santos Silva condutor da VTR UR, pois deixou de: informa ao CIOP, realizar o Boletim de Ocorrência Policial,  
de participar ao seu chefe imediato de formar clara e consistente sobre o ocorrido, de anotar a placa e/ou o 
nome do envolvido no acidente de transito, e outras materialidades que poderiam auxiliar na identificação do  
culpado, ora alegado pelo SD, portanto a colisão que sofrera a VRT UR-22 foi de exclusiva responsabilidade  
do condutor do VTR (UR-22). 

Não obstante, atente-se o que diz a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro em seus  Art’s,  vejamos: 

Art. 28 “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com 
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (grifo nosso); 

Art. 29 INC. II “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o 
seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a veloci-
dade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (grifo nosso); 

Neste sentido é válido consultarmos nossa Carta Magna, onde a mesma expressa situa-
ções de dano ao bem público envolvendo seus agentes, (Art 37, § 6º da CF 88), inverbis: 

Art. 37 (...) 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito publico e de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso).

Convém consultar também Boletim Geral nº 159, de 27AGO2012 que república a Porta-
ria nº 043, de 26 de janeiro de 1999.  Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução. 
Publico o seguinte:

Parágrafo Único - Não ocorrendo à conferência dos materiais operacionais, as alterações 
que por ventura venham a ser detectadas posteriormente, serão de RESPONSABILIDADE DO AGENTE que 
as recebeu por último e não participou o fato, na condição em que o Inquérito Técnico, Sindicância ou Inquéri-
to Policial Militar que vão identificar os verdadeiros responsáveis;

Ainda na fase procedimental,  o Oficial Encarregado anexou 03 (três) orçamentos refe-
rentes aos danos sofridos pela referida viatura militar, sendo estes anexadas nas fls 028, 029.

Neste diapasão, conforme foi constatado pelo encarregado do Inquérito, fls. 021, 022, 023, 
024, 025, 026, 027 dos Autos, as avarias foram determinadas pelo condutor da UR-22, pois houve imprudên-
cia ao conduzir a VTR e o militar foi negligente ao não proceder de modo administrativo para melhor esclare-
cer os fatos, de acordo com o que consta nos autos. Devendo erário público ser reparado por tal dano.

RESOLVO: 
1 – Concordar com conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito Técnico, 

pois como foi demonstrado no caderno processual, o condutor da UR-22, deixou de: informa ao CIOP, realizar 
o Boletim de Ocorrência Policial, de participar ao seu chefe imediato de formar clara e consistente  sobre o 
ocorrido, de anotar a placa e/ou o nome do envolvido no acidente de transito, e outras materialidades que po-
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deriam auxiliar na identificação do culpado, ora alegado pelo SD; 
2– Em decorrência dos fatos, e mediante conclusão, responsabilizar financeiramente o 

condutor  da  VRT UR-22  de placa  JVV-4724,  pelas  causas e  efeitos  que  sofreu  o  veiculo  do Corpo  de 
Bombeiro Militar e imputar o valor do prejuízo a SD BM Vilson dos Santos Silva;  

3– Solicitar ao Exmº Sr Comandante Geral que encaminhe os autos à Procuradoria Geral 
do Estado para que seja intentada a medida judicial cabível para ressarcir o dano sofrido pelo Corpo de  
Bombeiros;

4- Solicitar ao Ajudante Geral a publicação em Boletim Geral da presente solução;
5- Arquivar a segunda via do presente Autos de Inquérito Técnico na sala de contratos e 

convênios, após decisão final do Exmº Sr Comandante Geral do CBMPA;  
6- Ao Comandante do 2º GBS/GSE do CBMPA. Para conhecimento e providências admi-

nistrativas;
7 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém PA, 18 de Outubro de 2012.      

Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

D) Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da Por-
taria nº 057 de 24AGO2012 desta Diretoria de Apoio Logístico, que teve como encarregado o 2º TEN QOBM 
Waulison Ferreira Pinto, cujo fato e objeto visam apurar as causas, os efeitos e responsabilidades da avaria  
que sofreu a viatura militar UR-38, placa HNH- 9895.

Fato Objeto da apuração  
O objeto do procedimento está sustentado na Copia Autêntica nº 003 datada de 06 de 

agosto de 2012, de lavra do CB BM Jorge Marcilio de Sousa Alencar, Cmdº da VTR UR-38, em que o referi-
do militar participa que a VTR em questão estava empenhada no dia 24AGO2012 na operação IRENE em 
conjunto com a PM e a PRF nas invasões Carlos Marighela, Aura, Julia Sefer e Águas Lindas ao segui por 
uma passagem estreita, passou em um buraco aberto só mato e não conseguindo visualizar o tronco de arvo-
re a VRT UR-38 acabou encostando o seu lado direito inferior posterior no tronco, provocando assim avaria 
da mesma (risco e amolgando).     

Decisão   
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo-se 

neste copia autêntica do livro de partes, as declarações dos envolvidos e fotos da avarias da VTR UR-38. 
Diante de tudo isso, foi constatado no caderno processual que os efeitos e o nexo causal estão presentes, e 
atribuídos de forma passiva, ao CB BM Jorge Marcilio de Sousa Alencar, Cmdº da VTR UR, pois diante da im-
possibilidade de visualização das reais condições da via, tomou iniciativa para prossegui na mesma, causan-
do assim avarias na referida VTR UR38.  

Não obstante, atente-se o que diz a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro em seus Art’s, vejamos: 

Art. 26 INC. I, “abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trân-
sito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas”;

Art. 28 “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com 
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (grifo nosso);

Art. 29 INC. II “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o 
seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a veloci-
dade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (grifo nosso);

Art. 34 “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode 
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, consi-
derando sua posição, sua direção e sua velocidade” (Grifo Nosso);

Neste sentido é válido consultarmos nossa Carta Magna, onde a mesma expressa situa-
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ções de dano ao bem público envolvendo seus agentes, (Art 37, § 6º da CF 88), inverbis: 
Art. 37 (...) 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito publico e de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso).

Ainda na fase procedimental,  o Oficial Encarregado anexou 03 (três) orçamentos refe-
rentes aos danos sofridos pela referida viatura militar, sendo estes anexadas na fl. 020.

Neste diapasão, conforme foi constatado pelo encarregado do Inquérito, fls. 018, 019 dos 
Autos, as avarias não foram determinadas pelo condutor da UR-38, pois não houve imprudência ao conduzir  
a VTR e o militar não foi negligente ao se deslocar em uma via onde não foi possível visualizar as reais condi-
ções da mesma, porém o militar em questão nas Fls 011 se responsabilizou em recuperar as avarias sofridas 
pela VTR UR-38,sendo que no caderno processual não foi anexado nenhum comprovante da realização dos 
serviço de avaria da viatura Militar.

RESOLVO: 
1 – Discordar totalmente da conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito 

Técnico, pois como foi demonstrado no caderno processual, o condutor da UR-38, deixou de observar o que 
diz a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 do Código de Trânsito Brasileiro em seus Art’s citados 
acima. 

2– Em decorrência dos fatos, e mediante conclusão, responsabilizar financeiramente o 
condutor  da VRT UR-38 de placa HNH-9895,  pelas causas e efeitos que sofreu o veiculo  do Corpo de  
Bombeiro Militar e imputar o valor do prejuízo CB BM Jorge Marcilio de Sousa Alencar, Cmdº da VTR UR-38; 

3– Solicitar ao Exmº Sr Comandante Geral que encaminhe os autos à Procuradoria Geral 
do Estado para que seja intentada a medida judicial cabível para ressarcir o dano sofrido pelo Corpo de  
Bombeiros;

4- Solicitar ao Ajudante Geral a publicação em Boletim Geral da presente solução;
5- Arquivar a segunda via do presente Autos de Inquérito Técnico na sala de contratos e 

convênios, após decisão final do Exmº Sr Comandante Geral do CBMPA;  
6- Ao Comandante do 2º GBS/GSE do CBMPA. Para conhecimento e providências admi-

nistrativas;
7 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém PA, 18 de Outubro de 2012.      

Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

E) Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da Por-
taria nº 037 de 10MAI2012 desta Diretoria de Apoio Logístico, que teve como encarregado o 1º Ten QOBM 
Esdra Pereira Lemos, cujo fato e objeto visam apurar as causas, os efeitos e responsabilidades pela avaria 
que sofreu a embarcação Ambulâncha 01.

Fato Objeto da apuração  
O objeto do procedimento está sustentado na parte especial S/Nº 2012, datada de 09 de 

Janeiro de 2012, de lavra do 3˚ SGT BM DÊMIO COSTA DE ALBUQUERQUE, CMDº DO SOS ao 15º GBM, 
Abaetetuba, em que o referido militar relata sobre um acidente ocorrido com a VTR Ambulâncha 01, por volta 
das 20h50mint no porto de Abaetetuba, visto que a VRT, foi pressionada nos pilares de atracação do porto da  
cidade, pela embarcação COMTE DANIEL I quando esta fazia manobra de atracação.

Decisão   
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo-se 

neste as declarações dos envolvidos, o Boletim de Ocorrência Policial, o cartão de tripulação de segurança 
da Marinha do Brasil (fls. 019, 020, 021) e do termo de responsabilidade assinado pelo Sr º Max Cavalcante  
de Vasconcelos (fls 022) proprietário da embarcação COMTE DANIEL I. As causas, os efeitos e responsabili-
dade pelos danos e avarias que sofreram a embarcação Ambulâncha 01 de propriedade do Corpo de Bom-
beiros Militar do Pará foram ocasionados de forma culposa, pelo piloto do COMTE DANIEL I que era o srº 
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Adelson Correa pinheiro, pois deixou de Observar o que todo piloto deve ter conhecimento e seguir. 
Assim, diante dos fatos evidenciados constata-se que o piloto  Adelson C. pinheiro não 

agiu com a devida atenção quando do momento do ocorrido, vindo a ter culpa e, por conseguinte a danificar a 
ambulancha 01 desta Corporação.

Não obstante, atente-se o que diz  as regras de Regulamento Internacional para Evitar 
Abalroamentos no Mar em suas Regras, vejamos: 

Regra 5 –  Vigia Todo o navio deve assegurar permanentemente uma vigilância visual e 
auditiva  apropriada,  utilizando  igualmente  todos  os  meios  disponíveis  adequados  às  circunstâncias  e 
condições existentes, de modo a permitir uma apreciação completa da situação e do risco de abalroamento.

Regra 6 - Velocidade de segurança todo o navio deve manter sempre  uma velocidade 
tal que lhe permita tomar as medidas apropriadas e eficazes para evitar um abalroamento e para parar numa 
distância adequada às circunstâncias e condições existentes

Regra 7- Risco de Abalroamento
Toda  embarcação  deverá  utilizar  todos  os  meios  apropriados  às  circunstâncias  e 

condições predominantes, a fim de determinar se existe risco de abalroamento. Em caso de dúvida, deve-se 
presumir que tal risco exista;

Regra 8 - Manobras Para Evitar Abalroamento
(a) Qualquer manobra para evitar um abalroamento deve ser realizada de acordo com as 

regras desta parte e, se a situação permitir, ser positiva, bem como ser realizada com ampla antecedência e  
levando em conta a observância dos bons princípios de marinharia.

Neste sentido é válido consultarmos nossa Carta Magna, onde a mesma expressa situa-
ções de dano ao bem público envolvendo seus agentes, (Art 37, § 6º da CF 88), inverbis: 

Art. 37 (...) 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito publico e de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso).

Neste diapasão, conforme foi constatado pelo encarregado do Inquérito, na fl. de nº 049, 
050, 051 dos Autos, as avarias foram determinada por exclusiva responsabilidade do piloto da COMTE DANI-
EL I, pois houve imprudência por parte deste, devendo o erário público ser reparado por tal dano.

Ainda na fase procedimental, o Oficial Encarregado anexou copia do recibo no valor de R$ 
300,00 (trezentos reais) fl. de nº 043 referentes ao pagamento do serviço de “fibragem” realizado na ambulan-
cha 01.

RESOLVO: 
1 – Concordar com conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito Técnico, 

pois como foi demonstrado no caderno processual, o piloto agiu com culpabilidade no citado acidente de 
Abalroamento envolvendo a VRT Militar. 

2– Em decorrência dos fatos, e mediante conclusão, responsabilizar financeiramente o 
proprietário  da  embarcação  COMTE DANIEL I,  pelas  causas e  efeitos  que  sofreu  a  VTR do  Corpo  de 
Bombeiro Militar e imputar o valor do prejuízo ao que é o Srº Max Cavalcante de Vasconcelos.  

3– Arquivar o presente Inquérito Técnico na sala de contratos e convênios, pois os prejuí -
zos que sofreram a VTR no Abalroamento foram sanados conforme copia do recibo anexo ao caderno pro-
cessual.  

4- Ao Comandante da 6º GBM. Para conhecimento e providências administrativas.
5 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém PA, 01 de novembro de 2012.      

Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

F) Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da Por-
taria  nº  064 de  24AGO2012 desta  Diretoria  de Apoio  Logístico,  que teve  como encarregado o 1º  TEN 
QOABM Jair Nazareno Barbosa da Silva, cujo fato e objeto visam apurar as causas, os efeitos e responsabi -
lidades da avaria que sofreu a viatura militar VTR UR-40 de placa HNH-9894, pertencente ao CBMPA.

Fato Objeto da apuração  
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O  objeto  do  procedimento  está  sustentado  no  Boletim  de  Ocorrência  Policial  nº 
07/2012.008008-2 datada de 17 de julho de 2012, de lavra do SD BM Marcelo Franco de Araujo, Cmdº e con-
dutor da VTR UR-40, em que o referido militar relata que por volta das 09h 40mint estava de serviço condu -
zindo a respectiva VRT e no momento em que foi atender uma ocorrência pela Av. Roberto Camelier e quan-
do se aproximava da Rua Tamoios o veiculo Ford Fiesta Sedan, placa 4127 conduzido pela Srª Sebastiana 
Aparecida Serpa Souza Sampaio. Ela colidiu com a lateral esquerda da VTR do CBMPA de maneira totalmen-
te desatenta (...) endereço (avenida Alcindo Cacela, Alameda Almeida nº 75-Cremação) e contato telefônico 
9631-8962/3229-4143, saindo apressadamente do local do acidente. (...). Registra-se para as providencias 
cabíveis. 

Decisão   
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo-se 

neste o Boletim de Ocorrência Policial, as declarações dos envolvidos, as certidões de não comparecimento 
da Srª Sebastiana Aparecida Serpa Souza Sampaio para prestar esclarecimento a respeito dos fatos ocorrido 
(fls. 020, 029). Diante de tudo isso, foi constatado no caderno processual que as causas e os efeitos e as res-
ponsabilidades pelos danos que sofram a viatura militar foi ocasionada de forma culposa, pela Srª Sebastiana  
Aparecida Serpa Souza Sampaio, pois se responsabilizou pelos danos que teve a VRT AR-40 e também eva-
diu-se do local antes da chegada da pericia técnica.

Assim, diante tentativa de reconstruir a linha do tempo que antecedeu e sucedeu o aciden-
te de transito, envolvendo os veículos Ford Fiesta placa JVX-4127 e a VTR Oficial AR-40, em que a Srª Se-
bastiana Aparecida, como consta em todos os termos de declarações anexa ao caderno processual se res-
ponsabilizou pelos danos antes de evadi-se do local de acidente, deixando assim, de utilizar dos meios legais  
(provas periciais) para esclarecimento dos fatos que identificaria o verdadeiro autor do acidente, vindo assim, 
a agir com culpa e, por conseguinte a danificar a Viatura desta Corporação.

Neste sentido é válido consultarmos nossa Carta Magna, onde a mesma expressa situa-
ções de dano ao bem público envolvendo seus agentes, (Art 37, § 6º da CF 88), inverbis: 

Art. 37 (...) 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito publico ireito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso).

Ainda na fase procedimental,  o Oficial Encarregado anexou 03 (três) orçamentos refe-
rentes aos danos sofridos pela referida viatura militar, sendo estes anexadas nas fls 036, 037 e 038.

Neste diapasão, conforme foi constatado pelo encarregado do Inquérito, nas fls.033, 034 e 
035 dos autos, a avaria foi determinada por exclusiva responsabilidade da condutora do Ford Fiesta,  placa 
JVX-4127, pois além de evadi-se do local de acidente, se comprometeu em reparar os danos que sofreram a  
VRT AR-40 o que até o presente momento não foi feito. Devendo o erário público ser reparado por tal dano.

RESOLVO: 
1 – Concordar com conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito Técnico, 

pois como foi demonstrado no caderno processual, a condutora se comprometeu em reparar as avarias que 
sofreram a viatura Militar no acidente de transito;

2– Em decorrência dos fatos, e mediante conclusão, responsabilizar financeiramente a 
condutora do veiculo Ford Fiesta, placa JVX-4127, pelas causas e efeitos que sofreu o veiculo do Corpo de 
Bombeiro Militar e imputar o valor do prejuízo a Srª Sebastiana Aparecida Serpa Souza Sampaio cujo CPF é  
259.384.102-82;

3– Solicitar ao Exmº Sr Comandante Geral que encaminhe os autos à Procuradoria Geral 
do Estado para que seja intentada a medida judicial cabível para ressarcir o dano sofrido pelo Corpo de  
Bombeiros;

4-  Ao  Comandante  do  2º  GBS/GSE  do  CBMPA.  Para  conhecimento  e  providências 
administrativas;

5- Solicitar ao Ajudante Geral a publicação em Boletim Geral da presente solução;
6- Arquivar a segunda via do presente Autos de Inquérito Técnico na sala de contratos e 

convênios, após decisão final do Exmº Sr Comandante Geral do CBMPA;  

7 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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Belém PA, 15 de Outubro de 2012.      

Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

G) Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da Por-
taria nº 033 de 10MAI2012 desta Diretoria de Apoio Logístico, que teve como encarregado o 1º TEN QOBM 
Natanael Basto Ferreira, cujo fato e objeto visam apurar as causas, os efeitos e responsabilidades da avaria 
que sofreu a VTR AR 68.

Fato Objeto da apuração  
O objeto do procedimento está sustentado na Parte S/N datada de 29 de Fevereiro de 

2012, de lavra do 3ª SGT QOBM Nazaré Eufrázia Alvin da Silva, Comandante da Supervisão do GSE, em 
que o referido militar relata que no seu deslocamento ao CEMAN a AR-68 teve o vidro trincado em decorrên-
cia de uma pedra que veio a ser arremessada por um veiculo que ultrapassou a viatura em alta velocidade e 
por isso não foi possível que a guarnição identificasse o veiculo através da placa. 

Decisão   
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo-se 

neste as declarações dos envolvidos, os orçamentos do pára-brisa (fls. 024, 023 e 025). Diante de tudo isso,  
foi constatado no caderno processual que as causas e os efeitos a que sofreu a viatura militar foram ocasio -
nados de forma imprecisa, pois conforme foi relatado pela 3ª SGT QOBM Nazaré Eufrázia Alvin da Silva no 
deslocamento de sua guarnição, do 2º GBS/GSE ao CSMV/MOp em Ananindeua, foi ultrapassado por um ca-
minhão em alta velocidade e ouviu um estalo no pára-brisa na VTR, e antes de chegar ao centro de manuten -
ção observou uma pedra de seixo preso no limpador do para-brisa.

Assim, diante dos fatos evidenciados constata-se que o condutor não teve culpabilidade 
no momento do ocorrido, por mais que a VTR AR-68 viesse a ser danificada em seu deslocamento. Devendo 
o erário público ser reparado por tal dano.

RESOLVO: 
1 – Concordar com a conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito Técnico, 

pois como foi demonstrado no caderno processual, o condutor não agiu com culpabilidade no citado acidente 
automobilístico envolvendo a VRT Militar, visto que, o evento que ocasionou a avaria na VTR não poderia ser 
estimado, pois o acidente foi oriundo de defeitos alheios à vontade do motorista. 

2– Em decorrência dos fatos, e mediante conclusão, não responsabilizar financeiramente 
o condutor, pela causa e efeito que sofreu o veiculo do Corpo de Bombeiro Militar; 

3– Solicitar ao Diretor de Apoio Logístico que providencie o reparo da avaria que sofreu a 
VTR AR-68 em seu deslocamento;

4- Ao Comandante do 2º GBS/GSE do CBMPA. Para conhecimento e providências admi-
nistrativas;

5- Solicitar ao Ajudante Geral a publicação em Boletim Geral da presente solução; 
6- Arquivar o presente Inquérito Técnico na sala de contratos e convênios, após decisão fi-

nal do Diretor de Apoio Logístico do CBMPA; 
7 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém PA, 13 de Novembro de 2012.      

Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

H) Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da Por-
taria nº 041 de 30MAI2012 desta Diretoria de Apoio Logístico, que teve como encarregado o 1º TEN QOBM 
Marco Rogério Scienza, cujo fato e objeto visam apurar as causas, os efeitos e responsabilidades da avaria 
que sofreu a viatura militar VTR AR-19, de placa JVE4619, pertencente ao quartel do 1º GBM do CBMPA.

Fato Objeto da apuração  
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O objeto do procedimento está sustentado no Ofício nº 282/2012 datada de 10 de Maio de 
2012, de lavra do TCEL QOBM Andrei Vicente Costa, Cmte do 1º GBM, em que o referido militar relata que o 
Chefe da Moto-Mec do 1º GBM após realizar vistoria da VTR AR-19, constatou que o pára-brisa da mesma  
encontra-se trincado, desta forma solicitando abertura de Inquérito técnico para tal fato.   

Decisão   
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo-se 

neste os termos declarações das testemunhas, e o termo de inspeção técnica nas (fls.07), foi constatado no 
caderno processual que as causas e os efeitos que sofreu a viatura militar foram atribuídos aos militares da 
unidade, no entanto a autoria é incerta. Porém é importante esclarecer que, a responsabilidades do dano que 
sofreu a VTR AR-19, recai passivamente ao chefe da moto-mec, pois sendo designado como Oficial de Ma-
nutenção em que tem como função a manutenção, o controle e a inspeção dos materiais sob suas responsa-
bilidades, o que não foi feito pelo então chefe o 2º TEN QOBM Jânio Bezerra Costa, pois deixou de fiscalizar, 
controlar, inspecionar e supervisionar diariamente a entrada e saída da VTR AR-19 no quartel, e assim identi-
ficar o possível culpado pela avaria que sofreu a VTR em questão, por conseguinte contribuir para a efetiva-
ção do dano do erário publico.

Não obstante,  atente-se  o  que  diz  a  REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS 
GERAIS (RISG) em seus Art’s, vejamos:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E DA APLICAÇÃO
Art. 1º O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) prescreve tudo quanto se 

relaciona  com  a  vida  interna  e  com  os  serviços  gerais  das  unidades  consideradas  corpos  de  tropa, 
estabelecendo normas relativas às atribuições, às responsabilidades e ao exercício das funções de seus 
integrantes.

Seção X
Dos Oficiais de Manutenção
Art.  41.  Os oficiais  de  manutenção são  os  assessores  do  comando da  unidade  nas 

tarefas de manutenção, controle e inspeção dos materiais sob suas responsabilidades.
§  1º  Para  efeito  deste  artigo,  os  oficiais  de  manutenção  com  as  respectivas 

responsabilidades são:
I – (...);
II –(...);
III - oficial de manutenção de viaturas, material relacionado com a Classe III (postos de 

abastecimentos, lavagem e lubrificação) e material da Classe IX (moto mecanização;
(...)
Art. 42.  Aos oficiais de manutenção incumbe, além de outras atribuições previstas em 

manuais e normas técnicas:
I – (...);
II - propor a realização de inspeções técnicas periódicas para determinar as condições do 

material da classe sob sua responsabilidade e para assegurar a execução da manutenção, tudo de acordo 
com as prescrições estabelecidas em manuais e normas técnicas;

III - antecipar-se às  necessidades  de  manutenção  e  manter-se informado sobre  a 
disponibilidade de recursos para reparações orgânicas e para o suprimento de peças de reposição;

IV - propor  ao  S4  o  fornecimento  dos  suprimentos  e  do  ferramental  indispensáveis  à 
organização e ao funcionamento da oficina;

V - manter atualizada a escrituração relativa à manutenção do material e aos suprimentos 
da classe sob sua responsabilidade;

VI - apresentar ao S4, (...), um relatório de todos os trabalhos executados, para publicação 
em BI; e

VII  -  supervisionar as atividades da oficina de manutenção que lhe for  afeta,  fazendo 
cumprir  as normas de prevenção de acidentes e verificando as condições de segurança das instalações 
dessas oficinas e o uso correto de EPI e de dispositivos de segurança.

Parágrafo único. O oficial de manutenção de viaturas desempenha, também, as funções de 
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oficial de transportes, cabendo-lhe assessorar o Cmt U nos aspectos referentes a essa atividade, inclusive a de 
dirigir e fiscalizar as equipes de apoio de manutenção ao movimento de viaturas, em comboio e operações.

Convém consultar também Boletim Geral nº 159, de 27AGO2012 que república a Porta-
ria nº 043, de 26 de janeiro de 1999.  Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução. 
Publico o seguinte:

(...)
Art. 12º - É obrigatória a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais operacionais:
I – Das viaturas com a supervisão do comandante do socorro e oficial de dia:
a – No término e local da ocorrência;
b – Na rendição de serviço, pela guarnição que entra de serviço;
c – Quando for transferido para o almoxarifado da UBM;
d – Quando for transferido para viatura reserva;
e – Quando retornar para a viatura recuperada.
II – Do almoxarifado e depósito, com a supervisão de almoxarife ou responsável;
a – Nas mudanças de chefias;
b – A cada 6 (seis) meses;
III – Acondicionados nos pátios, áreas de estacionamento das UBMs, com a supervisão do 

Comandante do Socorro e Oficial de Dia;
a – Na rendição de serviço, pela guarnição que  entra de serviço.
IV – Nas situações de carga e transferência de bem, a supervisão da DAL e BM/4;
V - Nas guardas temporárias, com a supervisão de almoxarifes ou BM/4, conforme o ma-

terial pertença a carga do almoxarifado ou das viaturas.
Parágrafo Único - Não ocorrendo à conferência dos materiais operacionais, as alterações 

que por ventura venham a ser detectadas posteriormente, serão de RESPONSABILIDADE DO AGENTE que 
as recebeu por último e não participou o fato, na condição em que o Inquérito Técnico, Sindicância ou Inquéri-
to Policial Militar que vão identificar os verdadeiros responsáveis;

Neste sentido é válido consultarmos nossa Carta Magna, onde a mesma expressa situa-
ções de dano ao bem público envolvendo seus agentes, (Art 37, § 6º da CF 88), inverbis: 

Art. 37 (...) 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito publico e de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso).

Ainda na fase procedimental,  o Oficial Encarregado anexou 03 (três) orçamentos refe-
rentes ao dano causado à referida viatura militar, sendo estes anexadas nas fls 019, 020 e 021.

Neste diapasão, conforme foi constatado pelo encarregado do Inquérito, na fls 015, 016 
dos Autos, a avaria foi determinada por exclusiva responsabilidade de militar da unidade não identificado. De -
vendo o erário público ser reparado por tal dano.

RESOLVO:  
1 - Concordar da conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito Técnico, pois 

como foram demonstrados no caderno processual, as causas e os efeitos que sofreu a vtr AR-19, foram atri -
buídos aos militares da unidade, no entanto a autoria é incerta;

2- Em decorrência dos fatos, e mediante conclusão, responsabilizar financeiramente Ofi-
cial de Manutenção, o 2º TEN QOBM Jânio Bezerra Costa, pois não agiu com a devida atenção para fiscali-
zar, controlar, inspecionar e supervisionar diariamente a entrada e saída da VTR AR-19;

3– Solicitar ao Exmº Sr Comandante Geral que encaminhe os autos à Procuradoria Geral 
do Estado para que seja intentada a medida judicial cabível para ressarcir o dano sofrido pelo Corpo de  
Bombeiros.

4- Ao Comandante do 1º GBM. Para conhecimento e providências administrativas;
5- Solicitar ao Ajudante Geral a publicação em Boletim Geral da presente solução;
6- Arquivar a segunda via do presente Autos de Inquérito Técnico na sala de contratos e 

convênios, após decisão final do Exmº Sr Comandante Geral do CBMPA;  
7 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém PA, 14 de Novembro de 2012.  
Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
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I)  Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da Por-
taria nº 005 de 28FEV2011 desta Diretoria de Apoio Logístico, que teve como encarregado o 1º TEN QOBM 
Natanael Basto Ferreira, cujo fato e objeto visam apurar as causas, os efeitos e responsabilidades da avaria 
que sofreu a viatura militar.

Fato Objeto da apuração  
O objeto do procedimento está sustentado na cópia autêntica nº 036/2011 datada de 24 de 

Fevereiro de 2011, de lavra do 2˚ Tenente QOABM Luiz Cláudio Arraes Do Amaral, Oficial de dia ao QCG, em 
que o referido militar relata sobre um acidente ocorrido com a VTR FORD FIESTA 1.6, Placa JUG 2294 desta 
Corporação quando a mesma, após sair do Quartel do Comando Geral, pelo portão principal e de ter parado 
na faixa de pedestre que estar sinalizada na Avenida Júlio César e estando já em movimento, a viatura do 
CBMPA foi atingida conforme laudo técnico (fls. 019 e 020) no setor angular posterior esquerdo por um veícu -
lo partícula Honda/Fit LX FLEX e Placa JVB 3907 e a partir do ponto inicial, o veiculo Ford Fiesta, deslocou 
40,56 metros para frente em sentido diagonal para direita e somente parou quando bateu em um poste de ilu -
minação publica com o seu setor anterior esquerdo e simultaneamente choco-se com seu setor angular pos-
terior direito no muro do referido quartel. 

Decisão   
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo-se 

neste as declarações dos envolvidos, os laudos técnicos do DETRAN (fls. 018, 019, 020, 021) e principalmen-
te a analise técnica do perito criminal do centro de perícias científicas Renato chaves (fls 041, 042,) que de-
clara que as causas, os efeitos e responsabilidades dos danos e avarias que sofreram a viatura militar de pro-
priedade do Corpo de Bombeiros Militar do Pará foram ocasionados de forma culposa, por ambos os conduto-
res, pois tanto pelo SD BM Hauel da Silva Barros, condutor do Ford Fiesta, quanto a Srª Ana Flavia Endres 
Numes, condutora do Honda/Fit, deixaram de Observar o que todo condutor dever ter conhecimento e seguir.

Assim, diante dos fatos evidenciados constata-se que os condutores não agiram com a 
devida atenção quando do momento do ocorrido, vindo a agir com culpa e, por conseguinte a danificar a Via-
tura desta Corporação.

Não obstante, atente-se o que diz a LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro em seus  Art’s,  vejamos: 

Art. 26 INC. I, “abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trân-
sito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas”; 
Art. 28 “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito” (grifo nosso) ; 

Art. 29 INC. II “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o 
seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a veloci-
dade  e  as  condições  do  local,  da  circulação,  do  veículo  e  as  condições  climáticas”; 
Art. 34 “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem peri-
go para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posi -
ção, sua direção e sua velocidade”;

ART. 35 PARAGRAFO ÚNICO “Entende-se por deslocamento lateral a transposição de 
faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”;

Art. 36 “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, 
deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”;

Art. 43 “Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condi-
ções físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obede -
cendo  aos  limites  máximos  de  velocidade  estabelecidos  para  a  via,  além  de” 
Art. 44,” Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência 
especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para 
dar  passagem  a  pedestre  e  a  veículos  que  tenham  o  direito  de  preferência”; 
Art. 169 “Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança”; e

Art. 218  “Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por 
instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: (Redação 
dada pela Lei nº 11.334, de 2006), INC. II “ quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vin-
te por cento) até 50% (cinqüenta por cento):  (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)”  DA REFERIDA 
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LEI.  
Neste sentido é válido consultarmos nossa Carta Magna, onde a mesma expressa situa-

ções de dano ao bem público envolvendo seus agentes, (Art 37, § 6º da CF 88), inverbis: 
Art. 37 (...) 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito publico e de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso).

Neste diapasão, conforme foi constatado pelo encarregado do Inquérito, na fl. de nº 032, 
033 dos Autos, as avarias foram determinada por exclusiva responsabilidade da condutora do Honda/ Fit, pois 
houve imprudência por parte da motorista, devendo o erário público ser reparado por tal dano.

RESOLVO: 
1 – Discordar em parte da conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito Téc-

nico, pois como foram demonstrados no caderno processual, ambos os condutores agiu com culpabilidade no 
citado acidente automobilístico envolvendo a VRT Militar. 

2–  Em  decorrência  dos  fatos,  e  mediante  conclusão,  responsabilizar  financeiramente 
ambos os condutores, pelas causas e efeitos que sofreu o veiculo do Corpo de Bombeiro Militar e imputar o  
valor do prejuízo ao SD BM Hauel da Silva Barros, RG 3309028 e a Srª Ana Flavia Endres Nunes.  

3– Solicitar ao Exmº Sr Comandante Geral que encaminhe os autos à Procuradoria Geral 
do Estado para que seja intentada a medida judicial cabível para ressarcir o dano sofrido pelo Corpo de Bom-
beiros.

4- Arquivar o presente Inquérito Técnico, após decisão final do Comando do CBMPA.  
5- Ao Comandante da Diretoria de Saúde do CBMPA. Para conhecimento e providências 

administrativas.
6 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém PA, 18 de Outubro de 2012.      

Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

2 – ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
PORTARIA Nº 084, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atri-

buições legais, e tendo tomado conhecimento do fato narrado no Oficio Nº 274/2012 – DS BM/PA, de 05 de 
setembro de 2012 do CAP QOBM José Mario Barbosa de Brito, referente à substituição de encarregado de 
Inquérito Técnico.  

RESOLVE:
Art. 1º - Substituir o CAP QOBM José Mario Barbosa de Brito, como Encarregado de In-

quérito Técnico, instaurado através da Portaria Nº 032 de 19 de abril de 2012.
Art. 2º – Nomear o CAP QOSBM Danielle Moreira Gomes,pertencente a Diretoria de Saú-

de , como novo encarregado para dar continuidade aos trabalhos de Inquérito Técnico, a fim de apurar as cir-
cunstâncias dos fatos referente a avaria encontrada na  VTR Moto incêndio 03 de Placa JVY-0685 a  que 
pertencente ao quartel do CBMPA.  

Art. 3º - O novo Encarregado de Inquérito Técnico deverá observar as orientações formali-
zadas através do ofício nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no BG nº 128 de 14 de junho de 
2008;

Art. 4º - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão dos trabalhos em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pará, 21 de Novembro de 2012.

Augusto Sérgio Lima de Almeida – Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

3  –  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA PÚBLICA E  DEFESA 
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SOCIAL
A) AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 463378
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
Número: 8/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para ampliação 

do 1º SGBM/Marituba/PA.
Entrega do Edital: O edital encontra-se disponível no site: www.compraspara.pa.gov.br
Responsável pelo certame: SILVIA HELENA FERREIRA LEÃO
Local de Abertura: Sala de Licitação FISP, Rua Arcipreste Manoel
Teodoro, 305
Data da Abertura: 13/12/2012
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06182134244280000          449051                     0341000000             Estadual
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32288 de 28/11/2012)

B) RESOLUÇÃO Nº 203/12 – CONSEP
EMENTA: “Cria a Comissão Especial encarregada de propor alteração do regulamento do 

pleito eleitoral para escolha dos membros do CONSEP representantes das Entidades do SIEDS, com base na 
Lei nº 7.584/2011”

O Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo Art. 4º, da Lei nº 7.584/2011, c/c Arts. 2º, 8º, inciso VII, e 17, incisos I, III e XX, do Regimento 
Interno, homologado pelos Decretos nº 1.555/96 e nº 294/03, respectivamente, e

CONSIDERANDO os ditames da Lei n° 7.584, de 28 de dezembro de 2011, que “ dispõe 
sobre  a  reorganização  do  SIEDS  e  da  reestruturação  da  SEGUP,  e  dá  outras  providencias”,  operou 
modificações na forma de composição do Conselho Estadual de Segurança Pública -CONSEP;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  urgente  adoção  de  alterações  na  legislação 
atualmente reguladora do processo sobre a eleição dos membros do CONSEP, representantes das entidades 
de classe do SIEDS;

CONSIDERANDO que a proposta apresentada pelo Presidente do CONSEP – Dr. Luiz 
Fernandes Rocha, recebeu unanime aprovação dos Conselheiros presentes no Plenário da 249ª Reunião 
Ordinária do Colegiado, realizada no dia 07 de novembro de 2012;

RESOLVE:
Art.1º- Fica criada a Comissão Especial, constituída pela Conselheira/Titular do CEDENPA 

–  Maria  Luiza  Carvalho  Nunes,  Conselheiro/Titular  PCPA  –  Nilton  Jorge  Barreto  Atayde  e 
Conselheiro/Suplente OAB/PA – Mario Luciano Barros Fima, para, sob a presidência da primeira, realizar 
urgente exame/análise da Resolução nº164/CONSEP, de 27/04/2011, confrontando-a com os dispositivos 
previstos no Art. 4° e parágrafos da Lei n° 7.584/2011, devendo apresentar uma proposta de alteração do 
processo  de  eleição  dos  representantes  das  entidades  de  classe  dos  órgãos  que  compõem o  Sistema 
Estadual de Segurança Publica e Defesa Social.

Art.2º- A Comissão Especial que alude o artigo anterior terá o prazo de oito (8) dias para  
conclusão de sua missão, remetendo seu Relatório à Secretaria Executiva, para apreciação do Plenário do 
Colegiado, na próxima sessão programada para 05 de dezembro de 2012.

Art.3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência doa CONSEP, em 26 de novembro de 2012.

Luiz Fernandes Rocha
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Publica e Defesa Social
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32288 de 28/11/2012)

C) CONTRATO
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NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 463935
Contrato: 65
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para obra de 

construção de salas de aula no 4º Grupamento de Bombeiros Militar/GBM, destinado ao Projeto Escola da 
Vida em Santarém/PA.

Valor Total: 264,296.41
Data Assinatura: 27/11/2012
Vigência: 27/11/2012 a 26/11/2013
Tomada de Preços: 3/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06182134244280000              449051               0341000000               Estadual
Contratado: MOREIRA & MOREIRA LTDA
Endereço: Av Mq de Herval, 1855
CEP. 66087-320 - Belém/PATelefone: 9188020665
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 463843
Contrato: 64
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto:  Aquisição  de  veículos,  tipo  HATCH,  zero  quilômetro,  de  acordo  com  as 

especificações e quantitativos previstos no anexo do Contrato, para atender as necessidades do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Valor Total: 145,650.00
Data Assinatura: 23/11/2012
Vigência: 23/11/2012 a 22/11/2013
Registro de Preços: 11/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06182134244280000              449052                  0341000000            Estadual
Contratado: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Endereço: R Eteno, 2000
CEP. 42810-000 - Camaçari/BATelefone: 1141744142 Fax:
1141744864
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 463847
Contrato: 63
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) moto bomba a diesel com motor moto cilindro a diesel de 

10 HP, 4 tempos, com 3500 RPM, a fim de atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará.

Valor Total: 76,330.00
Data Assinatura: 19/11/2012
Vigência: 19/11/2012 a 18/11/2013
Pregão Eletrônico: 17/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso

06182134244280000             449052                 0141000000              Estadual
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Contratado: EMPRESA TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: R Jequié, 56
CEP. 89030-350 - Blumenau/SCTelefone: 4730573900
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

NÚMERO DE PÚBLICAÇÃO: 463875
Contrato: 68
Exercício: 2012
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia engenharia para execução do MURO 

DO CFAE,  GALPÕES E PISO DO ESTACIONAMENTO DO CSMV-MOP DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Valor Total: 398,100.00
Data Assinatura: 27/11/2012
Vigência: 27/11/2012 a 26/11/2013
Tomada de Preços: 5/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06182134244280000             449051                  0341000000           Estadual
Contratado: ATITUDE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Tv D Romualdo de Seixas, 1375
CEP. 66055-200 - Belém/PAComplemento: Sala 07
Telefone: 9132129352
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32288 de 28/11/2012)

4 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 463592
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 453852
PORTARIA: 618/2012
Objetivo: Realizarem Vistoria Tecnica. Processo: 515163/2012
Fundamento Legal: Lei nº 5.119 de 16/05/1984. Decreto Estadual nº 2.539, de 20/05/1994 

e PORTARIA Nº 419 de 11/07/2007 - SEAD.
Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Oriximiná/PA - Brasil<br
Servidor(es):
57218277/ARLISSON DE CASTRO MAIA (Soldado BM)  /  2.0  diárias  (Completa)  /  de 

30/10/2012 a 01/11/2012
57173917/MAURICIO  MACIEL  VALENTE  DA  SILVA  (Soldado  BM)  /  2.0  diárias 

(Completa) / de 30/10/2012 a 01/11/2012<br
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32288 de 28/11/2012)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA

Analisando  os  Autos  de  Sindicância  procedido  por  determinação  deste  Subcomando 
Geral,  instaurado  por  meio  da  Portaria  nº  35/2010  –  Subcomando  Geral,  de  24  de  fevereiro  de  2010, 
publicado  em  Boletim  Geral  nº  39  de  02MAR2012,  cujo  encarregado  foi  o  ASP  OF  BM  ANTONIEL 
NASCIMENTO DE SOUSA, tendo como intuito de apurar as informações do 3º SGT BM PAULO CESAR 
NASCIMENTO FARIAS, à época, à disposição do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa, onde o militar 
relata que no dia 04NOV2009 no quartel do Comando Geral, na sala da Diretoria de Pessoal do CBMPA, “em 
tese” teria sido desrespeitado pelo 1º SGT BM JOSÉ ARI FERREIRA LEAL, da ASSBMPA, quando solicitou 
ao mesmo explicações a respeito de desconto feito pela Associação de Subtenentes e Sargentos Bombeiro  
Militar em seu contracheque.
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RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão do oficial sindicante, pelas provas presentes nos autos, 

não  há  indícios  de  crime  militar  ou  comum,  porém,  ficaram  evidenciados  indícios  de  transgressão  da 
disciplina bombeiro militar por parte do militar, à época, 1º SGT BM JOSÉ ARI FERREIRA LEAL;

2) Determinar instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simpificado, para apurar 
a conduta do militar acima citado, por “em tese” ter violado os art. 17, incisos XIII, art. 18, incisos V, XIII, 
XXXVIII e art. 37, incisos CXII e CXV. 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 e Disciplina da PM/PA ora em vigor 
no CBM/PA. A Assistencia do Subcomando para providencias;

3) Publiqcar 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 
Geral  providenciar a remessa dos Autos ao chefe da BM/2;

5) Publique-se, registre-se e cumpra-se.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomando Geral do CBMPA

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

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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