
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 26 DE JUNHO DE 2008.

BOLETIM GERAL Nº 120
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 27 DE JUNHO DE 2008 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM HAYMAN
Supervisor de Área CAP BM FURTADO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADRIANA

2º Turno: CAP BM RABELO
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM WILLIAN
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FIGUEIREDO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – INDICAÇÃO DE MILITARES :

 -  Ficam indicados os militares  abaixo relacionados para freqüentarem o 
Estágio Expedito de Operações Ribeirinhas, a ser realizado pelo Comando do 4º Distrito Naval 
- Belém, no período de 7 a 25JUL08.

- SGT BM CLÁUDIO DOS SANTOS SILVESTRE FRANKLIM – GMAF
- SD BM ARTHUR BARROS BRAGA – 1º GBS
- SD BM HERYEWERTON REGO PAULA – 1º GBS
- SD BM HARLEY LEVYCORREA SILVA  - COP
- SD BM JOSÉ DIOCEL DE SOUZA PENAFORTE – 4º GBM (Santarém)
(Ref. Nota nº 43/2008 – DEI)

2 - DIPLOMAS E CERTIFICADOS – APRESENTAÇÃO
 2.1  -  O  CB  BM  LUIZ CLÁUDIO CARNEIRO  DE  LIMA,  do11º  SGBM, 

apresentou nesta Diretoria de Ensino e Instrução o Certificado de participação do Curso de 
Socorrista,  promovido pela Escola Profissional  Omega e Corpo de Bombeiros referente ao 
período de 01 a 30NOV94, Curso de Segurança no Trabalho e Primeiros Socorros, promovido 
pela  EGPA,  no  período  de  16  a  91OUT05,  Curso  de  Adaptação  a  Graduação  de  Cabo 
Bombeiro Militar - CAC, promovido pela CBMPA, no período de 31 a 04AGT06, Informática 
Avançada,  promovido  pela  EGPA,  período  de  29MAI  a  09JUN06,  Curso  Especial  para 
Tripulação  de  Embarcação  no  Serviço  Pública,  promovido  pela  Capitanias  dos  Portos  da 
Amazônia, no período de 08 a 17AGO07, Curso Nacional de Promotor de Policia Comunitária, 
promovido pela PRONASCI,  no período de 30 a 09NOV07, Certificado do Treinamento de 
Formação  Técnica  de  Bombeiros  para  Aeródromos  –  FTBA,  realizado  no  Aeroporto 
Internacional  de  Belém  pela  INFRAERO,  no  período  de  07  a  25ABR08,  Certificado  de 
Operações de CCI, realizado no Aeroporto Internacional de Belém pela INFRAERO, no período 
de  28ABR  a  07MAI08,  Certificado  do  Treinamento  em  Atendimento  Pré-Hospitalar  para 
Pacientes Queimados, no período de 26 a 28FEV08.

2.2 – O SD BM DENÍLSON MEIRELES QUEIROZ do 9º SGBM – Cametá, 
apresentou nesta Diretoria de Ensino e Instrução, o Diploma de conclusão do Curso de Letras, 
confere o titulo de Licenciado Pleno em Letras, pela Universidade Federal do Pará – UFPA, em 
15SET07, 

(Ref. Nota nº 43/2008 – DEI)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 484, DE 23 DE JUNHO DE 2008
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e 
considerando o que preceitua a Lei nº 6.555, de 03 de julho de 2008, Decreto nº 280, de 25 de 
julho de 2003, Decreto nº 1296, de 18 de outubro de 2004 e a portaria de 08, de junho de 2004 

RESOLVE: 
Art.1°-Nomear  comissão  de  Avaliação  de  Bens  Móveis  Inservíveis  do 

CBMPA;
PRESIDENTE DA COMISSÃO
MAJ QOBM ALMIR ANTÔNIO GOUVEIA MARTINS
Chefe da 4 Seção do Estado Maior Geral do CBMPA

1º MEMBRO DA COMISSÃO
1° TEN QOBM ALLE HEDEN TRINDADE  DE SOUZA
Auxiliar Administrativo da Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA;

2º MEMBRO DA COMISSÂO
2º TEN QOBM MOISÉS TAVARES DE MORAES-
Auxiliar Administrativo da Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 23 de junho de 2008.
Art. 3º - Revogada às disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERENCIA ELOGIOSA

A  TCEL  BM   Coordenador  do  Projeto  Bombeiros  da  Vida,  no  uso  da 
competência que lhe são conferidas pelo art.  74, § 1º da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de 
fevereiro  de 2006, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora vigente para o CBMPA, 
resolve:

ELOGIAR:
Aos  militares:  SUBTEN  BM  MARCIO  ANDRE  DE  SOUZA,  1º  SGT  BM 

ANTONIO MONTEIRO FONTES,  CB BM ALESSANDRO LIVIO ANDRADE CRUZ,  CB BM 
EDIVALDO ADRIANO DOS SANTOS, SD BM MARCILEY FEIO GAMA, SD BM WAGNER 
CARVALHO DA SILVEIRA e  SD BM ERIC LUIZ  FONTES PINTO,  todos  pertencentes  ao 
Projeto Bombeiros da Vida; 2º SGT BM FRANCISCA DO COUTO LIMA, 3º SGT BM NAZARÉ 
AUFRAZIA ALVIM DA SILVA0, ambas do 11º SGBM/I e 3º SGT BM ADROALDO BARRETO 
BEZERRA, do CAT/QCG, por terem contribuídos positivamente pra o sucesso dos eventos 
“MIL  MÃES  AMAMENTANDO  ÀS  MARGENS  DA  BAIA  DO  GUAJARÁ”,  “PRIMEIRO 
ENCONTRO  DE  MULHERES  DE  MILITARS”  e  “PRIMEIRO  ENCONTRO  NACIONAL  DE 
BOMBEIROS DA VIDA”,  todos  inseridos no X ENAM – Encontro Nacional de Aleitamento 
Materno,  ocorrido  nesta  Capital,  no  período  de  20  a  24  de  maio  do  corrente  ano,  com 
repercussão  nacional,  e  que  serviu  para  destacar  a  importante  contribuição  do  Corpo  de 
Bombeiros  Militar  do  Pará  na  capitação  de  90%  de  todo  leite  humano  ordenhado 
disponibilizado pela fundação Santa Casa de Misericórdia. Abdicando muitas das vezes de 
seus horários de folga e convivência familiar, e compromissados com as causas dos serviços 
bombeio militar, souberam superar as atividades que surgiram, não medindo esforços para o 
pleno êxito da missão. Militares como estes, disciplinados, assíduos e dedicados, elevam o 
nome do CBMPA e merecem ser espelhados por seus pares e subordinados, é pois com o 
devido senso de justiça e sentimento de dever cumprido que os elogios. COLETIVO.

(Ref. Nota nº 32/2008 – Gab. Subcmdo Geral)
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2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 164/2007-COJ.
INTERESSADO: SUB CMT GERAL DO CBM-PA
ORIGEM: Gab. do Subcomando.
ASSUNTO: Prisão em Flagrante Delito
ANEXO: Copia Autentica nº149|2007 do Cmdo Operacional  e seus anexos. 

EMENTA: PARECER RELATIVO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO 
CB BM JEAN CARLOS COSTA NASCIMENTO E CB BM EDVALDO AUGUSTO SOUZA DA 
SILVA, EFETUADA PELA POLÍCIA FEDERAL POR PORTE ILEGAL DE ARMAS.

I – DA CONSULTA
O SubComandante Geral do CBMPA encaminhou para análise e parecer 

desta Comissão de Justiça os documentos referentes a Prisão em Flagrante Delito, ocorrida no 
dia 22 de outubro de 2007 dos militares CB BM Jean Carlos Costa Nascimento e CB BM 
Edvaldo Augusto Souza da Silva.

II - DOS FATOS
Os militares em questão foram autuados em Flagrante Delito pela Policia 

Federal por porte ilegal de arma no dia 22.01.2007 pelos crimes previstos nos Art 14, Caput e 
17  Caput,  todos da Lei 10.826/2003,que dispõe sobre registro ,posse e comercialização de 
armas  de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas-SINARM, autuado em Inquérito 
Policial nº1047/2007-SR/DPF/PA.

III – DO DIREITO
III.1 – DA LEI
De acordo com a Lei nº 9437, de 20 de fevereiro de 1997 na qual Institue o 

Sistema Nacional de Armas, estabelece condições para o registro e para o porte de armas de 
fogo e define crimes e dá outras providencias.

CAPITULO I.
Do Sistema Nacional De Armas.
Art 1º Fica instituído o Sistema Nacional de Armas – SINARM no Ministério  

da Justiça, no âmbito da Policia federal, com circunscrição em todo território nacional.
Art 2º Ao SINARM compete.
1. Identificar  as  características  e  a  propriedade  de  armas  de  fogo  ,  

mediante cadastro.
2. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no pais.
3. OMISSOS.
4. OMISSOS.
5. integrar no cadastro os acervos policiais já existentes.

CAPITULO II.
Do Registro.
Art  3º  È  obrigatório  o  registro  de armas  de  fogo  no  órgão  competente,  

excetuadas as considerações obsoletas.
Art 4º O certificado de Registro de arma de fogo, com validade em todo 

território  nacional  autoriza  o  seu  proprietário  a  manter  a  arma de fogo exclusivamente  no 
interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda, no seu local de trabalho desde que 
seja ele o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

CAPITULO III. 
Do Porte.
Art  6º  O  porte  de  arma  de  fogo  fica  condicionado  á  autorização  da 

autoridade competente, ressalvados os casos expressamente previsto na legislação em vigor.
Art 7º A autorização para portar arma de fogo terá eficácia temporal limitada,  

nos  termos  dos  atos  regulamentares  e  dependerá  do  requerente  comprovar  idoneidade, 
comportamental social produtivo, efetiva necessidade, capacidade técnica e aptidão psicológica 
para o manuseio de arma de fogo.
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Parágrafo 1º O porte estadual de arma de fogo registrada restringe-se-á aos 
limites  da unidade da federação na qual  esteja  domiciliado o  requerente,exceto  se  houver  
convenio entre os Estados limítrofes para recíproca validade nos respectivos territórios.

CAPITULO V.
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 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Omissão de 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 registrar  
ocorrência policial e de comunicar à Polícia 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.
Parágrafo 4º A pena é acumulada da metade se o crime é praticado por  

servidor publico. 

CAPITULO V.
Disposições Finais.
Art 14 As armas de fogo encontradas sem registro e / ou sem autorização 

serão apreendidos e após elaboração do laudo pericial, recolhidos ao Ministério do Exercito que 
se encarregará de sua destinação.

CODIGO DE ÉTICA DA POLICIA MILITAR.
LIVRO II
DAS TRANSGRESSÕES E PUNIÇÕES DISCIPLINARES
TÍTULO I
DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES
CAPÍTULO I
DO CONCEITO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES
Art. 29. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, 

dos deveres e das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, e 
qualquer omissão ou ação contrária aos preceitos estatuídos em leis, regulamentos, normas ou 
disposições, ainda que constituam crime, cominando ao infrator as sanções previstas neste 
Código.

CAPÍTULO III
DA ESPECIFICAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES
Art.  37.  São  transgressões  disciplinares  todas  as  ações  ou  omissões 

contrárias à disciplina policial militar, especificadas a seguir:
Serviços ou atividades extras não autorizados
CXXXIX - exercer ou administrar,  o militar do Estado em serviço ativo, a 

função de segurança particular ou qualquer atividade estranha à Instituição Policial-Militar com 
prejuízo do serviço ou com emprego de meios do Estado;
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CXL - exercer, o militar do Estado em serviço ativo, o comércio, ter função 
ou emprego remunerado de qualquer natureza, salvo a prática do magistério, ou tomar parte na 
administração ou gerência de sociedade comercial ou industrial com fins lucrativos, ou delas 
ser sócio, exceto como acionista, cotista ou comanditário;

CXLI  -  exercer  quaisquer  atividades  que  sejam  incompatíveis  com  o 
exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;

Na utilização de armamentos
CXLV - portar ou possuir arma em desacordo com as normas vigentes;
CXLVI - andar ostensivamente armado, em trajes civis, não se achando de 

serviço;
CXLVII - disparar arma de fogo por imprudência, negligência, imperícia, ou 

desnecessariamente;
CXLVIII - não obedecer às regras básicas de segurança ou não ter cautela 

na guarda de arma própria ou sob sua responsabilidade;

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV -  ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal;

LVII  -  ninguém  será  considerado  culpado  até  o  trânsito  em  julgado  de 
sentença penal condenatória

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou 
crime propriamente militar, definidos em lei.

IV – DO PARECER
Face ao exposto e essencialmente ao disposto e de acordo com as analises 

efetuadas por esta comissão.Os militares em questão foram autuados em Flagrante Delito pela 
Policia Federal por porte ilegal de arma no dia 22.01.2007 pelos crimes previstos nos Art 14, 
Caput  e  17  Caput,  todos  da  Lei  10.826/2003,que  dispõe  sobre  registro  ,posse  e 
comercialização de armas  de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas-SINARM, 
autuado  em  Inquérito  Policial  nº1047/2007-SR/DPF/PA  desta  feita  subtende-se  que  os 
procedimentos penais já estão encaminhados em vista os mesmos terem sido autuados em 
flagrante delito. Quanto a esfera administrativa é necessário se obter maiores informações a 
cerca se houve transgressão disciplinar ou não pois de acordo com dispositivo constitucional 
em seu art 5º se reporta de uma forma incisiva sobre o Principio da Presunção de Inocência:

 LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória.

 Para  tanto  esta  comissão  opina  pela  abertura  de  Procedimento 
Administrativo Disciplinar haja vista possuir subsídios suficientes para tal, sendo este o parecer 
salvo melhor juízo de V.Sª 

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 08 de novembro de 2007.

NEY  TITO DA SILVA AZEVEDO – CAP  QOBM.
Membro da Comissão de Justiça

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.
3. Ao chefe  da 2ª seção para providencias cabíveis.
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3 – IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao 1º TEN QOBM PAULO CESAR VAZ JUNIOR, do 5º GBM, 20 

(vinte) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial Militar, instaurado por 
meio deste Subcomando Geral, conforme portaria nº 050, de 05MAIO2008, de acordo com o 
que preceitua o § 1º do art. 20 do Código de Processo Penal Militar – CPPM.

(Ref. Nota nº 32/2008 – Gab. Subcmdo Geral)

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa civil e Cmte Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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