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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 26 DE MAIO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 098 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 

1ª PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 27MAIO2006 (SÁBADO)  

Oficial Superior de Serviço MAJ BM CAVALCANTI 
Supervisor de Área CAP BM M. REIS 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FRANCES 

2º Turno: CAP BM QUARESMA 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM SAMARA 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

MAJ BM EDMILSON 
TEN BM NUNES 

 

SERVIÇOS PARA O DIA 28MAIO2006 (DOMINGO)  
Oficial Superior de Serviço MAJ BM REIS 
Supervisor de Área CAP BM EDIVALDO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM L. CLAUDIO 

2º Turno: CAP BM RABELO 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM FABIO 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

TCEL BM LISBOA 
TEN BM BAETA 

 

SERVIÇOS PARA O DIA 29MAIO2006 (SEGUNDA-FEIRA)  
Oficial Superior de Serviço MAJ BM PAULO 
Supervisor de Área CAP BM FIGUEIREDO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM BENTES 

2º Turno: CAP BM BAIA 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM OSIMA 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM BENTES 
TEN BM SOUZA 
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2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

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

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 - SEGUIMENTO E REGRESSO 

Seguirão e regressarão do município de Barcarena – PA, os 
militares abaixo relacionados pertencentes à Comissão de Fiscalização de 
Obras do CBMPA, a fim de efetuarem a fiscalização e acompanhamento das 
atividades inerente às obras no quartel daquele município. 

 

NOME COMPLETO MUNCÍPIO DATA 

MAJ BM JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA 
2º TEN BM PAULO CÉSAR VAZ JUNIOR 

Barcarena 19 e 20maio2006 

(Ref.: Parte nº 048/2006 – SUBDAL) 
 

B) ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 - SEGUIMENTO E REGRESSO 

Seguirá e regressará do município de Barcarena – PA, o militar 
abaixo relacionado pertencente à Comissão de Fiscalização de Obras do 
CBMPA, a fim de efetuar a fiscalização e acompanhamento das atividades 
inerente às obras no quartel daquele município. 

 

NOME COMPLETO MUNCÍPIO DATA 
1º SGT BM JOCICLEI DA SILVA REZENDE Barcarena 19 e 20maio2006 

 (Ref.: Parte nº 048/2006 – SUBDAL) 
 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - SOBRESTAMENTO DE INQUÉRITO TÉCNICO - CONCESSÃO 

Concedo a contar do dia 11 de maio de 2006, ao 2º TEN QOBM 
CHARLES PAIVA CATUABA , 20 (vinte) dias de sobrestamento de Inquérito 
Técnico, nomeado por meio da portaria nº 007 – DAL, de 28 de março de 
2006. 

(Ref. Nota nº 40/2006- DAL) 
 

2 - RESUMO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS 
PORTARIA Nº 226, DE 18 DE ABRIL DE 2006. 
Nome: SGT BM JOSÉ MIGUEL SILVA MORAES e SGT BM 

MARCELO ANDRE COSTA MACEDO/ Diária: 03 (três) de alimentação/ 
Período: 22 a 24 de março de 2006/ Origem: Belém-PA, Destino: Barcarena-
PA/Objetivo: A serviço da Corporação.  
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ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
 
PORTARIA Nº 229, DE 19 DE ABRIL DE 2006. 
Nome: OSVALDO DOS SANTOS BRAGA JUNIOR/Diária: 03 

(três). Período: 29 a 31 de março de 2006/Origem: Belém-PA, Destino: 
Manaus/AM. Objetivo: acompanhar o Cmt. Geral do CBMPA na XXVI 
REUNIÃO ORDINARIA DO COMEN.  

 
ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil. 
 
PORTARIA Nº 262, DE 04 DE MAIO DE 2006. 
Nome: TEN BM MAK DOUGLAS SALES DA SILVA/Diárias: 03 

(três). Período: 21 a 23 de abril de 2006/Origem: Belém-PA, Destino: 
Palmas-TO/Objetivo: a fim de acompanhar o Secretario Especial de Defesa 
Social. 

 
ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transc. do DOE nº 30687, de 23/05/2006) 
 

3 - ATO DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO Nº 2.220, DE 19 DE MAIO DE 2006 
Homologa o Decreto nº 018/2006, de 06 de abril de 2006, 

editado pelo Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, que declara “situação 
de emergência” em áreas daquele Município. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ , no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e 

Considerando o Decreto nº 018/2006, de 06 de abril de 2006, 
editado pelo Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, que declara “situação 
de emergência” em áreas daquele Município em decorrência das fortes 
chuvas que caem na região, provocando inundações e graves prejuízos 
econômicos e sociais, com sérios riscos de isolamento e à saúde da 
população local; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de “situação de emergência” tipificada com 
o código NE.HEX 12.302, nos termos da Resolução nº 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado 
homologar referido ato, nos termos do art. 17, § 1º, do Decreto Federal nº 
5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim de que passe a ter validade para os 
fins previstos no dispositivo legal mencionado, 
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RESOLVE: 
Art. 1º Homologar o Decreto nº 018/2006, de 06 de abril de 

2006, editado pelo Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, que declara 
“situação de emergência” em áreas daquele Município pelo prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 2º Confirmar que os atos oficiais de declaração de situação 
anormal estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Defesa Civil e, em conseqüência desta aprovação, passam a 
produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios no âmbito estadual. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 19 de maio de 2006. 
 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado   
 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE 
GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 34.671.057/0001-34 
DECRETO Nº 018/2006, de 06 de abril de 2006. 
Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Água 

Azul do Norte/PA, vicinais: região da Japonesa, Pium, Paraguaçu, Novo 
Oriente, Chapéu de palha, João Xingu, Jequié, Belo Horizonte, Tupansi, 
União, Seringa “A”, Jussara, Canadá, Monte Piu, Colônia dos Maranhenses, 
Toarpa, Raposo, Picadão, Caiapó, Recantão, Vitória da União Mineirinhos, 
Continental, em razão das fortes e intermitentes chuvas que provocam 
destruição de pontes, estradas decorrente do desastre CODAR NE. HEX 
12.302 - ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE ÁGUA AZUL 
DO NORTE, Estado do Pará, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas por Lei e com fundamento na Lei Orgânica do Município, 
combinando com as disposições contidas no Art. 12 do Decreto Federal nº 
5376, de 17/02/2005, de acordo com a legislação estadual e resolução nº 3 
do CONDEC e artigo 24 inciso IV da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 

CONSIDERANDO que a grande intensidade de chuvas afeta 
diretamente a população do Município, comprometendo o atendimento de 
suas necessidades básicas como: alimentação, transporte, assistência à 
saúde, segurança e habitação;  

CONSIDERANDO que as chuvas provocaram a destruição do 
leito da Rodovia PA-279 principal via de acesso do município assim como de 
estradas vicinais além de pontes e bueiros, inviabilizando o abastecimento 
de gêneros de primeira necessidade assim como o escoamento da produção 
e o transporte de inúmeras famílias residentes nas vilas, agrovilas e vicinais; 
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CONSIDERANDO que a economia do município baseada 

principalmente na agricultura e na produção leiteira está seriamente 
comprometida pela precariedade das vias de acesso.  

CONSIDERANDO que houve a interrupção do transporte 
escolar prejudicando o ano letivo das escolas da zona rural; 

CONSIDERANDO ainda que neste período chuvoso é propenso 
a incidência de doenças, em especial a dengue. 

 
DECRETA: 
Art. 1º - Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no 

Município de Água Azul do Norte elencadas no caput deste decreto em 
decorrência do desastre caracterizado pelo CODAR NE. HEX 12.302 como 
nível III.  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado 
por igual período. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 06 de abril de 2006. 
 
OSVALDO ROGÉRIO DE SOUZA 
Prefeito Municipal em Exercício 
 
DECRETO Nº 2.221, DE 19 DE MAIO DE 2006 
Homologa o Decreto nº 051, de 08 de abril de 2006, editado 

pelo Prefeito Municipal de Novo Progresso, que declara “situação de 
emergência” em áreas daquele Município. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e 

Considerando o Decreto nº 051, de 08 de abril de 2006, editado 
pelo Prefeito Municipal de Novo Progresso, que declara “situação de 
emergência” em áreas daquele Município em decorrência das fortes chuvas 
que caem na região, provocando inundações e graves prejuízos econômicos 
e sociais, com sérios riscos de isolamento e à saúde da população local; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de “situação de emergência” tipificada com 
o código NE.HEX 12.302, nos termos da Resolução nº 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado 
homologar referido ato, nos termos do art. 17, § 1º, do Decreto Federal nº 
5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim de que passe a ter validade para os 
fins previstos no dispositivo legal mencionado, 

 
RESOLVE: 
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Art. 1º Homologar o Decreto nº 051, de 08 de abril de 2006, 

editado pelo Prefeito Municipal de Novo Progresso, que declara “situação de 
emergência” em áreas daquele Município pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 2º Confirmar que os atos oficiais de declaração de situação 
anormal estão de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Defesa Civil e, em conseqüência desta aprovação, passam a 
produzir os efeitos jurídicos que lhes são próprios no âmbito estadual. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 19 de maio de 2006. 
 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado   
 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
 
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO 
CNPJ/MF N.º 10.221.786/0001-20 
DECRETO N.º 051, DE 08 DE ABRIL DE 2006 
Dispõe sobre a declaração de situação anormal, caracterizada 

como de Situação de Emergência nos Assentamentos Nova Fronteira e 
Santa Júlia; na Comunidade Riozinho das Arraias; nas Vicinais: Paraná, 
União, Treze Irmãos, Curuá, localizadas na margem direita da BR-163; na 
Vicinal Canaã, Patuá, localizadas na margem esquerda da BR-163; na Área 
Rural do Município de Novo Progresso-Pará. 

O Prefeito Municipal Novo Progresso, Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, pelo art. 55, 
XVIII da Lei Orgânica  Municipal de Novo Progresso e pelo art. 17 do 
Decreto Federal n.º 5376, de 17 de fevereiro de 2005, e pela Resolução n.º 
03, do Conselho Nacional de Defesa Civil;. 

CONSIDERANDO, que as precipitações hídricas com 
inundação brusca do leito do rio Riozinho das Arraias que banha a 
Comunidade Riozinho das Arraias, localizado no KM 1164/1165 da BR-163 
(Cuiabá-Santarém), atingindo gravemente esta localidade, desabrigando 
mais de 60 (sessenta) famílias, das quais 80 (oitenta) pessoas estão 
alojadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Luiz; 

CONSIDERANDO, que com as fortes chuvas, ocorrem a 
danificação das estradas e vicinais, em especial a BR-163 (Cuiabá-
Santarém), que liga a sede do Município à Comunidade Riozinho das 
Arraias, ao Assentamento Nova Fronteira e ao Assentamento Santa Júlia e 
as Vicinais Canaã, Patuá, Treze Irmãos, Paraná, União, Curuá; deixando 
essas localidades isoladas da sede do Município; 
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CONSIDERANDO, as fortes chuvas, a inundação dos córregos 

e rios da Vicinal Paraná, localizado na margem direita da BR-163 (Cuiabá-
Santarém), no KM 1053, que danificou uma ponte no KM 07 (Córrego 
Tubão), bem como destruíram as pontes dos Quilômetros 30 (Rio Copa) e 
37 (Rio Tranquilo), ocasionando atoleiros que impossibilitam a 
trafegabilidade de veículos, deixando 30 famílias isoladas, inclusive os 
indígenas da Aldeia Baú; 

CONSIDERANDO, as fortes chuvas, a inundação dos córregos 
e rios da Vicinal Treze Irmãos, localizado na margem direita da BR-163 
(Cuiabá-Santarém), no KM 1052, que destruíram pontes nos Quilômetros 10 
(Rio Quico) e 32 (córrego), ocasionando atoleiros que impossibilitam a 
trafegabilidade de veículos, deixando 15 famílias isoladas; 

CONSIDERANDO, as fortes chuvas, a inundação dos córregos 
e rios da Vicinal Canaã, localizado na margem esquerda da BR-163, 
(Cuiabá-Santarém) no Km 1.052, ocasionando atoleiros e erosão que 
impossibilitam a trafegabilidade de veículos, deixando 12 (doze) famílias 
isoladas; 

CONSIDERANDO, as fortes chuvas que ocasionaram a 
destruição da uma ponte na Vicinal Patuá, localizada na margem esquerda 
da BR-163 (Cuiabá-Santarém) no Km 1027, que destruiu uma ponte no Km 
06 (grota) ocasionando atoleiros, erosões que impossibilitam a 
trafegabilidade de veículos, deixando 10 (dez) famílias isoladas; 

CONSIDERANDO, as fortes chuvas que ocasionaram a 
destruição da uma ponte na Vicinal União, localizada na margem direita da 
BR-163 (Cuiabá-Santarém) no Km 1072, que destruiu uma ponte no Km 25 
(grota) ocasionando atoleiros, erosões que impossibilitam a trafegabilidade 
de veículos, deixando 15 (dez) famílias isoladas. 

CONSIDERANDO, as fortes chuvas que ocasionaram a 
situação anormal na estrada Vicinal Curuá, localizada na margem direita da 
BR-163 (Cuiabá-Santarém) no Km 1075, ocasionando atoleiros, erosões que 
impossibilitam a trafegabilidade de veículos, deixando famílias isoladas, 
inclusive paralisação do serviço público de transporte escolar; 

CONSIDERANDO ainda, as danificações nas estradas, 
ocasionando fortes atoleiros nas estradas que dão acesso aos 
Assentamento Nova Fronteira e Santa Júlia, ocasionando na paralisação do 
transporte escolar nos Assentamento Nova Fronteira e Santa Júlia, e por 
conseguinte na paralisação das aulas regulares; 

CONSIDERANDO mais, que as fortes chuvas deixaram famílias 
isoladas nos assentamentos Nova Fronteira e Santa Júlia, bem como dos 
moradores em torno das Vicinais Paraná, Patuá, Curuá, Treze Irmãos, 
Canaã, União; com conseqüências gravíssimas para a habitação, saúde e 
educação dos Munícipes que residem naquelas localidades, por 
conseguinte, causando prejuízos social, econômico e materiais; 
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CONSIDERANDO, que nos locais dos desastres continua a 
chover torrencialmente, podendo haver desabamento de residências, 
barracos, encostas, pontes e novas inundações, tornando perigosa a vida da 
pessoa humana, em desfavor dos moradores das Comunidades e 
Assentamentos afetados, que sofrem com as fortes chuvas e suas 
conseqüências; 

CONSIDERANDO, que com as chuvas torrenciais, aumentam 
inclusive os risco iminentes de agravamento de endemias; 

CONSIDERANDO, que com a enchente ocorrem mistura de 
águas das fossas com poços que abastecem águas nas residências, 
inclusive com posto de gasolina em nível baixo d’água, como ocorre na 
Comunidade Riozinho das Arraias; 

CONSIDEANDO ainda, que as Secretarias Municipais de 
Saúde, Obras e a Comissão Municipal de Defesa Civil estão mobilizadas 
desde o início do desastre, prestando atendimento as famílias da área rural 
do Município onde se agrava a cada dia; 

 

DECRETA: 
Art. 1º. Fica declarada a existência de situação anormal 

provocada por desastre caracterizada como Situação de Emergência, 
provocada por desastres com codificação CODAR NE.HX 12.302 – 
Enxurradas ou Inundações Bruscas; 

Parágrafo Único. Esta situação de anormalidade é valida 
apenas para a área rural deste Município: Comunidade Riozinho das Arraias; 
Assentamentos Nova Fronteira e Santa Júlia; Vicinais Paraná, Treze Irmãos, 
Patuá, Canaã, União e Curuá, que foram afetadas pelos Rios Jaminxin, 
Curuá e Riozinho das Arraias, em decorrência das fortes chuvas que caem 
sobre o Município de Novo Progresso. 

Art. 2º. Este Decreto em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, devendo viger por um prazo de 
90 dias. 

Parágrafo Único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser 
prorrogado até completar o máximo de 180 (cento e vinte) dias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Progresso/Pará, em 08 
de abril de 2006. 

 

TONY FÁBIO GONÇALVES RODRIGUES 
Prefeito Municipal  
 

4 - OFÍCIO Nº 141 – IGPM/2-CIRC- BRTASÍLIA, 27MAR20 06. 
EXÉRCITO BRASILEIRO - COMANDO DE OPERAÇÕES 

TERRESTRES 
 1. Versa o presente sobre a padronização de procedimentos 

para fins de aquisição, transferência, registro, cadastro, porte, furto, roubo e 
extravio de armas de fogo e aquisição de munição cal .40 S&W. 
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2. Remeto-vos a documentação anexa para conhecimento, 

divulgação ao público interno e providências julgadas pertinentes. 
 

ALEI SALIM MAGLUF – Cel  
Subinspetor-Geral das PM 
 
ANEXO AO OFÍCIO Nº 141 – IGPM/2-CIRC DE 27MAR2006 
1. ACERCA DO CADASTRO E REGISTRO  
a. Em relação ao registro 
1) somente podem ser registradas no órgão responsável pelo 

controle logístico da corporação as armas institucionais, de uso restrito e 
permitido, nos termos do § único do art. 2º da Lei nº 10.826 de 2003 
combinado com o art. 3º do Decreto nº 5.123 de 2004; 

2) as armas de uso restrito (cal. 40), a serem adquiridas pelos 
policiais e bombeiros militares, nos termos da Port nº 812-Cmt Ex de 2005, 
devem ser registradas no Comando da Região Militar de vinculação – 
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados Regional - o qual 
encarregar-se-á de expedir o respectivo Certificado de Registro de Arma de 
Fogo (CRAF), no termos do art. 5º da Port nº 21 – D Log e 2005. 

 

b. Em relação ao cadastro 
1) as armas de uso permitido, de propriedade particular dos 

policiais devem ser cadastradas no SINARM – inc. III do § 2º do art. 1º 
combinado com o inc. III do § 1º do art. 1º, ambos do Dec nº 5.123 de 2004; 

2) em relação ao cadastro das armas de propriedade particular 
de calibre .40 S&W, este será providenciado pelo respectivo Serviço de 
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/RM) da Região Militar de 
vinculação, o qual encarregar-se-á de emitir o CRAF – Certificado de 
Registro de Arma de Fogo; 

 

3) as armas de uso permitido e restrito pertencente ao órgão 
(institucional) devem ser cadastradas no SIGMA – Alínea “b”, do § 1º do art. 
1º do art. 2º do Dec nº 5.123 de 2004. Neste caso, o COTER, no momento 
oportuno, orientará os comandos das Forças Auxiliares para as providências 
administrativas que se fizerem necessárias para efetivação dos diversos 
cadastros. 

 

2. ACERCA DA AQUISIÇÃO E TRANSFERÊNCIA  
a. Da aquisição 
1) a Portaria nº 812-Cmt Ex de 2005, autorizou policiais e 

bombeiros militares a adquirirem, para uso próprio, diretamente na indústria 
nacional, uma arma de calibre restrito, .40 S&W; 

2) a autorização para aquisição de arma de fogo de uso restrito 
será concedida pelo Departamento Logístico (D Log), por intermédio da 
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Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) – Art. 4º da Port 
nº 21-D Log de 2005; 

3) as armas de fogo de uso restrito, adquiridas por policiais 
rodoviários federais, policiais civis e militares e bombeiros militares dos 
Estados e do Distrito Federal, serão remetidas pelo fabricante à Direção 
Geral da Instituição ou Comando-Geral da Corporação do adquirente, nos 
termos do art. 6º da Port nº 21-D Log de 2005; 

4) o proprietário que tiver sua arma de fogo de uso restrito, 
adquirida nos termos destas Normas, extraviada, por furto, roubo ou perda 
somente poderá adquirir nova arma de uso restrito depois de decorridos 
cinco anos do registro da ocorrência do fato em órgão da polícia jurídica, 
podendo, no entanto, ser autorizado nova aquisição, a qualquer tempo, 
depois de solução de procedimento investigatório, que ateste não ter havido, 
por parte do proprietário, imperícia, imprudência ou negligência, bem como 
indício de cometimento de crime (art. 9º da Port nº 21-D Log de 2005); 

(Continuação do Anexo ao Ofício nº 141 – IGPM/2-Circ de 
27MAR2006 – Fl 02) 

5) permanecem em vigor os dispositivos normativos expedidos 
pelo Comando do Exército que tratam da aquisição de armas de fogo, de 
uso permitido, para uso dos policiais, no comércio especializado. Destaca-se 
a necessidade do Comandante-Geral da corporação autorizar, previamente, 
a aquisição em documento próprio, independente de autorização de órgão 
do Departamento de Polícia Federal, bem como do atendimento das demais 
prescrições legais e regulamentares. 

 

b. Da transferência 
1) a transferência de propriedade de arma de fogo de uso 

restrito poderá ser efetivada desde que sejam atendidos os seguintes 
requisitos: prévia autorização do Comando do Exército – Diretoria de 
Fiscalização de Produtos Controlados; tenha decorrido mais de três anos da 
aquisição da arma; o novo proprietário esteja autorizado a possuí-la, 
conforme legislação em vigor; e, finalmente, a solicitação da transferência 
deverá ser remetida ao Comandante da Região Militar, que efetuou o 
registro e ser instruída com parecer favorável da Direção-Geral da Instituição 
ou do Comando-Geral da Corporação; 

2) o proprietário de arma de uso restrito que for excluído ou 
demitido, a pedido ou ex-ofício, deverá ter sua arma recolhida e deverá ser 
estabelecido o prazo de sessenta dias para a transferência da arma a quem 
a possa possuir ou para recolhimento à Polícia Federal, nos termos do art. 
31 da Lei nº 10.826 de 2003, e posterior destruição a cargo do Comando do 
Exército – Comando da Região Militar de vinculação; e 

3) as ocorrências dos números anteriores devem ser 
comunicadas, oficialmente, ao SFPC/RM para que tome as providências 
cabíveis relacionadas com a atualização dos bancos de dados criados para 
esse fim, assim como em relação à destinação do material. 
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3. ACERCA DA CONCESSÃO DO PORTE  
a. o policial ou bombeiro militar está dispensado de comprovar, 

a cada três anos a “efetiva necessidade” de uso do armamento  para fins de 
renovação de registro – certificado de registro, por encontrar respaldo no art. 
33 do Dec nº 5.123 de 2004; 

 

b. o porte das praças é regulado em norma específica, por ato 
do comandante-geral da respectiva corporação, nos termos do § 4º do art. 6º 
da Lei nº 10.826 de 2003 combinado com o § 1º do art. 33 do Dec 5.123 de 
2004; 

 

c. caberá à corporação, também, disciplinar em normas gerais o 
uso de arma de fogo institucional ou particular, fora e em cumprimento a ato 
de serviço (§ 2º do art. 34 e art. 35 do Dec nº 5.123 de 2004). 

 
4. DA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES  
a. De calibre .40 S&W – diretamente do fabricante: 
1) a aquisição de munição junto ao fabricante nacional somente 

pode ser concedida após autorização formal do Comando do Exército – 
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, por intermédio de 
encaminhamento a ser feito pelo SFPC/RM de vinculação ou IGPM/COTER. 
É proibida a venda de munição de qualquer calibre de uso restrito no 
comércio especializado; 

 
2) somente poderão ser adquiridas as quantidades máximas 

previstas na Port nº 40-MD, de 2005, publicada no DOU nº 13, de 
19JAN2005. Em todos os casos, o comandante-geral da corporação deverá 
pronunciar-se emitindo parecer sobre a conveniência ou não em autorizar a 
aquisição. 

 
b. De calibre de uso permitido – no comércio especializado: 
1) a aquisição de munição junto ao comércio especializado deve 

ser feita após autorização do Comando da Corporação ou do órgão 
responsável pelo controle logístico, em consonância com as orientações a 
serem expedidas por cada polícia ou corpo de bombeiro do respectivo ente 
federal; 

 

2) somente poderão ser adquiridas as quantidade máximas 
previstas na Port nº 40-MD de 2005, publicada no DOU nº 13 DE 19 Jna 05, 
devendo o interessado comprovar a propriedade da arma junto ao 
comerciante, para fins de aquisição do calibre desejado. 

 
5. DO FURTO, EXTRAVIO OU PERDA DE ARMA DE FOGO:  
- de arma de fogo de uso restrito ou permitido, pertencente à 

instituição ou ao policial deve ser informado ao Comando do Exército – 
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Comando de Operações Terrestres, de acordo com previsão constante do 
inc. IV do art. 2º da Lei nº 10.826 de 2003, combinado com a alínea “c” do § 
1º do art. 2º do Dec nº 5.123 de 2004 e, ainda, na orientação contida no Fax 
nº 016-IGPM/2-Circ, de 11NOV2005. 

 
ALEI SALIM MAGLUF – Cel 
Subinspetor-Geral das PM 
 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
GABINETE DO COMANDANTE  
PORTARIA Nº 812, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2005. 
Autoriza a aquisição de armas de uso restrito, na indústria 

nacional, para uso próprio, por policiais rodoviários federais, policiais civis e 
militares e bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras 
providências. 

 
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, 
considerando o disposto no art. 27 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, e no art. 18 do Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, e de acordo 
com o que propõe o Departamento Logístico, ouvido o Estado-Maior do 
Exército, resolve: 

Art. 1º Autorizar a aquisição, na indústria nacional, para uso 
próprio, de uma arma de uso restrito no calibre .40 S&W, em qualquer 
modelo, por policiais rodoviários federais, policiais civis e militares e 
bombeiros militares dos Estados e do distrito Federal. 

Art. 2º Determinar ao Departamento Logístico que baixe as 
normas reguladoras da aquisição, registro, cadastro e transferência de 
propriedade de armas de uso restrito, estabelecendo ainda mecanismos que 
favoreçam o controle e a sua devolução, nos termos da Lei nº 10.826, de 
2003, após a morte do adquirente ou qualquer outro impedimento do mesmo 
que recomende a cessação da autorização de posse. 

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de 
sua publicação. 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 
(D Log / 2000)  
PORTARIA Nº 021-D LOG, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005 
A prova às normas reguladoras da aquisição, registro, cadastro 

e transferência de propriedade de armas de uso restrito, por policiais 
rodoviários federais, policiais civis e militares e bombeiros militares dos 
Estados e do Distrito Federal, e dá outras providências 
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O CHEFE DO DEPARTAMENTO LOGÍSTICO , conforme 

determinação do Comandante do Exército, constante da Portaria nº 812 de 7 
de novembro de 2005, e de acordo com o que propõe a Diretoria de 
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), resolve: 

Art. 1º Aprovar as normas reguladoras da aquisição, registro, 
cadastro e transferência de propriedade de armas de uso restrito, por 
policiais rodoviários federais, policiais civis e militares e bombeiros militares 
dos Estados e do Distrito Federal. 

Art. 2º Revogar a Portaria nº 025-DMB, de 22 de dezembro de 
1998. 

Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES  
Comandante do Departamento Logístico 
 
NORMAS REGULADORAS DA AQUISIÇÃO, REGISTRO, 

CADASTRO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE ARMAS DE  
USO RESTRITO 
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CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 
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Art. 1º Estas normas têm por finalidade regular a aquisição na 

indústria nacional, o registro, o cadastro e a transferência de propriedade de 
armas de fogo de uso restrito, adquiridas para uso próprio, por pessoas 
físicas autorizadas pelo Comandante do Exército. 

 
CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 2º Os policiais rodoviários federais, os policiais civis e 

militares e bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal estão 
autorizados a adquirir, na indústria nacional, uma arma de uso restrito no 
calibre .40 S&W, em qualquer modelo, para uso próprio, desde que 
autorizados pela Direção-Geral da Instituição ou pelo Comandante-Geral da 
Corporação. 

Art. 3º A arma adquirida não será brasonada nem terá gravado o 
nome da instituição ou corporação de vinculação do adquirente. 

 
CAPÍTULO III 
DA AQUISIÇÃO, REGISTRO E CADASTRO DE ARMAS DE 

FOGO DE USO RESTRITO 
Art. 4º A autorização para aquisição de arma de fogo de uso 

restrito será concedida pelo Departamento Logístico (D Log), por intermédio 
da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC). 

Art. 5º As armas de fogo de uso restrito, adquiridas por policiais 
rodoviários federais, por policiais civis e militares, e bombeiros militares, 
serão registradas em Boletim Reservado do Comando da Região Militar de 
jurisdição do órgão do adquirente, que emitirá os correspondentes CRAF e 
os remeterá à Direção-Geral da Instituição ou ao Comando-Geral da 
Corporação do policial, para entrega ao comprador, juntamente com a arma 
e a Nota Fiscal. 

 
CAPÍTULO IV 
DA REMESSA DAS ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO  
Art. 6º As armas de fogo de uso restrito, adquiridas por policiais 

rodoviários federais, policiais civis e militares e bombeiros militares dos 
Estados e do Distrito Federal, serão remetidas pelo fabricante à Direção-
Geral da Instituição ou Comando-Geral da Corporação do adquirente. 

 
CAPÍTULO V 
DA TRANFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE ARMA DE USO 

RESTRITO 
Art. 7º A transferência de propriedade de arma de fogo de uso 

restrito poderá ser efetivada desde que sejam atendidos os seguintes 
requisitos: 
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I – prévia autorização do Comando do Exército; 
II – tenha decorrido mais de três anos da aquisição da arma; 
III – o novo proprietário esteja autorizado a possuí-la, conforme 

legislação em vigor; e 
IV – a solicitação da transferência deverá ser remetida ao 

Comandante da Região Militar, que efetuou o registro e ser instruída com 
parecer favorável da Direção-Geral da Instituição ou do Comando-Geral da 
Corporação. 

 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 8º Caberá à Direção-Geral da Instituição ou ao Comando-

Geral da Corporação ou da Direção-Geral da Instituição estabelecer e 
executar mecanismos que favoreçam o controle da arma e a sua entrega à 
Polícia Federal, nos termos do art. 31, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, após a morte do adquirente ou qualquer outro impedimento do 
mesmo, que recomende a cessação da autorização de posse, comunicando, 
neste caso, ao Exército, para fim de alteração nos registros. 

Art. 9º O proprietário que tiver sua arma de fogo de uso restrito, 
adquirida nos termos destas Normas, extraviada, por furto, roubo ou perda 
somente poderá adquirir nova arma de uso restrito depois de decorridos 
cinco anos do registro da ocorrência do fato em órgão da polícia jurídica, 
podendo, no entanto, ser autorizada nova aquisição, a qualquer tempo, 
depois de solução de procedimento investigatório, que ateste não ter havido, 
por parte do proprietário, imperícia, imprudência ou negligência, bem como 
indício de cometimento de crime. 

Art. 10. O proprietário de arma de uso restrito eu for excluído ou 
demitido, a pedido ou ex-ofício, deverá ter a sua arma recolhida e deverá ser 
estabelecido o prazo de sessenta dias para a transferência da arma a quem 
a possa possuir ou para recolhimento à Polícia Federal, nos termos do art. 
31, da Lei nº 10.826, de 2003. 

Art. 11. A sistemática processual para as aquisições será: 
I – os policiais interessados preenchem o requerimento do 

anexo I, e dá entrada no órgão de vinculação; 
II – o órgão de vinculação remete o requerimento à Direção-

Geral da Instituição ou Comando-Geral da Corporação; 
III – a Direção da Instituição ou Comando-Geral da Corporação 

faz a consolidação dos pedidos, na forma do anexo II e a remete à Diretoria 
de Fiscalização de Produtos Controlados, para autorização e demais 
providências; e 

IV – o fabricante, autorizado pelo Exército, ao remeter as armas 
para a Direção-Geral da Instituição ou Comando-Geral da Corporação, 
informará ao Comando da Região Militar de vinculação o tipo, marca, 
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modelo, calibre e número de série das armas, por cada adquirente, para fins 
de registro e emissão do CRAF. 

Art. 12. A sistemática para transferência de arma de fogo de uso 
restrito será: 

I – o policial interessado em transferir a propriedade preenche o 
requerimento do anexo III, e dá entrada no órgão de vinculação; 

II – o órgão de vinculação remete o requerimento à Direção-
Geral da Instituição ou Comando-Geral da Corporação; e 

III – a Direção-Geral da Instituição ou Comando-Geral da 
Corporação remete o requerimento ao Comando da Região Militar que 
efetuou o registro e emitiu o CRAF, para a atualização do registro e emissão 
de novo CRAF, se for o caso. 

Art. 13. Os casos não previstos, relativos à execução das 
presentes normas, serão resolvidos pelo Chefe do Departamento Logístico. 

 
ANEXO I 
REQUERIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE 

USO RESTRITO 
 

 
INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE O INTERESSADO 

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO 
Identificação do requerente  

Membro do (identificar a Instituição): 
Nome:      Cargo: 
Identidade:    Unidade de Lotação: 
CPF:      Endereço (deverá constar telefone, fax e e-mail): 
 

 
Arma desejada  

Tipo:      Fabricante: 
Marca:      Quantidade: 
Modelo: 
Calibre:     Outras especificações: 

 
Forma de aquisição 

  Declaro conhecer as normas vigentes que regulam a aquisição de armas de fogo de uso 
restrito. 
 

       
Nome completo do adquirente 

 
 
OBSERVAÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS: 
 

Local e Data 
 

De acordo: 
     

nome completo e cargo 
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ANEXO II 
CONSOLIDAÇÃO DOS PEDIDOS DE AQUISIÇÃO DE ARMA 

DE FOGO DE USO RESTRITO 
 

 
INSTITUIÇÃO RESPECTIVA 

PEDIDO DE AQUISIÇÃO NA INDÚSTRIA DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO 
 

                  
       Organização onde as armas serão entregues 
Fabricante: 

Nº  
Ordem 

Nome 
completo 

do 
requerente 

Cargo 

Unidade 
de 

Lotação 
CPF 

Armas ou Munições 
Qtd Tipo Marca Modelo Calibre 

  
 
 
 
 
 
 

        

Autorizo: 
 

Em 
_____/_____/_______ 

 
    

Diretor da DFPC 

 
     ________________, em _____/_____/________ 
 
         
            Comando da Região Militar 

 
ANEXO III 
REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE DE ARMA DE USO RESTRITO 
 

 
INSTITUIÇÃO RESPECTIVA 

REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE ARMA DE USO RESTRITO 
Identificação da pessoa que transfere a arma  

Categoria Funcional: Cargo:   Situação: 
        Ativa:    
Identidade:  Unidade de Lotação: Inativo:   
        Aposentado:   
CPF:       Endereço: 

Identificação da pessoa que recebe a arma (novo pro prietário)  
Categoria Funcional: Cargo:   Situação: 
        Ativa:    
Identidade:  Unidade de Lotação: Inativo:   
        Aposentado:   
CPF:       Endereço: 

Arma transferida  
Tipo:    Número de série: 
Marca:    Outras especificações: (quando for o caso) 
Modelo: 
Calibre:   Acessórios e/ou sobressalentes: (quando for o caso) 
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Forma de aquisição  

 
  Declaro conhecer as normas vigentes e estar de acordo com a transferência de propriedade 
da arma objeto da presente transição. 
 

Local e Data 
 

       
nome completo do cedente 

 
       

nome completo do cessionário 
 

Da Instituição respectiva  
 
Local e Data: 
 

 
De acordo: 

     
nome completo e função 

 
ANEXO IV 
RELAÇÃO DAS REGIÕES MILITARES 

RM ESTADOS 
ABRANGIDOS 

ENDEREÇO TELEFONE FAX 

1ª RJ e 
ES 

Praça Duque de Caxias, nº 25, Centro 
CEP 20221-260 / RIO DE JANEIRO – RJ 

(21) 2519-5730 
2519-5474 

(21) 2519-5259 

2ª SP Av. Sgt Mário Kozel Filho, nº 222, Bairro 
Paraíso 
CEP 04005-903 / SÃO PAULO – SP  

(11) 3888-5467 
3888-5464 

(11) 3888-5465 

3ª RS Rua dos Andradas, nº 562 – Centro 
CEP 90029-900 / PORTO ALEGRE – RS  

(51) 221-5133 
221-6290 

(51) 3228-2905 

4ª MG (exceto o 
Triângulo 
Mineiro) 

Av Raja Gabaglia, nº 450, Gutierrez 
CEP 30380-090 / BELO HORIZONTE – 
MG  

(31) 3290-9811 
3290-9865  
3290-9508 

(31) 3290-9824 
3290-9508 

5ª PR e SC Rua 31 de Março, s/n, Pinheirinho 
CEP 81150-280 / CURITIBA – PR  

(41) 316-4839 
316-4840 

(41) 316-4841 

6ª BA e SE Praça Duque de Caxias, s/n, Mouraria 
CEP 40040-110 / SALVADOR – BA  

(71) 320-1829 
320-1830 

(71) 320-1809 

7ª PE, PB, AL e 
RN 

Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198, 
Engenho do Meio 
CEP 50730-120 / RECIFE – PE  

(81) 3452-6253 (81) 3452-6295 

8ª PA, AP, 
Imperatriz-MA, 
Tocantinópolis-

TO e 
Babaçulândia-

TO. 

Rua João Diogo, nº 458, Centro 
CEP 66015-050 / BELÉM – PA  

(91) 211-3767 
211-3666 

(91) 211-3667 

9ª MT, MS e RO Av Duque de Caxias, nº 1129 
CEP 79086-000 / CAMPO GRANDE – MS  

(67) 768-4921 
768-4144 

(67) 768-4099 

10ª CE, PI e MAR 
(exceto 

IMPERATRIZ-
MA) 

Av Alberto Nepomuceno, s/n 
CEP 60055-000 / FORTALEZA – CE 

(85) 255-1612 
255-1613 

(85) 255-1639 

11ª DF, GO, TO e 
Triângulo 
Mineiro 

Edifício Exército Brasileiro 
Esplanada dos Ministérios, Bloco O 
CEP 70052-900 / BRASÍLIA – DF  

(61) 3317-3358 
3317-3157 

(61) 3317-3371 
(31) 3317-3100 

12ª AM, RR e AC Av dos Expedicionários, nº 1944 
CEP 69030-458 / MANAUS – AM  

(92) 659-1241 (92) 659-1242 
(92) 659-1262 

4 
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
Das averiguações Bombeiros Militares mandadas proceder pelo 

Subcomandante Geral da Corporação, atentando o que preceitua o art. 5º, 
LV da CF/88, por meio da portaria nº 777, de 11NOV2005, sendo designado 
para encarregado da Sindicância, o CAP QOBM WALBER JOSÉ 
RODRIGUES PEREIRA, a fim de avaliar a conduta do CB BM Jairo Carlos 
de Oliveira Neto, pertencente ao efetivo do 5º SGBM/I – Capanema, descrita 
na acusação abaixo, em consequência de indícios de transgressão da 
disciplina  

 

DA ACUSAÇÃO: 
Pesa sobre o acusado, CB BM Jairo Carlos de Oliveira Neto, a 

imputação de ter, no dia 01AGO2004 (Domingo), às 08:30h, quando de 
serviço na Praia de Ajuruteua no Município de Bragança, ao chegar no 
colégio onde servia de base para os Guarda-Vidas agrediu fisicamente, por 
motivos fúteis (uso de um par de nadadeiras), o, então, SD BM, hoje CB BM 
Alcirlei Nascimento da Cunha e quando o 3º SGT BM Rogério Lima Barbosa 
tentou apartar a situação, também foi agredido fisicamente pelo CB BM 
Jairo. 

O militar foi notificado previamente, tendo assinado 
pessoalmente o referido instrumento, conforme fls 82 dos Autos, onde lhe foi 
alertando, que a partir da data de ciência da notificação, lhe é facultado vista 
dos autos, no Quartel do 5º SGBM/I-Capanema, bem como assegurado o 
direito de pessoalmente ou por intermédio de um procurador constituído 
apresentar defesa prévia, arrolar testemunhas, assinar depoimentos, 
oferecer alegações finais e praticar todos os demais atos necessários ao 
exercício do contraditório e da ampla defesa, desde que admitidos em 
direito. 

 

DA DEFESA: 
Que o acusado informa que ao ser inquirido pelo Cap QOBM 

Raimundo Reis Brito Júnior nos Autos de Inquérito Policial Militar, instaurado 
por meio da Portaria nº 434, de 16AGO2004, solicitou que fosse ouvidas 03 
(três) testemunhas, porém nenhuma delas foram inquiridas, ficando 
prejudicado, pois as mesmas residem no Estado do Maranhão. 

 

DO FUNDAMENTO JURÍDICO: 
As alegações apresentadas pelo acusado são improcedentes, 

pois, nas declarações prestadas nos Auto de Inquérito Policial Militar, 
instaurado pela Portaria nº 434, de 16AGO2004, presidido pelo Cap QOBM 
Raimundo Reis Brito Júnior não consta os nomes das testemunhas 
arroladas pelo acusado, conforme fls 27, 28, 29 e 30, nem tampouco em 
suas declarações contidas nos Autos de Sindicância instaurado por meio da 
Sindicância, cujo encarregado foi o Cap QOBM Walber José Rodrigues 
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Pereira, conforme fls 111,112 e 113. Portanto, o acusado deveria apresentar 
o rol de testemunhas de defesa, com o intuito de contraditar a acusação, 
porém não o fez. 

O Oficial Sindicante não pode ficar restrita às provas requeridas 
pela defesa. Em nome do princípio da verdade real, deve, de ofício, 
promover tantas quantas provas sejam necessárias para o esclarecimento 
do fato e da autoria. O seu compromisso não é formal, com o mero 
desenrolar de procedimentos, prazos e registros. A sua obrigação única é 
com a busca da verdade. O seu dever é municiar a autoridade administrativa 
com elementos objetivos, concretos, que permitam decidir no plano da 
certeza. Os autos encontram-se revestidos de provas suficientes para se 
imputar responsabilidade ao militar acusado. 

Convém mencionar, ainda, que durante o andamento dos 
trabalhos, outras testemunhas poderão ser referenciadas, e em 
conseqüência, deverão ser igualmente chamadas a depor. Verifica-se que à 
míngua de argumentos sólidos de defesa, apega-se o acusado a todo e 
qualquer elemento que, de algum modo, lhe possa servir de tábua de 
salvação. 

Vale ressaltar que no processo penal, todos têm o dever jurídico 
de depor. No processo administrativo, há o dever hierárquico – associado à 
disciplina e a obrigação de lealdade às instituições – a impor o testemunho 
de servidor. 

Cumpre lembrar os ensinamentos de Ivan Barbosa Rigolin , 
mostra que não é possível a Administração intimar terceiro, não servidor, a 
depor em processo disciplinar, pois somente quem intima qualquer pessoa é 
o Juiz de Direito . A rigor, segundo o citado autor, tratar-se-ia de um mero 
convite a depor. Isto porque “ cidadão não servidor apenas depõe em 
processo administrativo se quiser, e só pode ser a isto compelido por 
determinação do Juiz” . 

 
Ex positis, RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão a chegou o Oficial Sindicante de 

que o fato apurado apresenta indícios de crime de natureza militar e 
transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte da CB BM Jairo Carlos 
Oliveira Neto. 

2) Deixar de instaurar Inquérito Policial Militar, em virtude dos 
fatos terem sido esclarecidos por meio de IPM instaurado por meio da 
Portaria nº 434, de 16AGO2004, presidido pelo Cap BM Raimundo Reis 
Brito Júnior, e os autos foram remetidos à Justiça Militar. 

3) Punir com 08 (oito) dias de prisão , o CB BM Jairo Carlos 
Oliveira Neto por ter, no dia 01AGO2004 (Domingo), às 08:30h, quando de 
serviço na Praia de Ajuruteua no Município de Bragança, ao chegar no 
colégio onde servia de base para os Guarda-Vidas agredido fisicamente, por 
motivos fúteis (uso de um par de nadadeiras), o, então, SD BM, hoje CB BM 
Alcirlei Nascimento da Cunha e quando o 3º SGT BM Rogério Lima Barbosa  
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tentou apartar a situação, também foi agredido fisicamente pelo CB BM 
Jairo. Providencie o Presidente da COJ, o enquadramento disciplinar do 
acusado, devendo cumprir no Quartel do 5º SGBM/I - Capanema, fazendo 
serviço. 

4) Publicar a presente Solução de Sindicância em BG. 
Providencie o Ajudante Geral. 

5) Arquivar os Autos de Sindicância na 2ª Seção do EMG. 
Providencie o Presidente da COJ remeter os Autos a BM/2. 

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

2 - SOLUÇÃO DE IPM 
A) Analisando os autos de IPM mandado proceder por meio da 

portaria nº 848/2005, de 20DEZ2005, emanada do Subcomandante Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, na qual figura como encarregado o CAP 
QOBM RG 2368900 JAIME DE AVIS BENJÓ, destinada a investigar as 
circunstancias referenciadas pelo então CAP QOBM RG 1444398 HAYMAN 
APOLO GOMES DE SOUZA (CHEFE DO CSMV/MOP), por meio do Ofício 
nº 462-CSMV-MOP, datado de 19DEZ2005, onde o oficial em epígrafe 
informa o desaparecimento do conjunto do setor de direção do veículo Nº 
322.131-11-068727 MERCEDES BENZ 1113 ABI INFRAERO, sem placa, 
doado ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o qual estava fixado na 
referida viatura, que se encontrava no pátio do quartel do CSMV/MOP para 
reparos em seu motor. Desta forma o IPM em epígrafe foi instaurado, com o 
intuito de identificar as eventuais responsabilidades pelos atos e omissões. 

 

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

encarregado do IPM, de que o fato apurado não apresenta indícios de crime 
de natureza comum, porém apresenta indícios de crime de natureza militar, 
bem como transgressão da disciplina, porém de autoria incerta; 

2) Publicar em BG a presente solução de IPM. Ao Sr. Ajudante 
Geral para providencias; 

3) Deixar de Instaurar PADS para apurar respectivamente as 
eventuais responsabilidades disciplinares, e aguardar decisão da JME-PA; 

4) Remeter 1ª via dos Autos de IPM a JME-PA, conforme 
preconiza o disposto no art. 23, do CPPM; 

5) Arquivar 2ªvia dos Autos de IPM na 2ª seção da EMG. Ao 
Presidente da COJ para providenciar a remessa dos autos ao chefe da 
BM/2; 

6) cumpra-se. 
 
B) Analisando os autos de IPM mandado proceder por meio da 

portaria nº 516/2005, de 11AGO2005, emanada do Subcomandante Geral 
do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, na qual figura como encarregado o 
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1º TEN QOBM RG 3174195 ÁTILA NEVES PORTILHO, destinada a 
investigar as circunstâncias referenciadas pela Diretoria de Apoio Logístico 
por meio do relatório datado de 10AGO2005 e planilha demonstrativa de 
situação da carga de armamento, documentos que registram a existência do 
revolver da marca TAURUS, calibre. 38, sem número de registro, 
supostamente desaparecido do 5º GBM - Marabá. Dessa forma, tendo em 
vista a conclusão do IPM em epígrafe instaurado, com o intuito de identificar 
as eventuais responsabilidades por atos e omissões. 

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

encarregado do IPM, de que o fato apurado não apresenta indícios de crime 
de natureza comum (civil) ou militar, nem configura transgressão da 
disciplina por parte dos militares, pertencentes ao 5º GBM, pois consta nos 
autos do IPM nas folhas nº 78 a 80, que o armamento em tela, identificado 
com o nº de série 25071, marca Taurus calibre 38, encontra-se recolhido ao 
Almoxarifado Geral do CBMPA, situação esta corroborada no IPM 
instaurado por meio da portaria nº 504-Cmdo. Geral, 11AGO2005, presidido 
pelo MAJ QOBM RG 14997 MANOEL SILVA DE FREITAS; 

2) Publicar em BG a presente solução de IPM. Ao Ajudante 
Geral para providencias; 

4) Remeter 1ª via dos Autos de IPM a JME-PA, conforme 
preconiza o disposto no art. 23, do CPPM; 

5) Arquivar 2ªvia dos Autos de IPM na 2ª seção da EMG. Ao 
Presidente da COJ para providenciar a remessa dos autos ao chefe da 
BM/2; 

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

3 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O Cel QOBM respondendo pela Chefia do Estado Maior Geral e 

Subcomando Geral do Corpo de Bombeiros militar do Pará, no uso da 
competência que lhe confere o art. 26, III da Lei nº 6.833, de 13FEV2006 
que instituiu o Código de Ética e Disciplina da PMPA e o art. 10, item 3 do 
Decreto nº 2.479, de 15OUT82, que também vigem para o CBMPA. 

 
RESOLVE: 
Punir com 08 (oito) dias de prisão , o CB BM Jairo  Carlos 

Oliveira Neto, pertencente ao efetivo do 5º SGBM/I- Capanema, por ter no 
dia 01AGO2004 (Domingo), às 08:30h, quando de serviço na Praia de 
Ajuruteua no Município de Bragança, ao chegar no colégio onde servia de 
base para os Guarda-Vidas agredido fisicamente, por motivos fúteis (uso de 
um par de nadadeiras), o, então, SD BM, hoje CB BM Alcirlei Nascimento da 
Cunha e quando o 3º SGT BM Rogério Lima Barbosa tentou apartar a 
situação, também foi  agredido  fisicamente pelo  CB   BM Jairo. Incurso nos  
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incisos de nºs V e XIX do art. 30 da Lei nº 5.251/85 e dispositivos de nºs 3, 
7, 100 do item II do anexo I do art. 14, com atenuante de nº 1 do art. 18 e 
agravantes de nºs 2, 3 e 6 do art. 19, todos do Decreto nº 2.479/82, com 
correspondente no VII e XXXVI do art. 18 e incisos XXIV, CXIII, CXVII do art. 
37, com atenuante de nº I do art. 35 e agravante de nºs II, III, VI do art. 36, 
todos da Lei nº 6.833/2006. Transgressão GRAVE. Permanece no 
comportamento “BOM”. O militar deverá cumprir a punição fazendo serviço. 

 

A punição disciplinar deverá ser cumprida no Quartel do 5º 
SGBM/I-Capanema, tão logo o CB BM Jairo  Carlos Oliveira Neto, tome 
conhecimento desta publicação e após o prazo de recurso. 

 

O Comandante do 5º SGBM/I-Capanema fica responsável para 
que o CB BM Jairo  Carlos Oliveira Neto seja cientificado desta publicação e, 
também, pelo fiel cumprimento da punição disciplinar imposta. 

(Ref. Nota s/nº/2006- Subcmdo Geral do CBMPA) 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA, em exercício. 


