
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELEM-PARA, 21 DE JANEIRO DE 2004. 

BOLETIM GERAL N° 013 

 

• MeM.V:Iga 

 

   

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 
P PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 

Serviços para o dia 22JAN2004 (QUINTA - FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 	MAJ BM DONATO 
Supervisor de Área 	 CAP BM ANDRADE 
Coordenador de Operações ao ClOp 	1° Turno: CAP BM PAMPLONA 

Fiscal de Dia ao QCG 
Encarregados de Inquérito Técnico 
Oficial Odontólogo de Dia 
Oficial Médico de Dia 
Peritos de Incêndios e Explosões 

2° Turno: CAP BM ALBUQUERQUE 
SUBTEN BM FREITAS 
CAP I3M REIS/Asp. Of. ROAN 
A CARGO DA POLIBOM 
A CARGO DA POLIBOM 
CAP BM CANTUÁRIA 
I 	EN BM SOUZA 

MENSAGEM 
Como o frescor da neve em dia de ceifa, assim é o 

mensageiro fiel, para quem o envia: ele renova a sua vida. 
(Provérbios 25: 13). 

2a  PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a  PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 - ATO DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Art 135, da constituição 
Estadual, combinado com os art. 88, inciso §1°III, alínea "a", e 90 da 
Lei Estadual n° 5.251 , de 31 de julho de 1985, e considerando os 
termos do parecer n°723/2003 da Consultoria Geral do Estado. 
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RESOLVE: 
Art 1 - Desligar das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar 

do Pará, o ASP OF 13M JOSÉ RICARDO SANCHES TORRES, RG 
3013360, filho de Luiz Antônio de Freitas Torres e Maria Benedita 
Sanches dos Santos, residente na Avenida Senador Lemos n° 2259, 
Telégrafo. 

Art 2° - Esta Portaria entrare em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário, 

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

PORTARIA N° 012, DE 13 IDE JANEIRO DE .2004 
O Comandante Geral de Corpo de bombeiros Militar do 

Pará e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de sues 
atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e; 

Considerando a decisão do Exm° Sr. Juiz da 16a vara 
cível, Dr. Paulo Roberto Ferreira Vieira, o qual denega a segurança e, 
por conseguinte, extingue o processo com julgamento do mérito, em 
consonáncia com o disposto no art. 269, 1, do CPC, tornando sem 
efeito a liminar concedida a ASP OF BM KAREN PAES DINIZ, 
processo no 200110090774, originado da 12° vara cível e julgado pela 
15°  vara cível da Capital; 

Considerando a Inspeção de Saúde, sessão n° 001/2004, 
ata n° 001/2004, procedida na ASP OF BM KAREN PAES DINIZ, 
dando APTO AO FIM QUE SE DESTINA, publicada no BG n° 004, de 
08 de janeiro de 2004. 

RESOLVE: 
Art 1° Desligar das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar 

do Pará, a ASP OF BM KAREN PAES DINIZ, RG 3285187, filha de 
Olivarina de Oliveira Costa, residente na Avenida Alcindo Ceceia 
n°3831, entre Passagem Orquídea e 21 de Abril, Cremação 

Art 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada as disposições em contrário, 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
(Transe.. Do DOE n° 30.1122, de 16JAN2004) 

PORTARIA N° 025, DE 19 DE JANEIRO DE 2004 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de sues 
atribuições legais, e 

Considerando, que o Cadete BM abaixo discriminado, 
pertencente a esta Corporação, concluiu com aproveitamento o Curso 
de Formação de Oficiais do CBMPA; e 
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Art 3°  - Esta Portaria é retroativa a data de 03 de janeiro 
de 2004, revogada as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 
(Transe. Do DOE n° 30.1122, de 16JAN2004) 

2 — NÚPCIAS — AUTORIZAÇÃO 
Autorizo o $D BM JEFFERSON DO NASCIMENTO 

ANDRADE, do QCG, a contrair matrimónio civilmente com a Senhorita 
Tatiana Menineia Rodrigues, às 16h30 do dia 24JAN2004, na Igreja de 
Santa de Cássia. Situada V, WE 32, n° 632 — Cidade Nova. 

3— TRANSFERÊNCIAS 
POR INTERESSE PRÓPRIO 
Do 1° CEM para o 9° SGBM/I-Cametá 
2° SGT EM SILVIO FERREIRA DUARTE 

POR NECESSIDADE DO SERVIÇO 
Do QCG para o 7° SGBM/I 
CB BM VALDECIR SOUZA E SILVA 
(Ref. Nota n° 09/2004- Gab. Subcrndo) 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 -PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CASA CIVIL 
SUE3CHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 

LEI  
Dispõe sobre registro, posse e comercialização de 
armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional 
de Armas — Sinarm, define crimes e dá outras 
providências 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 

CAPITULO I 
DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS 
Art. 12  O Sistema Nacional de Armas — Sinarm, instituído 

no Ministério da Justiça, no âmbito da Policia Federal, tem 
circunscrição em todo o território nacional. 

Art. 22  Ao Sinarm compete: 
I — identificar as características e a propriedade de armas 

de fogo, mediante cadastro; 
II — cadastrar as armas de fogo produzicias importadas e 

vendidas no País; 
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II – apresentação de documento comprobatório de 
ocupação lícita e de residência certa; 

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão 
psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma 
disposta no regulamento desta Lei. 

§ 19- O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de 
fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em 
nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta 
autorização. 

§ 22  A aquisição de munição somente poderá ser feita no 
calibre correspondente à arma adquirida e na quantidade estabelecida 
no regulamento desta Lei. 

§ 	A empresa que comercializar arma de fogo em 
território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade 
competente, como também a manter banco de dados com todas as 
características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo, 

§ 49  A empresa que comercializa armas de fogo, 
acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, 
ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem 
vendidas. 

§ 52  A comercialização de armas de fogo, acessórios e 
munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante 
autorização do Sinarm. 

§ 62  A expedição da autorização a que se refere o § 12  
será concedida, ou recusada com a devida fundamentação, no prazo 
de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do requerimento do 
interessado. 

§ 79  O registro precário a que se refere o § 42  prescinde do 
cumprimento dos requisitos dos incisos I, II e III deste artigo. 

Art. 5°  O Certificado de Registro de Arma de Fogo, com 
validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a 
manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou 
dornicílio, ou dependência desses, desde que seja ele o titular ou o 
responsável legal do estabelecimento ou empresa. 

§ 12  O certificado de registro de arma de fogo será 
expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do 
Sinarm. 

§ 22  Os requisitos de que tratam os incisos I, II e III do art. 
42  deverão ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 
3 (três) anos, na conformidade do estabelecido no regulamento desta 
Lei, para a renovação do Certificado de Registro de Arma de Fogo. 

§ 32  Os registros de propriedade, expedidos pelos órgãos 
estaduais, realizados até a data da publicação desta Lei, deverão ser 
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§ 39  A autorização para o porte de arma de fogo das 
guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus 
integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, à 
existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas 
condições estabelecidas no regulamento desta Lei. 

§ 49  Os integrantes das Forças Armadas, das polícias 
federais e estaduais e do Distrito Federal, bem como os militares dos 
Estados e do Distrito Federal, ao exercerem o direito descrito no art. 49, 

ficam dispensados do cumprimento do disposto nos incisos I, II e III do 
mesmo artigo, na forma do regulamento desta Lei„ 

§ 59  Aos residentes em áreas rurais, que comprovem 
depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência 
alimentar familiar, será autorizado, ria forma prevista no regulamento 
desta Lei, o porte de arma de fogo na categoria "caçador". 

Art. 72  As armas de fogo utilizadas pelos empregados das 
empresas de segurança privada e de transporte de valores, 
constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e 
guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas 
quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de 
armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o 
certificado de registro e a autorização de porte expedidos pela Polícia 
Federal em nome da empresa. 

§ 1 O proprietário ou diretor responsável de empresa de 
segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime 
previsto no parágrafo único do art. 13 desta Lei, sem prejuízo das 
demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar 
ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo 
ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições 
que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte e quatro) horas 
depois de ocorrido o fato. 

§ 29  A empresa de segurança e de transporte de valores 
deverá apresentar documentação com probatória do preenchimento dos 
requisitos constantes do art. 49  desta Lei quanto aos empregados que 

portarão arma de fogo. 
§ 39  A listagem dos empregados das empresas referidas 

neste artigo deverá ser atualizada semestralmente junto ao Sinarm. 
Art. 89  As armas de fogo utilizadas em entidades 

desportivas legalmente constituídas devem obedecer às condições de 
uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, 
respondendo o possuidor ou o autorizado a portar a arma pela sua 
guarda na forma do regulamento desta Lei. 

,„e 
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DOS CRIMES E DAS PENAS 
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido 
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, 

acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou 
dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja 
o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: 

Pena — detenção, de 1 (arn) a 3 (três) anos, e muita. 

Omissão ale cautela 
Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para 

impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de 
deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua 
posse ou que seja de sua propriedade: 

Pena — detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa, 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o 

proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e 
transporte de valores que deixarem de regiistrar ocorrência policial e de 
comunicar à Policia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de 
extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua 
guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) horas depois de ocorrido o fato. 

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, 
remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, 
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena — reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é 

inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome 
do agente. 

Disparo de arma de fogo 
Art. "15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em 

lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção 
a ela, desde que essa conduta não tenha como 'finalidade a prática de 
outro crime: 

Pena — reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, 
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é 

inafiançável. 

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito 
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, 

ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, 
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Art, 20. Nos crimes previstos nos arts, 14, 15, 16, 17 e 18, 
a pena é aumentada da metade se forem praticados por integrante dos 
órgãos e empresas referidas nos arts. 62,  72  e e desta Lei. 

Art, 21. Os crimes previstos nos arts. 16. 17 e 18 sã 
insuscetíveis de liberdade provisória. 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios 

com os Estados e o Distrito Federal para o cumprimento do disposto 
nesta Lei. 

Art, 23. A classificação legal, técnica e geral, bem como a 
definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos 
proibidos, restritos ou permitidos será disciplinada em ato do Chefe do 
Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. 

§ 112  Todas as munições comercializadas no País deverão 
estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de 
barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do 
fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo 
regulamento desta Lei. 

§ 29  Para os órgãos referidos no art. 6-q-, somente serão 
expedidas autorizações de compra de munição com identificação do 
lote e do adquirente no culote dos projéteis, na forma do regulamento 
desta Lei. 

§ 32  As armas de fogo fabricadas a partir de 1 (um) ano da 
data de publicação desta Lei conterão dispositivo intrínseco de 
segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo 
regulamento desta Lei, exclusive para os órgãos previstos no art. 62, 

Art, 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2° 
desta Lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a 
produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o 
comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o 
registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, 
atiradores e caçadores. 

Art, 25. Armas de fogo, acessórios ou munições 
apreendidos serão, após elaboração do laudo pericial e sua juntada 
aos autos, encaminhados pelo juiz competente, quando não mais 
interessarem à persecução penal, ao Comando do Exército, para 
destruição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Parágrafo único, As armas de fogo apreendidas ou 
encontradas e que não constituam prova em inquérito policial ou 
criminal deverão ser encaminhadas, no mesmo prazo, sob pena de 
responsabilidade, pela autoridade competente para destruição, vedada 
a cessão para qualqueroa ou instituição. 
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Art. 33. Será aplicada multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), conforme especificar o regulamento desta Lei: 

à empresa de 'transporte aéreo, rodoviário, ferroviário, 
marítimo, fluvial ou lacustre que deliberadarnente, por qualquer meio, 
faça, promova, facilite ou permita o transporte de arma ou munição 
sem a devida autorização ou com inobservância das normas de segurança; 

li 
-- à empresa de produção ou comércio de armamentos 

que realize publicidade para venda, estimulando o uso indiscriminado 
de armas de fogo, exceto nas publicações especializadas. 

Art. 34. Os promotores de eventos em locais fechados, 
com aglomeração superior a 1000 (um mil) pessoas, adotarão, sob 
pena de responsabilidade, as providências necessárias para evitar o 
ingresso de pessoas armadas, ressalvados os eventos garantidos pelo 
inciso vido art. 5Q-  da Constituição Federal. 

Parágrafo único. As empresas responsáveis pela 
prestação dos serviços de transporte internacional e interestadual de 
passageiros; adotarão as providências necessárias para evitar o 
embarque de passageiros armados;. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 35. É proibida a comercialização de arma de fogo e 
munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 62  desta Lei. 

§ 1 Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de 
aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005, 

§ 2 Em caso de aprovação do referendo popular, o 
disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação de seu 
resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 

1997. 	
Art. 36. É revogada a Lei n°  9,437, de 20 de fevereiro de 

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
Brasília, 22 de dezernbro de 2003; 182Q da independência e 115'2  da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
MÁRCIO THOMAZ BASTOS 
JOSÉ VIEGAS FILHO 
MARINA SILVA 
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Tendo tomado conhecimento dos fatos reportados pelo 
Consultor Jurídico/SEAD no Processo n° 2003/69150, referente ao 
Auxílio Acidente solicitado pelo 2° SGT BM - Cássio Carlos Nascimento 
de Souza, e de acordo com o art. 4° da Lei 6108/98, o auxílio acidente 
somente será pago mediante apuração dos fatos por meio de processo 
administrativo. Determino que seja instaurada Sindicância a respeito 
para apurar todas as circunstâncias dos fatos, delegando para esse fim 
as atribuiçoes que me competem. Devendo os trabalhos ser conclusos 
no prazo de 20 (vinte) dias corridos. 

3- SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Analisando os Autos de Sindicância procedido por 

determinação do Subcomando Geral do CBMPA, instaurada por meio 
da Portaria n° 574/03 - Gab. Cindo, de 21 de outubro de 2003, tendo 
como Oficial Sindicante o Cap QOBM Saulo Lodi Pedreira, sendo 
posteriormente, substituído pelo 1° Ten QOBM Jaime de Aviz BenjO, 
conforme Portaria n° 614/2003 Gab. Cindo. de 05 de novembro de 
2003, que teve por escopo apurar os fatos constantes da Parte do 
TCEL QOBM Paulo Gerson Novaes de Almeida, em decorrência dos 
comentários clisponibilizados pelo SD BM José Elielson Matos Dias, 
sobre o processo seletivo do CFS BM Condutor/2003. 

RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial 

Sindicante, que o fato apurado não configura indícios de crime de 
natureza militar e comum, e sim transgressão da disciplina bombeiro 
militar, por parte do SD BM José Elilson Matos Dias; 

2) Punir com 04 (quatro) dias de Prisão SD BM José 
Elilson Matos Dias, pertencente à CEDEC. Ao Comandante do militar 
para providenciar o enquadramento e encaminhar para o Subcomando 
para publicação em Boletim Geral. 

3) Publicar em BG a presente Solução de Sinclicância. 
Providencie o Ajudante Geral do CBMPA; 

4) Arquivar a 2° via da Sindicância na 2° Seção do EMG. 
Providencie o Chefe da BM/2; 

5) Cumpra-se. 

4— SINDICÂNCIA — PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Concedo ao 1° TEN QOBM ATILA DAS NEVES 
20 (vinte) dias e prorrogação de prazo para conclusão de 
da qual é encarregado. 
(Ref. Of. N° 04/2004- Sind.) 
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