
GOVERNO DO ESTADO DO PARA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 

BELÉM PA 18 DE JULHO DE 1995 

ADITAMENTO AO BG N2  134 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publi 

co o seguinte: 

r- PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS: 

SEM ALTERAÇAO. 

PARTE: INSTRU Ç Á O: 

SEM ALTERAÇÃO. 

PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
:  

I = ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

1- ATOS DESTE COMANDO: 
PORTARIA N2 088 DE 13 DE JULHO DE 1995 - GAB. CMD

2  

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
	le 

gislação peculiar ... 

RESOLVE: 

Art. 12 - Aprovar em caráter excepcional, as 	
dire 

trizes elaboradas pelo Comando da Escola de Formação de Oficiais 

referentes a criação do Símbolo, Galhardete e Estandarte da EFO. 

Art. 22 - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

CRIA AO DO DISTINTIVO SÍMBOLO GALHARDETE E ESTAM 

DARTE DA ESCOLA DE FORMA AO DE OFICIAIS (E F O) 

a) O Distintivo da Escola de Formação de Oficiais 

de Bombeiros Militar do Pará (EFO) é constituído pelo 
do Corpo  arras tendo 
PHOENIX, no qual sustenta o livro aberto com suas g, 

no livro, uma pena do referido PHOENIX, a frase: " ALIENAM VI 

TAM ET BONA SALVARE " lema do Corpo de Bombeiros, e, sob 
	o 

de 
espadim, 02 (dois) listeis em semicírculo na cor azul, no  

001 
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cima, as iniciais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPa), 

e no de baixo a frase: " ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS " tudo 

em letras brancas, tendo nas extremidades dois ramos verdes. 

* O PHOENIX - Representa o Oficialato, sendo este o 

objetivo que os cadetes pretendem atingir, segundo à lenda a ave 

que renasce das próprias cinzas. 

* O LIVRO ABERTO - Representa a ESCOLA, o ENSINO e a 

FORMAÇÃO. 

* A PENA - Representa que os nossos ideais, nossos pen 

sarnentos e a preparação da dignidade do Oficial Bombeiro, foi es 

crito no livro aberto para a preservação e a perpetuação de todas 

as geraçOes Bombeiro Militar. 

O ESPADIM - É o símbolo do Cadete Bombeiro 	Militar, 
cujo armamento serve para identificá-lo. 

As cores do DISTINTIVO são: 

PHOENIX - Dourado; 

LIVRO ABERTO - Branco com a frase em letras pretas; 
PENA - Dourada; 

ESPADIM - A lâmina prateada com o punho dourado 	e 
prateado. 



ADITAMENTO AO BG N2  134', DE 18 JUL 95/0CG- 003 

b) SÍMBOLO : 

I- CARACTERISTICAS: 

a) Forma: Triangular. 

b) Dimensões: Base - 0,40m, - 0,80m. 

c) Cores: Vermelho, Amarelo, Azul e Branco. 

II- ESPOO: 

O Símbolo da Escola de Formação de Oficiais do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, é constituído por um triângulo 

isósceles, nas cores Vermelho, Amarelo, Azul e Branco cuja 	repre 

sentatividade identifica a presença da EFO em cerimonial Militar. 

se e este, por 

O triângulo isósceles é dividido a 0,30m da ba 

sua vez é subdividido formando dois triângulos 	re 

tângulos e uma faixa pontiaguda entre os mesmos. 

superior 

laterais 

amarela, 

tângulos, 

Os triângulos retângulos nas cores Vermelho o 

e Azul o inferior, tem suas alturas onde coincidir com as 

do triângulo isósceles maior, a faixa pontiaguda na cor 

ocupa 30% do espaço central entre os dois triângulos re 

tendo, a sua altura, limitada pelo encontro das duas la 

terais do triângulo isósceles maior. No centro da outra 	metade 

do triângulo isósceles, fica o símbolo da Escola de Formação 

ciais. 

de Ofi 



1. 	 
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c) GALHARDETE: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Retangular. 

b) Dimensão: 0,40 X 0,80m. 

c) Cores: Vermelho, Amarelo, Azul e Branco. 

II- DESCRIÇÃO: 

O Galhardete da Escola de Formação de Oficiais 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, é constituído por um retân 

gulo com lados menores de 0,40m e lados maiores de 0,80m nas cores 

vermelho, amarelo, azul e branco. 

O retângulo é dividido ao meio, contendo 	no 

centro da primeira metade o símbolo da EFO, e a segunda metade di 

vidida em 03 (três) retângulos, menores, sendo que, o superior na 

cor vermelha e o inferior na cor azul tem 0,15m de altura e o cen 

trai_ na cor amarela, com 0,10m de altura. 

d) O ESTANDARTE: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Retangular. 

b) Dimensão: 1,40 X 0,70m. 

c) Cores: Dourado e Branco. 
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II- DESCRIÇÃO: 

O Estandarte da Escola de Formação de Oficiais do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, é constituido por um retângulo 

com lados maiores de 1,40m e lados menores de 0,70m nas cores bran 

ca, e em bainha em todos os lados em dourado, tendo no centro 	o 

Distintivo da EFO, e na parte inferior do distintivo a data "16 de 

março de 

cionados 

lon, nas 

1992", data de sua criação em letras douradas de 3X1,5cm. 

O Símbolo, Galhardete e Estandarte, serão confec 

em tecido de tergal com bordados em linha de Seda de Nr 

cores características de suas heráldicas. 

PORTARIA N2 089, DE 13 DE JULHO DE 1995 - GAB. CMD2  

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, no uso de suas atribuições que são conferidas por legislação 

peculiar.... 

RESOLVE: 

Art. 12  - Aprovar em caráter excepcional, as diretri 

zes elaboradas pelo Comando do Centro de Formação, Aperfeiçoamento 

e Especialização, referente a criação do Símbolo, Galhardete e Es 

tandarte do CFAE. 

Art. 22  - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação revogadas as diposiç6es em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
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CRIAÇÃO DO DISTINTIVO, SÍMBOLO, GALHARDETE E ESTAN  

DARTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPE  

CIALIZAÇÃO ( C F A E ) 

a) O Distintivo do Centro de Formação, Aperfeiçoamen 

to e Especialização de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Es 

tado do Pará (CFAE), é simbolizado por um Brasão adaptado da for 

ma genérica dos distintivos do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 

com uma bordadura na cor amarela de 0,5cm de largura, contornando 

o Distintivo de fundo branco. 

No seu interior contém um PERGAMINHO, composto por 

uma "PENA PHOENIX" ave símbolo dos Corpos de Bombeiros do Brasil, 

encimado pelas iniciais do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e 

Especialização (CFAE) entre dois livros abertos, e na parte infe 

rior do pergaminho a frase "A SABEDORIA É A LUZ DA VIDA", 	isto 

tudo, sobreposto a uma adaptação da insígnia base dos Corpos 	de 

Bombeiros, na parte inferior do Brasão um listel em fundo branco, 

contendo a frase "CORPO DE BOMBEIROS" e um pouco mais abaixo 	a 

palavra "PARA". 

As cores predominantes do Distintivo do Centro de ' 

Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE) são o Amarelo 

e o Branco, assim como o Archote, as machadinhas e as manqueiras 

que representam o símbolo de todos os Corpos de Bombeiros Ofici 

ais do Brasil. 

As 02 (duas) machadinhas formando um ângulo de 	902  

entre si, de tal maneira que as partes que contém as lâminas 	es 

tejam voltadas para baixo e para cima, sustentando o pergaminho 

desenrolado. 

As mangueiras estão acopladas nos seus 	respectivos 

esguichos que através de voltas circulares sustentam as 	macha 

dinhas e os archotes. 

b) DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Triangular. 

b) DimensCies: Base - 0,40m 

Altura - 0,80m. 

c) Cores: Amarelo, Azul e Branco. 
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II - ESBOÇO: 

O Símbolo do Centro de Formação, Aperfeiçoamen 

to e Especialização (CFAE) do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 

é constituído por triângulo isósceles, nas cores amarela, azul e 

branco, será utilizado na identificação da Unidade demonstrando 

que o CFAE, encontra-se presente em Cerimonial Militar. 

O triângulo isósceles dividido a 26cm da base, 

formando um outro triângulo isósceles e este, por sua vez, dividi 

do em 02 (dois) triângulos retângulos um na parte superior e 
	ou 

tro na parte inferior contendo ambos, 10cm de altura por 40cm de 

base, o da parte superior na cor amarela e o inferior na cor azul 

com uma faixa central e pontiaguda na cor branca formada pelo res 

tante do segundo triângulo isósceles. 

c) GALHARDETE: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Retangular. 

b) Dimensões: 0,80mX0,40m. 

c) Cores: Amarelo, Azul e Branco. 

II- DESCRIÇÃO: 

O Galhardete do Comando do Centro de Formação, 

Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE) do Corpo de Bombeiros Mi 

litar do Pará,e -constituído por um retângulo de lados maiores de 

0,80m e lados menores de 0,40m nas cores Amarela, Azul e Branca. 

O retângulo maior é dividido ao meio, contendo 

c(-) CFAE e a 	segunda_ 
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metade é subdividida em 03 (três), os tetângulos de lado 	menor 

com 13,33cm e lado maior com 40cm, nas cores de cima para baixo 

Amarela, Azul e Branca. 

d) ESTANDARTE: 

I- CARACTER1STICAS: 

a) Forma: Retangular. 

b) Dimensões: 1,40m X 0,70m. 

c) Cores: Amarelo e Branco. 

II- DESCRIÇÃO: 

O Estandarte do Centro de Formação, Aperfeiçoa 

mento e Especialização (CFAE), do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, é constituído por um retângulo com lados maiores de 1,40m e 

lados menores de 0,70m nas cores Amarelo e Branco. 

Superposto ao fundo branco e no centro do re 

tângulo contém o Distintivo do CFAE e na parte superior do distin 

tivo e em forma de semicírculo a frase "CENTRO DE FORMAÇÃO, APER 

FEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO", com letras de 2 X 1,5cm de tamanho 

na cor vermelha e na parte inferior a data de criação do Centro 

de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE), 10 de julho 

de 1988, com letras de 3 X 2cm de tamanho e também na cor verme 

lha, disposta em linha reta. 

O Símbolo, Galhardete e o Estandarte serão con 

feccionados em tecido de tergal com bordados com linhas de seda 

de nylon, nas cores características de suas heráldicas. 
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PORTARIA N2  090, DE 13 DE JULHO DE 1995 - GAB. CMD2  

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, no uso de suas atribuições que são conferidas por legisla 

ção peculiar .... 

RESOLVE: 

Art. 12  - Aprovar em caráter excepcional, as diretri 

zes elaboradas pelo Comando do 22  Grupamento de Incêndio, referen 

	

te a criação do Distintivo, Símbolo, Galhardete e Estandarte 	dO 

22 GI (Castanhal). 

Art. 22  - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

CRIAÇÃO DO DISTINTIVO, SÍMBOLO, GALHARDETE E ESTAN  

DARTE DO 22  GRUPAMENTO DE INCÊNDIO ( 22  GI ) 

a) DISTINTIVO: 

I- SIMBOLIZAÇÃO: 

	

O Distintivo do 22  Grupamento de Incêndio 	é 

simbolizado por um escudo na forma Elíptica, com contorno em ver 

melho e fundo branco. O seu interior é constituído pelo Brasão do 

Município de Castanhal nas cores azul, verde, branco e preto so 

bre a insígnia do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, tendo abai 

xo um listel contendo no centro das palavras "DISCIPLINA E CORA 

GEM" e em suas extremidades as iniciais do CEMPa e 22  GI tudo na 



1 
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cor preta que caracteriza tanto a vida militar da Corporacão como 

a qualidade do Soldado do fogo. 
As cores predominantes do Distintivo em azul, ver 

de, branco, laranja e preto, são características do Município de 

Castanhal, assim como, o archote, as machadinhas e a chama viva 

sob o Brasão do Município de Castanhal, representa a arma de to 

dos os Corpos de Bombeiros Oficiais do Brasil. 

O Brasão do Município de Castanhal tem um 	fundo 

azul-marinho e verde-madeira, entrecortado por uma faixa branca, 

tendo no seu interior e na parte superior uma estrela, na parte 

azul-marinho, uma pirâmide também na cor azul e branca, na parte 

verde uma espiral na cor preta, sobre o Brasão, raios solares em 

semicírculo e na parte superior do Brasão de cor azul, 	outras 

tres estrelas brancas. 

A Pirâmide significa o orgulho, o crescimento, 	o 

desenvolvimento, a inteligência e as maiores e mais sublimes 	as 

piraçOes do povo castanhalense. 

A Espiral, significa a vontade do povo e das auto 

ridades de ver o Município em constante crescimento e a busca in 

cessante da justiça e da paz. 

Os Raios Solares simbolizam o porvir de esperança' 

que deve existir dentro de cada um que reside no Município. 

As estrelas significam a sede do Município e 	os 

seus principais distritos. 
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b) SÍMBOLO: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Triangular. 

b) Dimensões: Base- 0,25cm 

Altura- 0,50cm 

c) Cores: Vermelho, amarelo e branco. 

II- ESBOÇO: 

* O-Símbolo do Comando do 22  Grupamento de In 

cendio (22  GICastanhal), do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 

ecenst-ituldo por um triângulo isósceles, nas cores vermelha, ama 

rela e branca, contendo no seu interior o Distintivo da Unidade; 

* O triângulo isósceles é subdividido em dois 

triângulos retângulos com base de 40cm e altura de 9,5cm, o tri 

ângulo retângulo superior na cor branca e o inferior na cor amare 

la, circundados por uma cercadura de 2cm na cor vermelha,contendo 

na base do triângulo isósceles uma cercadura em forma de bainha 

também na cor vermelha, com 5cm de largura, contendo a frase es 

crita de baixo para cima "22  GRUPAMENTO DE INCÊNDIO", em letras 

pretas no tamanho 3X1, 5cm; 

* No triângulo isósceles a 30cm da base, fica 

localizado o Distintivo da Corporação, superposto aos dois triân 

gulos retângulos e a cercadura que divide os mesmos. 
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c) GALHARDETE: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Retangular. 

b) Dimensões: 0,60nX0,30m. 

c) Cores: Azul, vermelha, verde e branca. 

II- DESCRIÇÃO: 

O Galhardete do 22  Grupamento de Incêndio do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, é Constituído por um Retângu 

lo de lados maiores de 60cm e lados menores de 30cm nas cores Azul 

Vermelho, Verde e Branco. 

O retângulo maior é divididó em 02 (dois) 	ou 

tros retângulos. 

O primeiro com o Distintivo da Unidade ao cen 

tro mede, 25X35cm contendo nos campos superiores e inferiores as 

letras "C", "M", GI e' o ordinal "22", todos à 5cm de cada lado e 

com tamanho de 2X1, 5cmna cor vermelha, na parte superior e 	no 

centro a letra "B", distando do lado superiartambém 5cm. 

O segundo retângulo é subdividido em 03 (três) 

outros retângulos com 35cm de comprimento por 10cm de altura cada 

nas cores Azul, Vermelha e Verde. 
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d) ESTANDARTE: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Retangular. 

b) Dimensões: 1,40mX0,70m. 

c) Cores: Vermelho e Branco. 

II- DESCRIÇÃO: 

O Estandarte do 22  GrUpamento de Incêndio do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, é constituído por um Retângu-, 

10 com lados maiores de 1,40m e lados menores de 0,70m, nas cores 

Vermelha e Branca. 

No centro do Estandarte fica localizado o Dis 

tintivo da Unidade, contendo na parte superior do mesmo e em for 

ma de semicírculo as palavras "22  Grupamento de Incêndio" com le 

tras na cor verde e de 2X1,5cm de tamanho, e na parte inferior do 

distintivo a data de criação do 22 GI (30/12/1981) escrita 	em 

linha reta com letras de 3X2cm de tamanho na cor verde. 

O Símbolo, Galhardete e Estandarte serão con 

feccionados em tecido de tergal com bordados em linha de Seda de 

Nylon, nas cores características de suas heráldicas. 
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PORTARIA N2 091, DE 13 DE JULHO DE 1995  - GAB. CMD2  

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 	do 

Pará, no uso de suas atribuições que são conferidas por legislação 

peculiar .... 

RESOLVE: 

Art. 12  - Aprovar em caráter excepcional, as diretri 

zes elaboradas pelo Comando do 12 Sub-Grupamento de Incêndio Inde 

pendente, referente a criação do Distintivo e Símbolo do 12  SGI/I-

Santarém. 

Art. 22  - Esta Portaria entrará em vigor na data 	de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Resgistre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

CRIAÇÃO DO DISTINTIVO E SIM BOLO DO 12  SUB-GRUPAMENTO  

DE INCÊNDIO INDEPENDENTE ( 12  SGI/I - Santarém  ) 

a) DESCRIÇÃO DO DISTINTIVO: 

O Distintivo do 12  Sub-Grupamento de Incêndio Inde 

pendente (12  SGI/I - Santarém), é simbolizado por escudo na forma 

elipséide terrestre, com dobradura em vermelho e fundo azul e ama 

relo. O seu interior é constituído pelo Brasão do Município de San 

tarem nas suas cores originais sobre a insígnia base do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sobre o Brasão e na parte 

superior e inferior em listel branco contém as iniciais do 	corpo 

de Bombeiros Militar do Pará (CBMPa), 12  Sub-Grupamento de 	Incen 

dio Independente (12 SGI/I), a data de fundação (26/03/94), e o Mu 

nicípio onde fica localizado. A insígnia base do Corpo de 	Bambei 

ros Militar e o Brasão do Município de Santarém, acham-se 	circun 

dados por duas cordas torcidas na cor amarela entrelaçadas por um 

nó direito na parte superior e inferior. Simbolizando um dos mais 

importantes serviços desempenhados pela Corporação "O SALVAMENTO". 

As cores predominantes do Distintivo do 12 SGI 	Inde 

pemdente são as cores do Município de Santarém (Azul e Amarelo) as 

sim como, o archote, as machadinhas e as mangueiras que representam 

o Símbolo de todos os Corpos de Bombeiros Oficiais do Brasil. 
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O Brasão do Município de Santarém é caracterizado pe 

los Rios Amazônas e Tapajós (Encontro das Águas), pelo 	"Pirarucu" 

(Peixe Regional) e pela "SERINGUEIRA" (Arvore de Extração do Latex), 

em suas cores originais simbolizando a Fauna e a Flora. Na região me 

diana e sobre o Brasão do Município localiza-se a estrela 	dourada 

Símbolo Militar da Corporação. 

b) DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO DA CORPORAÇÃO: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Triangular. 

b) Dimensões: Base - 0,25m 

Altura - 0,50m 

c) Cores: Amarelo, Azul e Branco. 

II- ESBOÇO: 

O Símbolo do Comando do 12 Sub-Grupamento 	de 

Incêndio Independente (12 SGI/I), do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, é constituído por um triângulo isósceles, nas cores Amarelo,. 

Azul e Branco. 

O triângulo isósceles é subdividido em dois tri 

ângulos com base de 40cm e altura de 9,5cm, com o superior na 	cor 

Branca e o inferior na cor Azul, circundado por uma cercadura 	de 

0,02m na cor Amarela, contendo na base do triângulo isósceles outra 

cercadura na forma de bainha na cor Amarela com 0,5cm de 	largura, 

contendo a frase escrita de baixo para cima "12 Sub-Grupamento de In 

cendio Independente" em letras pretas nos tamanhos 3 x 1,5cm. 
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No triângulo isósceles à 30cm da base encontra-se o 

Distintivo do 12  Sub-Grupamento de Incêndio Independente superpos 

to aos 02 (dois) triângulos retângulos e a cercadura central. 

 

 

O Símbolo do 12  SGI/I, será confeccionado em tecido 

tergal e os bordados com linha de seda nylon nas cores caracterís 

ticas de suas heráldicas. 

 

  

 

PORTARIA N2  092, DE 13 DE JULHO DE 1995 - GAB. CMD2  

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, no uso de suas atribuições que são conferidas por legislação 

peculiar .... 

 

  

RESOLVE: 

    

 

Art. 12  - Aprovar em caráter excepcional, as diretri 

zes elaboradas pelo Comando do 22  Sub-Grupamento de Incêndio Inde 

pendente, referente a criação do Distintivo e Símbolo do 22  SGI/I. 

Art. 22 - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

  

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

  

  

CRIAÇÃO DO DISTINTIVO E SIM BOLO DO 22 SUB-GRUPAMENTO  

DE INCÊNDIO INDEPENDENTE ( 22  SGI/I) 

 

  

a) DISTINTIVO: 
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I- SIMEOLIZAÇAO: 
O Distintivo do 22 Sub-Grupamento de Incêndio In 

dependente é simbolizado pelo Escudo do Município de Marabá, nas 

cores azul, marron, amarelo, cinza e verde. 

O seu interior é constituído pelo Escudo do Muni 

cípio de Marabá nas cores originais, repousando sobre a insígnia 

base da Corporação e encimado pela simbolização de uma torre,tendo 

em seu centro um retângulo com a abreviatura do Corpo de Bambei 

ros Militar do Pará (CBMPa), assim como as machadinhas, os archo 

tes e as mangueiras representam os Corpos de Bombeiros Oficiais cb 

Brasil, na parte inferior encontra-se um listel com as 	iniciais 

do 22  SGI/I - o nome do Município (Marabá) e a data de criação do 

22  SGI/I é 21 de janeiro de 1994. 

É composto por um campo verde-esmeralda, simboli 

zando a floresta amazônica, cruzando em diagonal uma faixa em ama 

relo, que se bifurca na parte inferior do campo e à direita, re 

presentando os Rios Tocantins e Itacaiunas, a riqueza e a abundân 

cia hidrográfica da região. Dividindo o campo na vertical está o 

perfil da Bertholietia Excelsa (A Castanheira do Pará), 	suporte 

econômico do Município e do Estado do início de suas colonizações. 

A figura estará circundada por (cinco) estrelas na cor prata, dis 

ponta na forma de Constelação do Cruzeiro do Sul, que faz parte 

do conjunto das Armas Nacionais, sendo que a 5È (quinta) estrela 

prOxima a Beta da constelação, encontra-se exatamente na bifurca 

ção da faixa e aí simboliza a cidade de Marabá situada na conflu 

encia dos rios representado pelas faixas tudo circundado por 	02 

(duas) cordas entrelaçadas com 02 (dois) nós direitos na parte su 

perior e inferior caracterizando uma das principais missões desen 

volvidas pelos Corpos de Bombeiros " O SALVAMENTO ". 
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b) DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO DO 22 SGI/I: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Triangular. 

b) Dimensões: 0,25 X 0,50 m. 

c) Cores: Vermelho, amarelo, azul e branco. 

II- ESBOÇO: 

O símbolo do Comando do 22 Sub-Grupamento Inde 

pendente do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, é constituído por 

um triângulo isósceles, nas cores vermelho e branco (cores do Corpo 

de Bombeiros). 

O Triângulo isósceles é dividido em dois triân 

gulos escalenos pelo encontro das faixas amarelas representando os 

Rios Tocantins e Itacaiunas. 

O Triângulo próximo ao lado menor do triângulo 

isósceles é em vermelho com o Distintivo da, Unidade colocado ao cen 

tro. 
A faixa amarela na base do triângulo maior repre 

senta o Rio Tocantins e é de 0,70m de largura e no seu centro pos 

sui a frase 22 Sub-Grupamento de Incêndio/I, com letras de ( 2,5 X 

2,0)cm na cor preto. 
A outra faixa amarela que separa os dois triângu 

los internos, representa o Rio Itacaiuna e é de 0,04m de largura e 

o triângulo formado na parte superior é na cor azul. 

O símbolo do 22 SGI/I, será confeccionado em te 

cido de tergal com bordados em linha de seda e nylon, nas cores ca 

racterísticas de suas heráldicas. 
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PORTARIA N2 093, DE 13 DE JULHO DE 1995 - GAB. CMD2  

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 	do 

Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 	legis 

lação peculiar .... 

RESOLVE: 

Art. 12 - Aprovar em caráter excepcional, as 	diretri 

zes elaboradas pelo Comando do 32  Sub-Grupamento de Incêndio Inde 

pendente, referente a criação do Distintivo e Símbolo do 32  SGI/I. 

Art. 22 - Esta Portaria entrará em vigor na data 	de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

CRIAÇÃO DO DISTINTIVO E SÍMBOLO DO 32 SUB-GRUPAMENTO 

DE INCÊNDIO INDEPENDENTE (32  SGI/I - ABAETETUBA) 

a) SIMBOLIZAÇÃO: 

O Distintivo do 32  Sub-Grupamento de Incêndio Inde 

pendente (32 SGI/I - Abaetetuba), é simbolizado por um escudo 	do 

Brasão do Município (uma taça, símbolo da comunhão da economia de 

Abaetetuba) cujas cores são originais do mesmo, com bordadura 	em 

cinza e fundo branco. O Brasão está sobre a insígnia base do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Circunda o Brasão, nas par 

tes superior e inferior, um listel branco com letras azuis a frase: 

" ALIENAM VITAM ET BONA SALVARE ", as iniciais do 32  Sub-Grupamento 

de Incêndio Independente, a data de fundação 23/10/90 e o Município 

onde fica localizado. A cor que prevalece no distintivo do 32  SGI/ 

I, é a branca. Assim como o archote, as machadinhas e as manguei 

ras acopladas ao dois esguichos que representam o símbolo de todos 

os Corpos de Bombeiros Oficiais do Brasil. 

O Brasão do Município de Abaetetuba é caracterizado 

pela indústria e pelo comércio, síntese da vida econômica do muni 

cípio. Na região mediana encontra-se a roda dentada (amarelo e mar 

ron) símbolo da indústria (cerâmica e madeira) seus produtos princi 

pais, que numa sequência harmônica com o comércio, representado pe 

lo capacete (azul e vermelho), constituem o progresso e o 	desen 
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volvimento na parte superior do brasão as iniciais do CBMPa em um 

listel branco. Na parte inferior encontra-se dois ramalhetes 	de 

cana-de-açucar (produto de maior vulto de renda), simbolizando 	a 

lavoura de um modo em geral. E por fim, observamos como figura cen 

trai do brasão um barco estilizado (importante veículo para o escoa 

mento da produção municipal), tudo circundado por duas cordas 	na 

cor amarela entrelaçadas na parte superior e inferior por nós direi 

to. Simbolizando um dos mais importantes serviços desempenhados pe 

la Corporação " O SALVAMENTO ". 

b) DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO DA CORPORAÇÃO: 

I- CARACTERÍSTICAS:  

a) Forma: Triangular. 

b) Dimensões: Base - 0,45m 

Altura - 0,53m 

c) Cores: Azul e Vermelho. 

II- ESBOÇO: 

O símbolo do Comando do 32  SGI/I, é constiuído ' 

por um triângulo isósceles, nas cores vermelha e azul, sendo predo 

minante a cor vermelha. 

O triângulo isósceles está circundado por 	uma 

cercadura, em forma de bainha, de 0,2cm cor azul, contendo na base 

do triângulo, também na cor azul com 3,5cm de largura, outra bainha 

a frase escrita de cima para baixo " 32 SUB-GRUPAMENTO DE INCÊNDIO 
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INDEPENDENTE", em letras brancas nos tamanhos 2cm, 

Na parte central do triângulo, encontra-se o Distin 

tivo do 32  Sub-Grupamento de Incêndio Independente e a 27cm da base 

destaca-se em letras brancas nos tamanhos de 3:5(1,4cm, a sigla (Ter 

ceiro Sub-Grupamento de Incêndio Independente (32  SGI/I)). 

O Símbolo será confeccionado com tecido de tergal e 

bordado com linha de seda de nylon nas cores características 	de 

suas heráldicas. 

PORTARIA N2  094, DE 13 DE JULHO DE 1995 - GAB. cmD2 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 	do 

Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em 	legis 

lação peculiar .... 

RESOLVE: 

Art. 12  - Aprovar em caráter excepcional, as 	diretri 

zes elaboradas pelo Comando do 42  Sub-Grupamento de Incêndio Inde 

pendente, referente a criação do Distintivo e Símbolo do 42 SGI/I - 

SalinOpolis. 

Art. 22 - Esta Portaria entrará em vigor na data 	de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
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2RIA2L2011212TINTIVO E SIMBOLO DO 42 
 SUB-GPUPAMENTO 

DE INCÉNDIO INDEPENDENTE (42 
 SGI I - SALIKOPOLIS) 

a) O Distintivo do 42 
 Sub-Grupamento de Incêndio Inde 

pendente (42 
 SGI/I - Salinópolis) do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará é simbolizado por um escudo com contornos na cor preta e fundo 

branco. O seu interior é constituído pelo Brasão do Município 
	de 

cores originais superposto sobre a insígnia 

Bombeiros, o Brasão do Município de Salinópolis,cu 

na 

prin 
primeira e na 

cipais fontes de renda do Município, 

contra o sol que simboliza 

lhar sobre o Município. O 
simboliza o oceano Atlântico, abaixo do farol encon 

que representa a fonte do CARANÁ com suas águas cris 

que serve como ponto atrativo do Município, chamado 
talinas e puras 	

Na parte inferior do Distintivo Instância Hidromineral. também de 	
cor branca contendo a data de criação do 

encontra-se um listel na o nome do Município e a abreviatura do 42  

Sub-Grupamento 16/01/95, parte de cima do brasão CBMPa todo circun 
Sub-Grupamento de 7 e na 	

na parte de cima e dado por duas cordas entrelaçado com nós direito 
simbolizando um dos mais importantes ser em baixo na cor amarela, 

viços desempenhados pela corporacão " O SALVAMENTO ". 

Salinópolis, nas suas 

base 
jas as cores características são o 

o preto, é dividido em três partes 
parte um peixe 

do Corpo de 

terceira 

vermelho, azul,amarelo, branco 

no sentido vertical, tendo 

"tainha" que é uma das 

e 

o verão e 

farol que 

Na parte central e acima se en 

a prosperidade de sempre bri 

serve de guia para os navegan 

tes e o mar que 

tra-se uma taça 
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b) DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Triangular. 

b) Dimensões: 0,50m X 0,25m. 

c) Cores: Amarela, Azul, Vermelha e Preta. 

II- ESBOÇO: 

O Símbolo do 42 Sub-Grupamento de Incêndio Inde 

pendente (42  SGI/I), do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, é cons 

tituido por um triângulo isósceles, nas cores amarela, azul, verme 

lha e preta. O triângulo isósceles é dividido a 30 cm da base em 

duas partes; no centro da primeira parte na cor amarela encontra-se 

o Distintivo do 42  SGI/I e a palavra "42  SUB-GRUPAMENTO DE INCÊNDIO 

INDEPENDENTE" escrita de baixo para cima em letras e números 	de 

2 X 1,5cm na cor preta próximo a base do triângulo isósceles. 

Na segunda parte o triângulo isósceles é subdivi 

dido ao meio, formando dois retângulos o de cima na cor azul, e 	o 

de baixo na cor vermelha. 

O Símbolo será confeccionado em tecido de tergal 

e os bordados com linha de seda de nylon nas cores características' 

de suas heráldicas. 
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PORTARIA N2  095, DE 13 DE JULHO DE 1995 - GAB. CMD2  

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por legis 

lação peculiar .... 

RESOLVE: 

Art. 12 - Aprovar em caráter excepcional, as diretri 

zes elaboradas pelo 12 Comando do 22  Sub-Grupamento de Incêndio/2-

Capanema, referente a criação de Distintivo e Símbolo do 22 SGI/2. 

Art. 22 - Esta Portaria entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

CRIAÇÃO DO DISTINTIVO E SÍMBOLO DO 22 SUB-GRUPAMENTO 

DE INCÊNDIO/2 (CAPANEMA) 

a) SIMBOLIZAÇÃO: 

O distintivo do 22  SGI/2, é constituído pelo Escu 

do do Município de Capanema nas cores originais repousando sobre 

a Insígnia Base da Corporação e encimado pela simbolização de uma 

base das torres um listel onde encontra-se escrito "as iniciais da 

Corporação CBM/PA, e na parte inferior um outro listel as iniciais 

do 22  SGI/2, o nome do Município e a data de criação do 22 	SGI/2 

30/03/94. 

As cores predominantes do Distintivo, em Vermelho, 

Amarelo, Azul, Verde e Cinza, são características do CBM/PA e 	do 

Município de Capanema, assim como o Archote, as Machadinhas e 	as 

Mangueiras entrelaçadas protegendo o Escudo do Município, represen 

tam os símbolos de todos os Corpos de Bombeiros Oficiais do Brasil. 

O Escudo do Município de Capanema, encimado pela 

Coroa Mural em Prata, dispostas em Roquete, três Palmeiras Buritis 

na cor (verde), um Chefe de Blau disposta em faixa com três estre 

las. Como Suporte, à destra e a sinistra do Escudo, dois 	Quati 

puros Romantes de Omble, apoiados pelos esguichos das mangueiras 

que junto com os archotes e as machadinhas formam o símbolo da Cor 

poração. 
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O metal prata do escudo é Símbolo Heráldico da Paz, 

Trabalho, Amizade e Properidade. As Palmeiras Buritis de Sinopla 

(verde) disponta em Roque (uma e duas), heraldicamente simboliza a 

Justiça pelo equilíbrio de suas folhas, a fortaleza pela consisten 

de seus ramos e frutos. 

É também hieróglifo das vitórias, sendo a 	Coroa 

desta árvore, comum a todos os jogos e contendas dos antigos. 

Na parte superior do Escudo a Cor Blau (Azul), sim 

boliza em Heráldica a Justiça, Nobreza, Perseverança, Zelo e Leal 

dade. As Estrelas de Jalle (Ouro), posta em faixa, representam os 

Distritos de que se compõe o Município, sendo a estrela do centro 

representativa da Sede. Nos ornamentos externos, os Quatipurus(com 

patas dianteiras levantadas), evocam o Escudo Somântico usado para 

representar o Brasão de Armas de Capanema, tudo circundado 	por 

duas cordas amarelas entrelaçadas na parte superior e inferior do 

Distintivo com 02 (dois) nós direito: simbolizando um dos mais im 

portantes serviços prestados pela Corporação "O SALVAMENTO". 

b) DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO DO 22 SGI/2: 

I- CARACTERÍSTICAS: 

a) Forma: Triangular. 

b) Dimensões: 25 por 50 cm. 

c) Cores: Amarelo, Verde, Azul, Vermelho e Bran 
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II- ESBOÇO: 

O Símbolo do 22  Sub-Grupamento de Incêndio/2 do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, é constituído por um Círculo 

Branco, sustentado por várias faixas Verdes e Amarelas e o Distin 

tivo do 22  SGI/2 no centro do círculo. 

O Distintivo aplicado no centro é constituído 

de várias cores tais como Azul, Verde, Amarelo e Branco que tem os 

seguintes significados à saber: 

* Azul: Com Justiça, Nobreza, Perseverança, Ze 

lo e Lealdade. 

* Verde: Progresso da cidade. 

* Amarelo: Ideal de Grandeza, Riqueza e Esplen 

dor. 

Já as cores Vermelho e Branco representam o Cor 

po de Bombeiros Militar do Estado do Pará. 

Na lateral direita do Símbolo, encontra-se um ' 

retângulo com fundo Branco, contendo a Abreviatura desta Sub-Uni 

dade do 22  SGI/2, em cor vermelha. 

O Símbolo 22  SGI/2, adotou o mesmo critério geo 

métrico da Bandeira do Município, usando faixas entrelaçadas e no 

centro um circu10 dividindo o Símbolo em quatro figuras geométri 

cas irregulares. 

O Símbolo será confeccionado em tergal, com bor 

dados com linha de seda de nylon nas cores características de suas 

heráldicas: 
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PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA: 

SEM ALTERAÇÃO. 

JOSÉ RIBAMAR MATOS - Cel QOBM 

Cmt Geral do CBMPa. - RG 5637 
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