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EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 007/2021

CONTRATANTE: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ – CNPJ nº 35.025.022/0001-90 CONTRATADA: SERVIÇO AUTÔ-
NOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE/IGUATU, CNPJ nº 07.508.138/0001-45. OBJETO: Serviço de abastecimento de água e esgotos sanitários, 
junto ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará – 1ª CIA/4º BBM – Iguatu, de acordo com as especificações e quantitativos previstos 
na Inexigibilidade de licitação nº. 002/2021/CBMCE e na proposta da CONTRATADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de licitação nº. 
002/2021/CBMCE e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessá-
rias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/Ceará. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado a partir de 02 de agosto de 2021. VALOR GLOBAL: R$ 
4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) pagos em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da 
contratação DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1496 10100004.06.122.211.20802.15.339039.1.00.00.0.30. DATA DA ASSINATURA: 21/07/2021 SIGNA-
TÁRIOS: Ronaldo Roque de Araújo - CEL CGBM – Comandante Geral do CBMCE e Francisco Aldemir Alves Amorim – Representante Legal da Empresa.

Mário dos Martins Coelho Bessa – OAB nº15.254
ASSESSOR JURÍDICO

PERÍCIA FORENSE DO CEARÁ

O SECRETARIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Decreto nº 32.451, 
de 13/12/2017, tendo em vista o que consta no processo nº 8661660/2017 e de acordo com o art. 63, inciso I, da Lei nº 9.826 de 14/05/1974, RESOLVE 
EXONERAR A PEDIDO o servidor ABDON COELHO PARENTE, Matrícula n° 3001751-X, ocupante do cargo de Médico Perito Legista Classe A 
Nível II, lotado na Perícia Forense do Estado do Ceará, órgão vinculado a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a partir de 05 de dezembro de 
2017. PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 20 de julho de 2021.

Sandro Luciano Caron de Moraes
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Júlio César Nogueira Torres
PERITO GERAL

Registre-se e publique-se.

CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 5º, inc. I c/c Art. 6º da 
Lei Complementar n° 98, de 13 de junho de 2011 c/c Art. 7º, inc. III, do Decreto nº 33.447/2020, publicado no DOE CE nº 021, de 30 de janeiro de 2020 c/c 
disposto na Portaria CGD nº 50/2021, publicada no DOE CE nº 035, de 11 de fevereiro de 2021; CONSIDERANDO os fatos constantes no Processo Admi-
nistrativo Disciplinar Nº. 041/2020 referente ao SPU nº. 18758704-3, instaurado sob a égide da Portaria CGD nº. 329/2020, publicada no DOE CE Nº. 210, 
de 22 de setembro de 2020, em face dos Policiais Penais FRANCISCO RONALDO BARBOSA DA SILVA e HELTON SOBREIRA DE SANTANA, os 
quais, em tese, contribuíram para a fuga do preso Raimundo Egberto de Oliveira Gomes, no dia 10 de setembro de 2018, na Unidade Prisional Irmã Imelda 
Lima Pontos – UPIILP. Segundo a exordial, o processado Helton Sobreira de Santana teria retirado o preso Raimundo Egberto de Oliveira Gomes da vivência 
“C” e colocado no parlatório para receber atendimento médico, haja vista que o aludido detento reclamava de fortes dores abdominais, entretanto, o detento 
conseguiu empreender fuga do parlatório, em decorrência da fragilidade do local o qual não era apropriado para a permanência dos presos. Do mesmo modo, 
incorreu em suposto descumprimento de dever o processado Francisco Ronaldo Barbosa da Silva, o qual era chefe da equipe ‘D’ no dia dos fatos e teria, em 
tese, liberado policiais penais antes do término do plantão, não constando em relatório a motivação para tanto; CONSIDERANDO que durante a instrução 
probatória, os processados foram devidamente citados às fls. 79 e 81, apresentaram Defesa Prévia às fls. 85/87 e fls. 88/103, oportunidade em que a defesa 
de Francisco Ronaldo Barbosa da Silva arrolou 03 (três) testemunhas de defesa, das quais apenas uma prestou depoimento à fl. 115, a Comissão Processante 
arrolou 4 (quatro) testemunhas as quais prestaram depoimento às fls. 111, 112, 113 e 114 e, em ato contínuo, elaborou o Relatório Final Nº. 73/2021 (fls. 
132/133); CONSIDERANDO que tais fatos chegaram ao conhecimento desta Controladoria Geral de Disciplina através do Ofício Nº. 2293/2018 (fl. 06), 
oriundo da Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontos – UPIILP, comunicando a fuga do preso da unidade; CONSIDERANDO que o Controlador Geral 
de Disciplina, ao determinar a instauração do presente feito também realizou a análise de submissão deste procedimento ao Núcleo de Soluções Consensuais, 
NUSCON – CGD, não sendo tal benefício concedido em razão de, a priori, não restarem preenchidos os pressupostos da Lei n° 16.039/2016 (fls. 66/67); 
CONSIDERANDO que em sede de Defesa Prévia (fls. 85/87), a defesa do processado arguiu que, o processado Francisco Ronaldo Barbosa da Silva informou 
que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o processado não teve conhecimento, até o momento do anúncio da fuga, que o interno estava fora da 
sua cela, não havendo provas que demonstrem a desídia do servidor na chefia da equipe na troca dos plantões. Arguiu, por fim, a insuficiência e fragilidade 
das provas e requereu o arquivamento deste PAD; CONSIDERANDO que a defesa do PP Helton Sobreira de Santana (fls. 117/130), arguiu que o servidor 
já havia sido processado anteriormente por estes mesmos fatos, na Sindicância Nº. 18748503-0, sendo oportunizado ao policial penal o Benefício da Suspensão 
Processual, sendo a proposta aceita e a decisão publicada no DOE Nº. 238 de 26 de outubro de 2020. Desse modo, a defesa requereu o pedido de arquivamento 
deste processo em face do PP Helton Sobreira de Santana, para não configurar bis in idem, haja vista que, o servidor já fora responsabilizado e cumpre medida 
alternativa imposta em razão da conduta ora analisada; CONSIDERANDO que em termo de depoimento acostado no Apenso I, deste PAD, o Policial Penal 
Paulo César Araújo Castro, o qual integrava a equipe plantonista ‘A’ no dia dos fatos, na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontos – UPIILP, afirmou 
que ficou sabendo da fuga do interno quando já estava chegando em casa e que recebeu uma ligação do chefe de equipe ‘D’, PP Ronaldo, informando a 
ocorrência dos fatos, solicitando o retorno do depoente à unidade para relatar o que ocorrera no plantão, já por volta das 09hrs da manhã. Relatou o depoente 
que ao retornar para Unidade Prisional, conversou com os processados para saber o que havia ocorrido, tendo o processado Helton Sobreira de Santana dito 
que tinha tirado um preso da vivência para atendimento médico no parlatório, conseguindo o preso empreender fuga nesse momento. Quanto ao processado 
Francisco Ronaldo Barbosa da Silva, este afirmou ao declarante que o PP Helton havia tirado o preso da vivência para atendimento médico sem comunicá-lo. 
Em relação a acusação de que o PP Ronaldo havia liberado dois policiais penais da equipe ‘D’ antes do horário, o depoente narrou que estava na recepção 
quando dois policiais penais da equipe ‘A’ chegaram na unidade minutos antes do horário previsto, nessa ocasião, o depoente pediu para que o PP Ronaldo 
o liberasse, tendo o PP Ronaldo autorizado, assim os policiais penais ‘ROC’ e Pereira renderam o depoente e o PP Flávio; CONSIDERANDO que em seu 
depoimento, constante do Apenso I, deste PAD, o Policial Penal Francisco Flávio Rodrigues, o qual estava de serviço na equipe ‘D’ no dia dos fatos, na 
Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontos – UPIILP, aduziu que estava na recepção juntamente como o PP Paulo César Araújo Castro, quando chegaram 
os policiais penais da equipe ‘A’. O depoente e o o PP Castro foram rendidos por esses agentes, momento em que o depoente retornou para casa. Narrou que 
ficou sabendo da fuga quando já estava chegando em casa, ocasião em que recebeu uma ligação do chefe de equipe PP Ronaldo informando a ocorrência 
dos fatos e solicitando o retorno do depoente à unidade para relatar o que ocorrerá no plantão. Salientou que ao retornar para unidade ficou sabendo que o 
preso havia fugido pelo parlatório. Por fim, afirmou o depoente que a segurança da unidade era bem precária, que o local não contava com a guarda de PM’s, 
sendo destinado para atender o público LGBTQI+, idosos e presos com deficiência; CONSIDERANDO que os demais depoimentos colhidos neste PAD 
corroboram com as versões apresentadas pelos policiais penais supracitados; CONSIDERANDO o conjunto probatório carreado aos autos restou demonstrado 
que os fatos imputados ao PP Helton Sobreira de Santana neste feito foram apurados através da Sindicância protocolizada sob o SPU Nº. 18745803-0, 
instaurada sob a égide da Portaria CGD Nº. 036/2019, publicada no DOE CE Nº. 021, de 29 de janeiro de 2019, que resultou na suspensão condicional do 
referido procedimento pelo prazo de 01 (um) ano, mediante o cumprimento da condição, por parte do referido servidor, prevista no Art. 4º, §§1º e§2º e 
Parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 16.039/2016, ato publicado no D.O.E Nº. 238 de 26 de outubro de 2020, o que denota flagrante afronta ao princípio do 
“Non Bis In Idem”. Nesse diapasão, o princípio do “Non Bis In Idem” estabelece, em primeiro plano, que ninguém poderá ser punido mais de uma vez por 
uma mesma infração. Conforme postulou basicamente Fábio Medina Osório, o conteúdo do princípio do non bis in idem: “ninguém pode ser condenado ou 
processado duas ou mais vezes por um mesmo fato”. (Direito Administrativo Sancionador. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 274). No 
mesmo sentido, Nucci (2008, p. 84), pontua que a garantia do non bis in idem significa que “ninguém deve ser processado e punido duas vezes pela prática 
da mesma infração penal”. Esse princípio está constitucionalmente conectado às garantias da legalidade, proporcionalidade e, fundamentalmente, devido 
processo legal, implicitamente presente, portanto, no texto da CF/88; CONSIDERANDO que, no tocante ao processado PP Francisco Ronaldo Barbosa da 
Silva, embora tenha restado demonstrado que os policiais penais Francisco Flávio Rodrigues e Paulo César Araújo Castro foram liberados cerca de 10 a 15 
minutos antes do horário estabelecido, com autorização do processado em alusão, depreende-se que tal fato não contribuiu ou interferiu na fuga do preso, 
haja vista que, alguns dos policiais integrantes da equipe ‘A’, que iriam realizar a rendição da equipe ‘D’, já haviam chegado na unidade, realizando estes, 
a rendição dos policiais penais que foram liberados minutos antes do fim do plantão. Do mesmo modo que, conforme relatado pela testemunha PP Francisca 
Celiane de Almeida, o processado Ronaldo rendeu àquela na recepção do ergástulo, já próximo ao fim do plantão dela, para que ela pudesse “trocar de roupa 
e ir para casa”, tendo neste ínterim, enquanto o processado Ronaldo estava na recepção, ocorrido a fuga do preso do parlatório. Vale enfatizar que da recepção, 
conforme relatado pela testemunha, não havia acesso visual ao parlatório, não podendo o processado Ronaldo, neste contexto, ter realizado nenhuma ação 
que viabilizasse impedir ou inibir a fuga do preso; CONSIDERANDO que, nessa toada, verifica-se que não há provas contundentes para caracterizar as 


