
ESTADO DO PARÁ 

CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR 

COMANDO GERAL 

AJUDÂNCIA GERAL 

BELEM-PARA, 19 DE AGOSTO DE 2005 
BOLETIM GERAL N° 151 

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

Serviços para o dia 20AG02005 (SABADO) 
Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM FRANKLIN 
Supervisor de Área 	 CAP BM NORAT 
Coordenador de Operações ao ClOp 	1° Turno: CAP BM VALTENCIR 

2° Turno: CAP BM ROBERTO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 SUBTEN BM DAVI 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN BM FREITAS 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM FURTADO 
Auxilar de Perito 	 TEN BM SOUZA 

Serviços para o dia 21AGO2005 (DOMINGO) 
Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM ALEXANDRE 
Supervisor de Área 	 CAP BM NASCIMENTO 
Coordenador de Operações ao ClOp 	1° Turno: CAP BM SAULO 

2° Turno: CAP BM BAIA 
Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN BM OSIMA 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN BM SOUZA 
Perito de Incêndios e Explosões 	TEN BM HILDEMAR 
Auxilar de Perito 	 TEN BM BAETA 

Serviços para o dia 22AGO2005 (SEGUNDA) 
Oficial Superior de Serviço 	 TCEL BM PAULO GERSON 
Supervisor de Área 	 CAP BM CAVALCANTI 

—„ Coordenador de Operações ao ClOp 	1° Turno: CAP BM CASTRO 
2° Turno: CAP BM BENJO 

Fiscal de Dia ao QCG 	 SUBTEN BM NASCIMENTO 
Encarregado de Inquérito Técnico 	TEN BM NOGUEIRA 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM CANTUARIA 
Auxilar de Perito 	 TEN BM PABLO 
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2a PARTE — INSTRUÇÃO 
1 — NOTA DE SERVIÇO APROVAÇÃO 

Aprovo a Nota de Serviço n° 001/2005-1° SBM/I, alusiva a 
reunião do Conselho de Pais e Mães do Projeto Escola da Vida, no 
Muinicipio de Marituba. 

(Ref. Of. 330/2005-Gab.Cmd°/1° SBM/I) 

3a PARTE — ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I — ASSUNTOS GERAIS 
A ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 — LUTO - CONCESSÃO 
Concedo a contar do dia 05 AGO 2005, ao SD BM 

RENATO RODRIGUES DA SILVA CRUZ, do 8° SGBM/I, 08 (oito) dias 
de luto, em conseqüência do falecimento de seu genitor, conforme 
certidão de óbito de n° 5353 — Cartório Teixeira, apresentado a este 
comando. Apresentação: 13 AGO 2005, pronto para o expediente e 
serviço. 

(Ref. Of. N° 489/2005-8° SGBM/I)). 

II — ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 ATOS DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO N°1.732, DE 12 DE AGOSTO DE 2005. 
Cria, na estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Pará, o 2° Grupamento de Busca e Salvamento 
(2° GBS) e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos V e VII, da 
Constituição Estadual, e arts. 2°, inciso IV, X e XII, 31, § 1°, 32, inciso 
II, 35, parágrafo único, e 51 da Lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 
1992, e 

Considerando a necessidade de descentralizar os serviços 
de bombeiros militares, objetivando diminuir o tempo-resposta das 
ocorrências de socorro de emergência e traumas decorrentes de 
acidentes pessoais, atendimento a sinistros com produtos perigosos, 
na proteção tecnológica e ambiental neste Estado; 

Considerando a grande extensão do Estado a exigir a 
pronta prestação dos serviços de bombeiros militares, prevenindo os 
riscos de sinistros das espécies acima enfocadas, cujo número de 
chamados vem elevando a demanda por tais serviços, com sobrecarga 
na atual estrutura destina a esse atendimento; 
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Considerando a necessidade do urgente atendimento às 
referidas necessidades, através de ações administrativas eficazes, 
porém racionais e sem ônus para o Erário Estadual, 

DECRETA: 
Art. 1° Fica criado o 2° Grupamento de Busca e 

Salvamento (2° GBS) como órgão de execução da estrutura 
organizacional do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, com 
sede no Município de Belém, Capital do Estado do Pará. 

Art. 2° A organização, o funcionamento, as missões e as 
atribuições do 2° GBS serão aquelas que lhe sejam legalmente 
determinadas, sem prejuízo de outras atribuições específicas aos 
bombeiros militares e, especialmente: 

I - efetuar o atendimento às emergências pré-hospitalares, 
através do fornecimento básico do suporte de vida com ações não 
invasivas, sob supervisão médica direta ou à distância, obedecendo 
aos padrões de capacitação e atuação estabelecidos pelas normas de 
saúde pública, inclusive no que respeita aos operadores do 
atendimento; 

II - efetuar o atendimento aos sinistros oriundos da 
produção, armazenamento, transporte, manipulação e comercialização 
de produtos perigosos ou insalubres, agindo de forma exclusiva e 
pontual no local da emergência, desobrigado de remover ou dar 
destino final aos resíduos tóxicos e ou perigosos produzidos nesses 
eventos; 

III - efetuar, em caráter consultivo, ações preventivas dos 
sinistros que possam ocorrer em razão das emergências pré-
hospitalares, sob supervisão médica direta ou à distância, bem como 
das ocorrências derivadas da produção, armazenamento, transporte, 
manipulação e comercialização de produtos perigosos ou insalubres. 

Art. 3° O pessoal necessário ao funcionamento do 2° GBS 
será deduzido do efetivo do Quadro de Bombeiros Militares da 
Corporação. 

§ 1° O Comando do 2° GBS será exercido por oficial 
bombeiro militar do Quadro de Combatentes, possuidor, 
preferencialmente, de cursos específicos de atendimento pré-hospitalar 
e de operações com produtos perigosos ou insalubres. 

§ 2° Os demais efetivos a compor a unidade ora criada 
deverão, preferencialmente, possuir curso específico nas áreas de 
emergências médicas, enfermagem, atendimento pré-hospitalar, 
resgate, emergências ambientais, operações e prevenção a acidentes 
com produtos perigosos ou insalubres. 
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Art. 4° O 2° GBS observará, na sua estrutura 

organizacional, os termos do art. 39 da Lei n° 5.731, de 15 de 
dezembro de 1992. 

Art. 5° O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará regulamentará o funcionamento do 2° GBS, 
observada a Lei n° 5.731, de 15 de dezembro de 1992, e demais 
disposições legais aplicáveis. 

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de agosto de 2005. 
SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 

DECRETO N° 1.734, DE 12 DE AGOSTO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 021/2005, de 2 de abril de 2005, 

editado pela Prefeita Municipal de Baião, que declara "situação de 
emergência" em áreas daquele Município. 

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

Considerando o Decreto n° 021/2005, de 2 de abril de 
2005, editado pela Prefeita Municipal de Baião, que declara "situação 
de emergência" naquele Município em decorrência das fortes chuvas 
que caem na região, provocando inundações e graves prejuízos 
econõmicos 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.HIG 12.301, nos termos da Resolução n° 3 
do Conselho Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado 
homologar referido ato, nos termos do art. 17, § 1°, do Decreto Federal 
n° 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: 
Art. 1° Homologar o Decreto n° 021/2005, de 2 de abril de 

2005, editado pela Prefeita Municipal de Baião, que declara "situação 
de emergência" em áreas daquele Município pelo prazo de 30 (trinta) 
dias. 
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Art. 2° 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. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de agosto de 2005. 
SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 

DECRETO N° 021/2005 
BAIÃO, 02 DE ABRIL DE 2005. 
DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS 

COMUNIDADES: VILA ITUQUARA, AÇAIZAL CORRÊA, AÇAIZAL 
MEDEIRROS, MATACURÁ BEIRA, VILA PANTOJA, RUA DO 
FOGO, XININGA, VILA DO JOANA PERES, BOA VISTA, 
UMARISAL, MARARIÁ, ENGENHO BERA, PRECISAMENTE ÀS 
MARGENS DO RIO TOCANTINS; OCASIONADO PELA 
ENCHENTE DO RIO TOCANTINS. 

A prefeita Municipal de Baião, Estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, em consonância com a Lei Orgânica do 
Município, Art: 74, inciso: XXVIII, e de acordo com artigo 12 do 
Decreto Federal n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil; e ainda: 

Considerando: Que as intensas chuvas, nesta época 
do ano, influenciam na elevação do nível das águas do Rio 
Tocantins, o que vêm provocando inundações nas comunidades 
acima citadas; 

Considerando: Que em virtude da enchente, nestas 
localidades, temos pessoas deslocadas (20 — famílias), desalojadas 
(180 — Famílias), desabrigadas (30 — famílias) e afetadas (170 — 
famílias); 

Considerando: Que a situação apresenta-se 
caracterizada de conformidade com os critérios estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC), como desastre de 
nível III, de grande porte; 

Considerando: A possibilidade de agravamento das 
condições de saúde dos afetados e o surgimento de doenças 
transmissíveis; 
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Considerando: Que os Danos são de grande vulto e os 
prejuízos de grande importância para o município; 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica declarada situação de Emergência, 

provocadas pela enchente do Rio Tocantins, em razão de 
ultrapassar o nível normal, provocando o alagamento das 
comunidades; 

Parágrafo único — Esta situação de Emergência é 
valida, apenas, para as áreas do município cOmprOvadamente 
afetadas pela enchente, conforme documentos comprobatários 
anexos. 

Art. 2° - A partir da publicação e ciência deste decreto, 
o comitê executivo da Defesa Civil do Município de Baião deverá 
entrar em mobilização permanente, devendo o mesmo traçar e 
executar plano emergencial para fazer frente à situação descrita 
acima. 

Art. 3° - De acordo com o artigo 24, inciso IV da Lei n° 
8.666 de 21 de junho de 1993, e considerando a urgência da 
situação vigente, ficam dispensados de licitação os contratos de 
aquisição de bens necessários às atividades de combate a situação 
emergencial, 

Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com vigência de 30 (trinta) dias, podendo se prorrogar 
por mais vezes, no máximo 180 (cento e oitenta) dias. 

Gabinete da prefeita municipal de Baião, Estado do 
Pará, em 02 de Abril de 2005. 

BENEDITA DO PILAR LOBO DIAS 
PREFEITA MUNICIPAL DE BAIÃO 

DECRETO N° 1.735, DE 12 DE AGOSTO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 024/2005, de 28 de junho de 

2005, editado pela Prefeita Municipal de Aveiro, que prorroga a 
"situação de emergência" em áreas do Município. 

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

Considerando que o art. 1° do Decreto Municipal n° 
011/2005, de 28 de março de 2005, que declarou "situação de 
emergência" em áreas do Município de Aveiro, fixou vigência para 
aquele ato por 90 (noventa) dias, com possibilidade de prorrogação 
até completar o total de 180 (cento e oitenta) dias; 
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Considerando que, através do Decreto n° 024/2005, de 
28 de junho de 2005, editado pela Prefeita Municipal de Aveiro, foi 
prorrogada a "situação de emergência" em áreas daquele Município 
por mais 60 (sessenta) dias, tendo em vista que ainda perduram as 
razões que levaram à edição do Decreto Municipal n° 011/2005, de 
28 de março de 2005; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil verificou e constatou a necessidade de prorrogar mencionada 
"situação de emergência", nos termos da Resolução n° 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado 
homologar referido ato, nos termos do art. 17, §§ 1° e 5°, do Decreto 
Federal n° 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: 
Art. 1° Homologar o Decreto n° 024/2005, de 28 de junho 

de 2005, editado pela Prefeita Municipal de Aveiro, que prorroga a 
"situação de emergência" em áreas daquele Município pelo prazo de 
60 (sessenta) dias. 

Art. 2° 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. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de agosto de 2005. 
SIMÃO JATE N E 
Governador do Estado 
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 

DECRETO N° 024/2005, de 28 de junho de 2005. 
Tendo como base o Decreto n° 011/2005 de 28 de março 

de 2005, e devido à insuficiência de ações para amenizar os 
prejuízos causados pela "Situação de Emergência", no município de 
Aveiro, está prorrogado o Decreto n° 011/2005, por mais 60 
(sessenta) dias. 

Considerando, que ainda PERSISTEM os danos 
causados pelas enchentes e enchurradas, tornando intrafegáveis as 
vicinais que dão acesso às vilas de Fordlândia e Brasília Legal e os 
assentamentos de Trairão, Trairinha, Mussun e Cupari, deixando a 
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população das regiões totalmente isoladas, e provocando sérios 
transtornos aos moradores da frente da cidade — Avenida Humberto de 
Abreu Frazão, Bairro do Poeirão, Cidade Nova e Morrinho; 

Considerando os efeitos destas enchentes sobre a 
população que vive às margens do rio Tapajós e seus afluentes, como 
é o caso das localidades Lago do Araipá, Uruçagui, Curiteça, entre 
outras, onde suas casas estão alagadas, causando o transtorno de 
diversas famílias, destruição de pontes e estivas, comprometimento na 
estrutura dos imóveis residenciais e comerciais, em vista do volume de 
água e dos efeitos da enxurrada; 

Considerando, por fim, que em conseqüência desse 
desastre PERSISTEM os danos materiais, ambientes e prejuízos 
econômicos e sociais, e que não houve ações pertinentes e 
necessárias para a efetiva resolução desses prejuízos para a 
população de Aveiro; 

DECRETA:  
Artigo 1°. — Fica prorrogada a "SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA" no Município de Aveiro, por um período de 60 
(sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, provocado 
pelo número mínimo de ações práticas do Governo Federal e Estadual 
para resolver e amenizar os danos materiais, ambientais e prejuízos 
econômicos e sociais. 

Artigo 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Artigo 4° - Cópias deste Decreto deverão ser 

encaminhadas a todos os órgãos pertinentes para as providências 
legais. 

Artigo 5° - Registra-se, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete da Prefeita Municipal de Aveiro, em 28 de junho 

de 2005. 
MARIA GORETE DANTAS XAVIER 
Prefeita Municipal de Aveiro 

DECRETO N° 1.736, DE 12 DE AGOSTO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° GAB/PMT/13/2005, de 24 de junho 

de 2005, editado pelo Prefeito Municipal de Trairão, que prorroga a 
"situação de emergência" em áreas daquele Município. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da 
Constituição Estadual, e 
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Considerando que o art. 1° do Decreto Municipal n° 
GAB/PMT/10/2005, de 23 de março de 2005, que declarou "situação 
de emergência" em áreas do Município de Trairão, fixou vigência para 
aquele ato por 90 (noventa) dias, com possibilidade de prorrogação até 
completar o total de 180 (cento e oitenta) dias; 

Considerando que, através do Decreto n° 
GAB/PMT/13/2005, de 24 de junho de 2005, editado pelo Prefeito 
Municipal de Trairão, foi prorrogada a "situação de emergência" em 
áreas daquele Município por mais 60 (sessenta) dias, tendo em vista 
que ainda perduram as razões que levaram à edição do Decreto 
Municipal n° GAB/PMT/10/2005, de 23 de março de 2005; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil verificou e constatou a necessidade de prorrogar mencionada 
"situação de emergência", nos termos da Resolução n° 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado 
homologar referido ato, nos termos do art. 17, §§ 1° e 5°, do Decreto 
Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e fim de que passe a ter 
validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado, 

RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Decreto n° GAB/PMT/13/2005, de 24 

de junho de 2005, editado pelo Prefeito Municipal de Trairão, que 
prorroga a "situação de emergência" em áreas daquele Município pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 2° 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. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de agosto de 2005. 
SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° GAB/PMT/13/2005 
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Prorroga o prazo do Decreto 10/2005 que estabelece 
"Situação de Emergência" em parte da área urbana, ao longo da 
extensão da BR 163, compreendendo Km 1.287 ao km 1.412 e nas 
vicinais do Município de Trairão, Estado do Pará. 

O Cidadão ADEMAR BAÚ, Prefeito Municipal de Trairão, 
Estado do Pará, no uso de suas atribuições e, em atenção ao disposto 
na Lei Orgânica do Município, art. 53, inciso XVIII,combinado com a 
disposição do art. 17 do Decreto Federal n° 5.376 de 17 de fevereiro 
de 2005, e com a resolução n° 03 do Conselho de Defesa Civil: 

Considerando o estado precário em que encontra a BR 
163 (Cuiabá/Santarém), ao longo do trecho que compreende o 
Município de Trairão Km 1.287 ao Km 1.412, extensão total de 125 
Km de rodovia; 

Considerando que os munícipes dependem 
exclusivamente da BR 163 para ter acesso às esColas,serviços de 
saúde e se deslocarem aos municípios vizinhos e centros avançados; 

Considerando que nenhuma providência foi tomada 
pelo DNIT no sentido de recuperar a Rodovia, que possui pelo menos 
cinco pontos críticos de interdição e três pontes em risco de 
desabamento; 

Considerando que o Município não recebeu qualquer 
ajuda emergencíal para dar suporte à população. 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica prorrogada a Situação de Emergência no 

Município de Trairão, Estado do Pará por um período adicional de 60 
(sessenta) dias em aditivo ao Dec. 10/2005; 

Art. 2° - Cópias deste Decreto deverão ser 
encaminhadas a todos os Órgãos pertinentes, para as providências 
legais. 

Art. 3° - este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Trairão (PA), 24 de Junho de 2005. 
Ademar Baú 
Prefeito Municipal 

DECRETO N° 1.737, DE 12 DE AGOSTO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 037/2005, de 28 de junho de 

2005, editado pelo Prefeito Municipal de Rurópolis, que prorroga a 
"situação de emergência" em áreas daquele Município. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da 
Constituição Estadual, e 
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Considerando que o art. 2° do Decreto n° 030/2005, de 
28 de março de 2005, que declarou "situação de emergência" em 
áreas do Município de Rurópolis, fixou vigência para aquele ato por 
90 (noventa) dias, com possibilidade de prorrogação até completar o 
total de 180 (cento e oitenta) dias; 

Considerando que, através do Decreto n° 037/2005, de 
28 de junho de 2005, editado pelo Prefeito Municipal de Rurópolis, foi 
prorrogada a "situação de emergência" em áreas daquele Município 
por mais 60 (sessenta) dias, tendo em vista que ainda perduram as 
razões que levaram à edição do Decreto Municipal n° 030/2005, de 
28 de março de 2005; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil verificou e constatou a necessidade de prorrogar mencionada 
"situação de emergência", nos termos da Resolução n° 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado 
homologar referido ato, nos termos do art. 17, §§ 1° e 5°, do Decreto 
Federal n° 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: 
Art. 1° Homologar o Decreto n° 037/2005, de 28 de junho 

de 2005, editado pelo Prefeito Municipal de Rurópolis, que prorroga a 
"situação de emergência" em áreas daquele Município pelo prazo de 
60 (sessenta) dias. 

Art. 2° 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. 3°  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de agosto de 2005. 
SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 

ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Rurópolis 
DECRETO N° 037/2005 RURÓPOLIS — PA, 28 DE 

JUNHO DE 2005. 
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SÚMULA: Prorrogação da "Situação de Emergência", na 
área da BR 163 até o km 50, no sentido Rurópolis/Santarém e BR 
230 (Rodovia Transamazônica) no trecho Itaituba/Rurópolis, e ainda 
algumas vicinais neste município de Rurópolis, ocasionadas pelas 
péssimas condições de conservação e manutenção e pela destruição 
das pontes nelas existentes, e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Rurópolis Senhor APARECIDO 
FLORENTINO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas por Lei, e com fundamento no Art. 12 do Decreto 
Federal n° 895, de 16 de agosto de 1992 e pela Resolução n° 03 do 
Conselho Nacional de Defesa Civil. 

CONSIDERANDO: a continuidade da intrafegabilidade 
na BR 230, Rodovia Transamazônica e 163 Cuiabá/Santarém e 
vicinais existentes no município; 

CONSIDERANDO: que ainda não houve ações do 
Governo Federal, Estadual e Municpal, que pudessem minimizar os 
prejuízos estruturais e financeiros ocasionados pela "Situação de 
Emergência"; 

CONSIDERANDO: que ainda persistem problemas 
sérios decorrentes da atua situação caótica que se encontra o 
município, 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias a 

"Situação de Emergência" provocado pelo precário estado em que se 
encontram as Rodovias BR 230 (Transamazônica e BR 163 —
Santarém/Cuiabá) bem como algumas estradas vicinais neste 
município. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor, na data de sua 
publicação, e terá prazo de 60 (sessenta) dias podendo ser 
prorrogado por igual período. 

Art. 3° - Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Rurópolis, aos vinte 

oito dias do mês de junho do ano de dois mil e cinco. 
APARECIDO FLORENTINO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

DECRETO N° 1.738, PE 12 DE AGOSTO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 024/2005, de 23 de junho de 

2005, editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que prorroga 
a "situação de emergência" em áreas daquele Município. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da 
Constituição Estadual, e 
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Considerando que o art. 1° do Decreto Municipal n° 
022/2005, de 23 de março de 2005, que declarou "situação de 
emergência" em áreas do Município de Jacareacanga, fixou vigência 
para aquele ato por 90 (noventa) dias, com possibilidade de 
prorrogação até completar o total de 180 (cento e oitenta) dias; 

Considerando que, através do Decreto n° 024/2005, de 23 
de junho de 2005, editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, foi 
prorrogada a "situação de emergência" em áreas daquele Município 
por mais 60 (sessenta) dias, tendo em vista que ainda perduram as 
razões que levaram à edição do Decreto Municipal n° 022/2005, de 23 
de março de 2005; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil verificou e constatou a necessidade de prorrogar mencionada 
"situação de emergência", nos termos da Resolução n° 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado 
homologar referido ato, nos termos do art. 17, §§ 1° e 5°, do Decreto 
Federal n° 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: 
Art. 1° Homologar o Decreto n° 024/2005, de 23 de junho 

de 2005, editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que 
prorroga a "situação de emergência" em áreas daquele Município pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 2° 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. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 12 de agosto de 2005. 
SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 
DECRETO N° 024/2005, de 23 de junho de 2005 
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Declara a PRORROGAÇÃO da "Situação de 
Emergência" em parte da área urbana, e nas comunidades de: 
SÃO JOSE, PORTO RICO, SÃO MARTINS, JACAREZINHO, e 
JACARÉ VELHO, localizados na área rural do município afetadas 
pela enchente do rio Tapajós e seus afluentes. 

O Prefeito Municipal de Jacareacanga no uso de suas 
atribuições legais, com base no que preceitua o art. 58, inciso XXVIII 
da Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto no art. 17 do 
decreto federal n°. 5.376 de 17 fevereiro de 2005, e com a resolução 
n°. 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil e, 

Considerando que, ainda persistem mazelas econômicas 
e sociais advindas das enchentes do Rio Tapajós; 

Considerando que, ainda não houve ações de grande 
porte no município de Jacareacanga no sentido de amenizar os 
prejuízos materiais e sociais advindos da enchente do Rio Tapajós; 

Considerando ainda que a gestão municipal não possui 
recursos financeiros e humanos para atender toda a demanda de 
necessidades encontradas no município de Jacareacanga. 

RESOLVE 
Artigo 1° - PRORROGAR o Decreto de "SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA" em parte da área urbana e as comunidades afetadas 
na área rural, do município de Jacareacanga pelo prazo de 60 
(sessenta) dias. 

Artigo 2° - Cópias deste Decreto deverão ser 
encaminhadas a todos os órgãos pertinentes, para as devidas 
providências legais. 

Artigo 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacareacanga, em 23 
de junho de 2005. 

CARLOS AUGUSTO VEIGA 
Prefeito Municipal 
(Transc. DOE n° 30.502, de 17AG02005) 

2 — COMISSÃO DE JUSTIÇA 
PARECER N° 148/99 — SSJD 
OBJETO: REQUERIMENTO DO 1° TEN BM JOSÉ 

GEDALBERTO LESSA  LISBOA. 
Analisando o documento em tela, verifica-se que o 1° 

TEN BM JOSÉ GEDALBERTO LESSA LISBOA, solicita ao Exm°. Sr. 
Cel. Comandante Geral da Corporação, sua promoção no posto de 
Cap. BM, pelo critério de antiguidade, no quadro de oficiais 
combatente, em virtude de estar incluído no respectivo quadro de 
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acesso e existir 03 (três) vagas em claro, e estar dentro do limite 
quantitativo das vagas previstas, devido ocupar a 20a (vigésima), 
colocação entre os 1° Tenentes. BM combatentes que fazem parte de 
Sua turma; sendo que foram promovidos até o 1° Ten. BM que ocupava 
a 14° (décima quarta) colocação. 

Convém citar alguns fatos mencionados pelo Oficial em 
tela: 

1) Que foi publicado em BGR n° 052, de 29NOV99, a 
relação dos Oficiais que se encontravam no quadro de acesso, sendo 
que seu nome se encontrava no respectivo quadro para promoção 
prevista para o dia 24DEZ99 ao posto de Cap. BM, pelo critério de 
antiguidade no quadro de Oficiais combatentes; 

2) Que a lei n° 6,005, de 23DEZ96, que dispõe sobre a lei 
de fixação de efetivo do CBMPA, menciona que existem 32 (trinta e 
duas) vagas ao posto de Cap. BM, no Quadro de Oficiais combatente, 
sendo que 15 (quinze) encontra-se preenchidas e existem 
17(dezessete) vagas em claro; 

3) Que o art. 5° alínea "a" da lei n° 5.249, de 29JUL85, que 
dispõe sobre as promoções de Oficiais da PMPA, menciona que: 

"Art.5° - As promoções são efetuadas": 
a) "Para as vagas de Oficiais subalternos e intermediários, 

pelo critério de antiguidade". 
4) Que no Diário Oficial n° 29.115, de 24DEZ99, publicou a 

relação contendo o nome dos Oficiais que foram promovidos ao posto 
de Cap. BM, pelo critério de antiguidade, no quadro de Oficiais 
combatente. Sendo que existem 17 (dezessete) vagas em claro, 
entretanto só foram promovidos 14 (catorze) primeiros tenentes 
combatentes. 

Convém citar que, a promoção é um ato administrativo e 
tem como finalidade básica, o preenchimento seletivo das vagas 
pertinente ao grau hierárquico superior com base nos efetivos fixados 
em lei, para os diferentes quadros. 

Convém mencionar o que preceitua o art. 58, § único e 
decreto n° 4.244, 28JAN86, que regulamentou para PMPA a lei n° 
5.249, de 29JUL85, que também vige para o CBMPA, que relata: 

Art. 58 — A promoção pelo critério de antiguidade cabe o 
Oficial mais antigo de cada posto, no quadro respectivo, e que 
satisfaça os requisitos legais: 

§ único — Se o Oficial mais antigo não possuir os requisitos 
legais até a data prevista para a promoção, o direito de acesso caberá 
ao Oficial seguinte, caso satisfaça os requisitos, e assim 
sucessivamente. 
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Considerando o que preceitua o art. 65, § 1° e o art. 79, 
inciso IV do decreto acima citado, que menciona: 

Art. 65 — O recurso referente à composição de quadro de 
acesso ou direito de promoção será dirigido ao Comandante Geral 
da Corporação e encaminhado para fins de estudos e parecer 
diretamente ao presidente da CPO/PM, a quem o comandante, chefe 
ou diretor do Oficial PA/BM recorrente, dará ciência imediata daquele 
encaminhamento. 

§ 1° - O recurso referido no "caput" deste artigo será 
solucionado pelo Comandante Geral. 

Art. 79 — A comissão de promoções de Oficiais da PM, 
compete principalmente: 

Inciso IV — Emitir pareceres sobre recursos referentes a 
composição de quadro de acesso e direito de promoção. 

Face ao exposto e tendo em vista o que preceitua o art. 
65 e o inciso IV do art. 79 do decreto acima citado,sou de parecer 
que o pleito 1° Ten BM José Gedalberto Lessa Lisboa deverá ser 
apreciado e julgado pela Comissão de Promoção de Oficiais. 

Esse é o parecer. Salvo melhor juízo de V.Exa, 

SAULO LODI PEREIRA 1° TEN BM 
Chefe da Subseção de Justiça e Disciplina — BM/1 

DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Encaminhar ao secretário da CPO; 
3. Publique-se e arquive-se. 

4a PARTE JUSTIÇA E DISCIPLINA 
SEM ALTERAÇÃO 

EMANUEL L 	 D NASCIMENTO — TEN CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA, em exercício 
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