
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 29 DE MARÇO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 059

Para conhecimento das UBM's subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 30 DE MARÇO DE 2012 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ALBUQUERQUE
Supervisor de Área CAP BM GÓES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM GIRLENE
2º Turno: CAP BM MÔNICA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM A. CARLOS
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JORGE MAX
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FARIAS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1-CERTIDÃO 

1.1- Certifico que os oficiais abaixo relacionados desistiram de suas vagas ofertadas ao 
CAODP/2012. 

CAP QOBM Flávia Siqueira Corrêa.
CAP QOBM Ciléa Silva Mesquita.
CAP QOBM Michel Nunes Reis.
CAP QOBM Jacob Cristovão Macieira.
CAP QOBM Sherdley Rossas Cansanção Novaes.
CAP QOBM Fabricio da Silva Nascimento.
CAP QOBM Alle Heden Trindade de Souza.
CAP QOBM Fábio Cardoso de Moraes.
CAP QOBM Hélio da Silva Almeida.
CAP QOBM Girlene da Silva Melo. 
1.2-  Certifico  que  os  oficiais  abaixo  relacionados  ficam  habilitados  à  inscrição  do 

CAODP/2012 ( Considerando as desistências e respeitando-se a antiguidade).
CAP QOBM Marcelo Moraes Nogueira.
CAP QOBM Vivian Rosa Leite.
CAP QOBM Johann Mark Douglas Sales da Silva.
CAP QOBM Alyne Giselle Camelo Louzeiro.
CAP QOBM Mônica Figueiredo Veloso.
CAP QOBM Marilia Gabriela Contente Gomes.
CAP QOBM Orlando Farias Pinheiro.
CAP QOBM Jairo da Silva Oliveira.
CAP QOBM Ana Paula Tavares Pereira Amador.
CAP QOBM Willian Rogério Sousa da Silva.
CAP QOBM Ricardo Leno Anaisse Pereira. 
CAP QOBM Pablo Cruz de Oliveira.
CAP QOBM Luis Roan Rodrigues Monteiro.
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Heliel Franklin Monteiro– TCEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

Antonio Bentes da Silva Filho – Maj. QOBM
Subdiretor de Ensino e Instrução do CBMPA
(Fonte: Nota nº 022/ 2012 - DEI)

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

1 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
a) Realizada pela JIS deste CBMPA,  em sessão temporária de nº 24,  datada de 

19MAR2012, proferiu os seguintes pareceres:
PARA FINS DE PROMOÇÃO
3º SGT BM RUI FERREIRA ALVES, do QCG/COP – APTO.
3º SGT BM PAULO CESAR NASCIMENTO FARIAS – INAPTO Temporariamente
3º SGT BM CRISTIANE LEITE DA SILVA DE SOUSA – INAPTA Temporariamente.
(Fonte: Ofício nº 86/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

b) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão temporária de nº 25,  datada de 
19MAR2012, proferiu os seguintes pareceres:

PARA FINS DE PROMOÇÃO
CB BM CLEODSON CLEY DA SILVA, do 8º GBM – APTO.
CB BM HEDEN FRANK GOMES DO CARMO, do QCG – APTO.
(Fonte: Ofício nº 25/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

2 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO PARÁ 
DELEGACIA DE CONTROLE DE ARMAS E PRODUTOS QUÍMICOS - SINARM
A) PROCEDIMENTO   PARA CREDENCIAMENTO DE PSICOLOGO  
1 – Objetivo:
• Realizar avaliação de aptidão psicológico para manuseio de arma de fogo.

2 – Da Inscrição:
2.1 – Pré-inscrição:
• Para  todos  os  candidatos. Preencher  e  enviar  o  formulário  de  intenção  de 

credenciamento disponível  no  site:  www.dpf.gov.br/servicos/armas,  clicar  em  9.1.Credenciamento  de 
Psicológico.

Período:
• 20 de março a 20 de abril de 2012.

2.2 – Inscrição:
• Somente  para  os  profissionais  selecionados  na  pré-inscrição.  Apresentar  a 

documentação exigida pelos Psicológicos do Departamento de Polícia Federal.

Período:
• 20 de março a 30 de abril de 2012.

Local e endereço:
• Superintendência Regional – Av. Almirante Barroso, 4466, Sousa, Belém/PA;
• Delegacia  de Polícia  Federal  de Marabá – Folha 31,  Lt.  Especial,  Qd. Especial, 

Nova Marabá;
• Delegacia de Polícia Federal Redenção – Av. Independência, nº 127, Centro;
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• Delegacia de Polícia Federal Santarém – Av. Presidente Vargas, 4343, Cj. Jardim 
Liberdade, Alameda Rubem Barata, 11, Caranazal;

• Delegacia de Polícia Federal Altamira – Rua Marília, nº 2770, Uirapuru.

2.3 – Requisitos indispensáveis ao credenciamento:

• Dois  anos  de  efetivo  exercício  da  profissão  de  psicólogo  e  de  prática  com  os 
instrumentos psicológicos a serem utilizados;

• possuir ambiente e mobiliário adequado para a aplicação de testes psicológicos;
• Comprovação  de  idoneidade,  com  a  apresentação  das  certidões  negativas  de 

antecedentes  criminais  fornecidas  pela  Justiça  Federal,  Estadual,  Militar  e  Eleitoral  e  de  não  estar 
respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;

• apresentar  documentação  que  autoriza  o  funcionamento  do  local  onde  serão 
aplicados os testes (alvará de localização e inspeção sanitária);

• Certidão  negativa  de  infrações  éticas  do  respectivo  Conselho  Regional  de 
Psicologia. 

3 – Período proválvel das vistorias nos consultórios;
• 08 a 18 de maio de 2012.
Comissão de Credenciamento

B)  PROCEDIMENTO  PARA  CREDENCIAMENTO  DE  INSTRUTOR  DE  TIRO  E 
ARMAMENTO

1 – Objetivo:
• Realizar avaliação de acapacidade técnica para manuseio de arma de fogo.
2 – Reunião preparatória visando esclarecer o processo de inscrição e avaliação:
• 30 de março de 2012, às 9h, no auditório da Superintendência Regional de Polícia 

Federal, localizado na Av. Almirante Barroso, 4466, Sousa, Belém/PA.
3 – Da Inscrição:
3.1 – Período:
• 02 a 27 de abril de 2012.
3.2 – Local e endereço:
• Superintendência Regional – Av. Almirante Barroso, 4466, Sousa, Belém/PA;
• Delegacia  de Polícia  Federal  de Marabá – Folha 31,  Lt.  Especial,  Qd. Especial, 

Nova Marabá;
• Delegacia de Polícia Federal de Redenção – Av. Independência, nº 127, Centro;
• Delegacia de Polícia Federal de Santarém – Av. Presidente Vargas, 4343, Cj. Jardim 

Liberdade, Alameda Rubem Berta, 11, Caranazal;
3.3 – Requisitos necessários;
• Requerimento do interessado ao Superintendente Regional (modelo em anexo);
• Cópia dos documentos pessoais autenticados;
• Comprovante de endereço;
• Cópia do Certificado de Curso de Instrutor de Armamento e Tiro coom carga horária 

mínima de 80h. Caso o Certificado não preencha os requisitos, será analisado e, sendo reconhecido e  
aceito, o Credenciamento será pelo prazo da IN 23 (05 anos); Obs.: SUSPENSO TEMPORARIAMENTE A 
CARGA MÍNIMA DE HS. MANTENDO-SE A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO 
COM QUALQUER NÚMERO DE HORAS AULA.

• Certidão de antecedentes criminais negativas da Justiça Federal, Estadual, Militar e 
Eleitoral;

• Declaração que não responde a Processo criminal e nem a Inquérito Policial;
• Laudo psicológico “APTO” para arma de fogo; realizado no máximo nos últimos 12 

meses, por psicólogo credenciado (relação em anexo);
• Prova de comportamento social produtivo ou de ocupação lícita;
• Prova de vínculo com Empresa de Segurança ou Escola, caso for atuar na área de 

segurança orgânica ou privada.
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4 – Critério de Avaliação:
4.1 – Serão realizada 04 (quatro) avaliações, conforme o disposto:
• Avaliação escrita (www.dpf.gov.br – serviços →armas →cartilha e →legislação);
• Avaliação oral;
• Avaliação prática de montagem e desmontagem;
• Avaliação prática de tiro.

Da Avaliação Escrita:
 -A verificação escrita versará sobre o seguinte conteúdo teórico:
• Regras de segurança;
• Munições;
• Nomenclatura de peças;
• Conhecimento sobre a  legislaçãoque dispõe sobre o Registro e o Porte de Arma de 

Fogo; restrições e cuidados inerentes aos proprietários de armas, inclusive quanto ao Porte; sistemática de 
comercialização de arma de fogo e minição, e sobre o Sistema Nacional de Armas (SINARM).

• Fundamentos de tiro;
• Funcionalidade de peças;
• Incidentes de tiro;
• Prática e vivência em intruções de tiro.

– A verificação escrita constará;
• De  até  cem  (100)  questões  dentre  os  conhecimentos  especificados  acima, 

atribuindo-se nota variando de 0,0 (zero) a 100 ( cem). Cada questão anulará 0,25 pontos de uma questão 
certa.
- Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 70 (setenta).

• Da Avaliação Oral:
–  A verificação oral versará sobre o seguinte conteúdo:
• Regras de segurança;
• Munições;
• Nomenclatura de peças;
• Limpeza e conservação;
• Carregamento, descarregamento e alimentação;
• Sistema de funcionamento;
• Conhecimento sobre a legislação que dispõe sobre o Registro e o Porte de Arma de 

Fogo; restrições e cuidados inerentes aos proprietários de armas, inclusive quanto ao Porte; sistemática de 
comercialização de arma de fogo e munição, e sobre o Sistema Nacionald e Armas (SINARM);

• Fundamentos de tiro;
• Funiconalidade de  peças
• Incidentes de tiro.

- A verificação oral constará:
• De 05 (cinco) questões subjetivas dentre os conhecimentos acima especificados, 

atribuindo-se o valos máximo de 1,0 (um) ponto por questão, totalizando 5 (cinco) pontos.
• O  tempo  máximo  de  resposta  para  cada  questão  será  de  1  (um)  minuto, 

observando-se os critérios de conteúdo, clareza, concisão.
• De 01 (uma) questão de desenvolvimento de sequência de comandos, sorteada de 

forma individual, valendo 5 (cinco) pontos.

– O  tempo  máximo  de  resposta  para  esta  questão  será  de  03  (três)  minutos, 
observando-se os critérios de conteúdo, clareza, concisão, postura e entonação de voz.

– Será  aprovado o  candidato  que  obtiver  nota  igual  ou  superior  a  7,0  (sete)  nas 
provas de conhecimento teórico, oral,  de desmontagem e montegem de arma de fogo, e ter atingido o 
percentual mínimo previsto para as avaliações de tiro.
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• Da avaliação prática de montagem e desmontagem:
– A verificação constará de:

• Habilidade  prática  sobre  desmontagem  e  montagem  de  revólver,  pistola  e 
espingarda, de calibre permitido, de fabricação nacional, definidas pela Comissão de Credenciamento de 
Instrutor de Armamento e Tiro da Polícia Federal.

• O candidato deverá realizar todo o processo de desmontagem e montagem de duas 
curtas e uma longa, com a seguinte pontuação e tempo:

Desmontagem:
• 2,0 (dois) pontos para o revólver, no tempo máximo de 2 (dois) minutos;
• 1,5 (um e meio) pontos para a pistola, no tempo máximo de 1 (um) minuto;
• 1,5 (um e meio) pontos para a espingarda, no tempo máximo de 1 (um) minuto.

Montagem:
• 2,0 (dois) pontos para o revólver, no tempo máximo de 2 (dois) minutos;
• 1,5 (um e meio) pontos para a pistola, no tempo máximo de 1 (um) minuto; e
• 1,5 (um e meio) pontos para a espingarda, no tempo máximo de 1 (um) minuto.
• Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).

• Da avaliação prática de tiro:
- Todos os disparos serão efetuados na posição 4 (SAT/ANP), em pé.
- A verificação para armas curtas constará de 40 (quarenta) disparos, efetuados com arma com cano sem 
eventos, de tamanho igual ou inferior a 128 mm (cento e vinte e oito milímetros) ou 5 (cinco) polegadas, 
mira aberta, e com punho não anatômico, assim desitribuída:

• 16 (dezesseis) disparos com revólver calibre .38, a 07 (sete) metros de distância, 
partindo da posição 3 (padrão SAT/ANP), divididos em 8 (oito) séries de 2 (dois) disparos cada, no tempo 
máximo de 3” (três segundos), contra alvo do tipo silhueta humanóide, padrão SAT/ANP, medindo 46cm x 
64cm, sendo  considerado aprovado aquele que obtiver,  no mínimo, 70 % (setenta por cento) dos 
pontos possíveis, ou seja, 56 (cinquenta e seis) pontos dos  80 (oitenta) pontos possíveis;

• 24 (vinte e quatro) disparos com pistola calibre 380 ou superior,  a 07 (sete) 
metros de distancia, partindo da posição 3 (padrão SAT/ANP), divididos em 6 (seis) série de  04 (quatro) 
disparos cada, no tempo máximo de 6 (seis segundos para cada série) , cont alvo do tipo fogo central, 
subdividido em quatro cores distintas, padrão SAT/ANP, medindo 46cm, sendo 2 (dois) disparos em cada 
cor, conforme comando do aplicador da verificação. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos possíveis, ou seja, 72 (setenta e dois) pontos dos 120 
(cento e vinte) pontos possíveis.

– Cada etapa terá caráter eliminatório, sendo a nota mínima igual a 07 (sete) 
para a avaliação escrita, oral e de montagem e desmontagem;

– Para a avaliação prática de tiro, serão considerados os percentuais mínimos 
exigidos.

NÃO HAVERÁ PROVA DE RECUPERAÇÃO EM NENHUMA DAS FASES.

4.2 – Da contagem de pontos:
• Para os disparos efetuados no alvo tipo silhueta humanóide, a contagem de pontos 

será feita com base nos valores impressos neste, ou seja, de 0 (zero), 2 (dois),  3 (três), 4 (quatro) e 5 
(cinco), e de acordo com os locais atingidos pelos projéteis. Caso o projétil toque a linha que separa os  
valores, contra-se-á o maior valor;

• Para os 24 (vinte e quatro) disparos efetuados no alvo 4 (quatro) cores, a contagem 
de pontos será feita com base nos valores de 0 (zero), 3 (três), 4 (quatro) e 5 (cinco), impressos no alvo e  
de acordo com os locais atigindos pelos projéteis. Caso o projétil  toque a linha que separa os valores,  
contra-se-á o maior valor, para os demais, conforme os impactos das cores comandadas;

• Durante a verificação, será eliminado o candidato que não observar as regras de 
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segurança e/ou efetuar disparo acidental.
• Haverá desconto de 05 (cinco) pontos para cada tiro:
– efetuado antes ou após o tempo estipulado;
– excente do total previsto para série;
– que a atingir a cor não comandada no alvo colorido;
– efetuar disparos em sequência diversa da comandada no alvo colorido;

Obs.: Uma vez tocada a cor comandada o atirador não será penalizado.

• Em  caso  de  acidente  de  tiro  (falha  da  munição)  na  verificação,  o  candidato 
executará novamente, após o final da série, os disparos relativos aos cartuchos não deflagrados, no tempo 
e posição correspondentes. Persistindo a falha, serão substituídos os cartuchos de forma que o candidato 
possa completar a prova. Serão admitidos até 03 (três) panes decorrentes da arma. A partir da quarta pane  
da arma o atirador será penalizado com a diminuição da munição não deflagrada naquela série.

• A contagem de pontos será feita pelos Instrumentos de Armamento e Tiro da Polícia 
Federal, responsáveis pela aplicação e verificação, na presença do candidato, que somente poderá efetuar 
reclamação nesse momento, não podendo se ausentar até que seja colhida a sua assinatura na pauta;

• Em caso de incidente de tiro (deixar de atirar),  causado pelo candidato (posição 
incorreta da mão ou não acionamento da tecla do gatilho, etc), e comprovado pelo avaliador, a munição mão 
disparada será recolhida;

• Ao receber a munição para a verificação, o candidato deverá conferir o seu total,  
não  podendo  ser  feita  nenhuma  reposição  de  cartuchos  extraviados,  cuja  diferança  seja  constatada 
posteriormente.

5 – Disposições diversas:
• A munição usada na verificação será por conta do candidato, que deverá entregá-la 

ao avaliador  no ato  da verificação para conferência,  e ao receber de volta  e referida munição,  deverá 
conferir  o seu total,  não podendo ser feita a reposição de cartuchos extraviados ou cuja diferença seja  
constatada posteriormente.

• A referida munição deverá ser original de fábica, ou seja, não será permitido o uso 
de municões recarregadas.

• A aplicação dos testes será de resposabilidade dos membros da Comissão Nacional 
de Credenciamento.

• Dos resultados  das  verificações práticas  não  caberão  recursos.  As  divergências 
serão solucionadas de imediato, na presença do candidato e dos Instrutores representantes da Comissão 
Nacional de Credenciamento.

• Nas  verificações  práticas,  após  a  divulgação  do  resultado,  um avaliador  fará  a 
devida  anotação,  em formulário  próprio,  e  os  candidatos  deverão  conferir  sus  pontuação  e  addinar  o 
documento.

• Após o término da avaliação, a verificação escrita (caderno de questões) e a folha 
de questões da prova oral, ficarão sob a guarda da Comissão Nacional de Credenciamento, para posterior 
destruição. Serão mantidas no processo de credenciamento apenas as fichas de avaliação.

•  - É proibida, nas provas práticas de tiro,a utilização de qualquer equipamento que 
facilite a execução dos disparos.

• É permitida a utilização de armas de fabricação estrangeira, desde que dentro dos 
calibres permitidos.

• Só será permitido o uso de calibres para o qual o instrutor dará instrução no seu 
local de trabalho, desde que seja maior ou igual ao .380.

• - Os casos omissos serão dirimidos pelos representantes da Comissão Nacional de 
Credenciamento.

6 – Período provável das avaliações:
• 29 a 31 de maio de 2012 – às 08:00 – na Superintendência Regional da PF, no 

endereço anteriormente informado.
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7 – Resultado:
• 31 de maio de 2012, às 16:00h, no auditório da Superintendência Regional da PF, 

no endereço anteriormente informado.
Comissão de Credenciamento

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE ARMEIRO, PSICOLOGO E INSTRUTOR DE 
ARMAMENTO E TIRO 

Nº.______/2012/SR/PA 

Ilustríssimo Senhor Superintendente Regional do DPF no Estado da Pará. 

Eu,  ___________________________________________________________________________,  Carteira 
de  Identidade  nº  _______________________________________,CPF  nº______________,  residente  e 
domiciliado  à_______________________________________________________________________,  fone 
nº (     ) ______________________, e-mail:_______________________________, venho por meio desta, 
solicitar a Vossa Senhoria o  meu credenciamento junto a esta Instituição Policial, na qualidade de Instrutor de 
Armamento e Tiro, conforme preceitua o artigo 45 da Instrução Normativa No. 023/2005 – DG/DPF. 

Nestes termos, 
Pede e espera deferimento. 

_______________________ 
Local e data. 

 _______________________________________________ 
Assinatura do requerente. 

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 054, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
ANEXO:
Ofício n° 039/BM2  e seus anexos – 08 de março de 2012.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais,  
tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, que versam sobre a declaração prestada pelo  
Senhor Nilton dos Santos Costa, em desfavor do SD BM FABRÍCIO PEREIRA DA SILVA.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos;
Art.  2º –  Nomear  o  3°  SGT  BM SILVIO  PRATA RIBEIRO,  como  encarregado  da 

sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através do ofício 

n° 1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 128, de 14 de julho de 2008;  
Art. 4 º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA– CEL QOCBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA
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2 – IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao MAJ QOBM ANANIAS DE  ALBUQUERQUE AMARAL,  20 (vinte) dias de 

prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial Militar - IPM, instaurado por meio da Portaria nº  
023/2012 – Subcmdo Geral, de 25 de janeiro de 2012, de acordo com os termos do § 1° do Art. 20 do 
CPPM. Referência: Ofício nº 018/2012 – IPM.

(Fonte: Nota nº 18/2012 – Subcomando Geral do CBMPA)

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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