
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
BELÉM-PARÁ 27 DE OUTUBRO DE 2005. 

BOLETIM GERAL N° 195 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 

a  PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 28OUT2005 (SEXTA-FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM SILVA 
- Supervisor de Área 	 CAP BM HAYMAN 
— Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM PALHETA 

2° Turno: CAP BM ROBERTO 
- Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN BM ANTÔNIO 

Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM RABELO 
Perito de Incêndios e Explosões 	TCEL E3M GOMES 
Auxiliar do Perito 	 TEN BM P. CEZAR 

SERVIÇOS PARA O DIA 29OUT2005 (SÁBADO) 
Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM ULISSES 
Supervisor de Área 	 CAP BM CANTUÁRIA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM VALTENCIR 

2° Turno: CAP BM CHRISTIAN 
- Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP BM REGO 

Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM MARQUES 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM ROBERTO 
Auxiliar do Perito 	 TEN BM HÉLIO 

SERVIÇOS PARA O DIA 300UT2005 (DOMINGO) 
- Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM NAHUM 

Supervisor de Área 	 CAP BM LESSA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM AFONSO 

2° Turno: CAP BM BENTES 
^ Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN BM ANTÔNIO 
- Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM SAMARA 

Perito de Incêndios e Explosões 	CAP BM BENTES 
Auxiliar do Perito 	 TEN BM P. COSTA 
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SERVIÇOS PARA O DIA 31OUT2005 (SEGUNDA-FEIRA) 
Oficial Superior de Serviço 	 MAJ BM FRANKLIN 
Supervisor de Área 	 CAP EM IDBAS 
Coordenador de Operações ao CIOP 1° Turno: CAP BM SAULO 

2° Turno: CAP BM OLÍMPIO 
Fiscal de Dia ao QCG 	 CAP EM REGO 
Encarregados de Inquérito Técnico 	TEN BM VARELA 
Perito de Incêndios e Explosões 	CAP EM VVYTTING 
Auxiliar do Perito 	 TEN EM ALVARO 

2a  PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3° PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS GERAIS 

A - ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 - LICENÇA DE SAÚDE — CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 04OUT2005. 
Ao SUBTEN BM JOSÉ GERMANO NASCIMENTO 

LOURINHO, do SGBMCS/QCG, 05 (cinco) dias de dispensa de serviço 
fora do aquartelamento. Apresentação: 09OUT2005. 

A contar do dia 18OUT2005. 
Ao CB BM GERSON PINTO BOTELHO, do SGBMCS/QCG, 

48h de dispensa de serviço fora do aquartelamento Apresentação: 
200072005. 

A contar do dia 19OUT2005. 
Ao CB BM GERSON PINTO BOTELHO, do SGBMCS/QCG, 

05 (cinco) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento 
Apresentação: 24OUT2005. 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - ATO DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N°1.839 DE 26 DE OUTUBRO DE 2005 
Torna facultativo o ponto nas repartições públicas integrantes 

da administração direta, autárquica e fundacional no dia 28 de outubro de 
2005. 

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 dia 28 de outubro é consagrado ao 
Servidor Público, 

DECRETA: 
Art. 1° É facultativo o expediente nos órgãos estaduais da 

administração direta e indireta no dia 28 de outubro de 2005. 
Parágrafo único. Os órgãos estaduais das áreas de 

arrecadação, saúde pública e defesa social estabelecerão, no dia referido 
neste Decreto, escalas de serviço de servidores, a fim de que o 
atendimento à população não sofra solução de continuidade. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Governo, 26 DE OUTUBRO DE 2005 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 
(Transe. do DOE n° 30.549, de 27OUT2005) 

DECRETO N° 1.830, DE 23 DE OUTUBRO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 134/05-GAB, de 19 de outubro de 

2005, editado pelo Prefeito Municipal de Monte Alegre, que declara 
"situação de emergência" naquele 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° 134/05-GAB, de 19 de outubro de 
2005, editado pelo Prefeito Municipal de Monte Alegre, que declara 
"situação de emergência" naquele Município em decorrência da estiagem 
que assola a região, ocasionando graves prejuízos econômicos, sociais e 
ambientais; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de "Situação de Emergência" tipificada 
com o código NE.$ES 12.401, 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° 134/05-GAB, de 19 de outubro 

de 2005, editado pelo Prefeito Municipal de Monte Alegre, que declara 
"situação de emergência" naquele Município pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias. 
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Art. 2° Confirma-se 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, 23 de outubro de 2005, 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
(Transe. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE 
PREFEITURA MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N.° 134/05 - GAB19 DE OUTUBRO DE 2005 
Declara Situação de Emergência nas Comunidades Rurais do 

Município de Monte Alegre, afetadas pela forte estiagem que assola a 
região. 

O Prefeito do município de Monte Alegre, Estado do Pará, 
usando de sua atribuições constitucionais, como o que preceitua o art. 52, 
inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto no 
Decreto Federal n.° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e 

Considerando a forte estiagem que assola a região, desde o 
dia 15 de agosto do corrente do ano, situação que tem causado enorme 
sofrimento para a população montealegrense, sem água nos rios afluente, 
lagos e igarapés tanto para a navegação quanto para o consumo humano, 
além da escassez do pescado e as dificuldades de acesso à via terrestre 
para abastecimento, dessa forma afetando as comunidades da Zona 
Rural; 

Considerando que, embora o fenômeno seja anualmente 
previsto, há muitos anos não ocorre de forma tão severa, tanto é que o 
referido desastre vem causando a diminuição gradual do volume das 
águas do rio Amazonas comprometendo as condições de navegabilidade 
nos afluentes e causando a queda intensificada das reservas hídricas que 
abastecem as comunidades atingidas, além de danos ambientais; 

Considerando finalmente, que os recursos financeiros, 
materiais e humanos disponíveis estão a quem dos necessários para o 
restabelecimento da normalidade das comunidades afetadas; 
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DECRETA: 
Art. 1.° - Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA pelo 

prazo de sessenta dias, na zona rural município de Monte Alegre, Estado 
do Pará, cuja área abrange as seguintes comunidades: PA 254 (Limão; 
Perímetro; Comunidades denominadas Setores: de 02 a 15; Ipixuna, 
Panacum; Maicurú (ponte). Região do Lago (Curicaca; Santa Cruz; 
Piracaba; Cabeceira do Jacarecapá; Jacarecapá; Jaburu; Aldeia; Miri; 
Curral Grande; Passagem; Cerquinha; Calvário; Jaquara; Ilha do Flexal e 
Flexal). Região do São Diogo (Piquiá; Nazaré; Umarizal; Seis Unidos; São 
Diogo; Cuçarú; Mangueirinha; Juruba). Região da CANP (Santa Helena, 
Açu da fazenda; Cauçú A; Cauçú C; Cauçú B; Vicinal B; Linha Central; 
Bacaba/Arapari; Mimi; Trajano; Samauma; Cujubim; Pai Luis; Arapari; 
Muira; Altoas do Ferreira; Entroncamento Boa Sorte; Santos; Fartura). 
Região do Maripá (Turará; Murumurú; Terra Preta; Olho D'água; Muriçoca; 
Bacabalzinho; Baixão; Vai quem quer; Paracari; Urucurí; Centro Grande). 
Região da Açaizal (Açaizal; Castanheiro; Agapito; Boa Esperança; Cipó; 
Vila Nova; Igarapé Grande; Cuamba; Ubim I e II e Pacas). 

Art. 2.° - Os serviços municipais terão seus cursos 
direcionados para a solução dos danos causados a população em 
decorrência da estiagem instalada. 

Art. 3.° - Cópias deste Decreto deverão ser encaminhadas a 
todos os órgãos pertinentes, para as devidas finalidades legais. 

Art. 4.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Monte Alegre (PA), 19 de outubro de 2005. 

JORGE LUIS DOS SANTOS BRAGA 
Prefeito do Município 
(Transc. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

DECRETO N° 1.831, DE 23 DE OUTUBRO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 1.212/2005, de 21 de outubro de 

2005, editado pelo Prefeito Municipal de Alenquer, que declara "situação 
de emergência" naquele Município. 

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

Considerando o Decreto n° 1.212/2005, de 21 de outubro de 
2005, editado pelo Prefeito Municipal de Alenquer, que declara "situação 
de emergência" naquele Município em decorrência da estiagem que 
assola a região, ocasionando graves prejuízos econômicos, sociais e 
ambientais; 
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Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de "Situação de Emergência" tipificada 
com o código NE.SES 12.401, 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° 1.212/2005, de 21 de outubro 

de 2005, editado pelo Prefeito Municipal de Alenquer, que declara 
"situação de emergência" naquele Município pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 2° Confirma-se 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, 23 de outubro de 2005, 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
(Transe. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE ALENQUER 
PREFEITURA MUNICIPAL 
GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 1212/2005 DE 21 DE OUTUBRO DE 2005 
Declara Situação de Emergência nas Comunidades de 

Várzea, Rural e Urbana do Município de Alenquer, afetadas pela forte 
estiagem que atinge a região. 

O Prefeito do Município de Alenquer, Estado do Pará, usando 
de suas atribuições constitucionais, como o que preceitua o art. 2°, incisos: 
1, 11,11,IV e V, da Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto no 
Decreto Federal n.° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, e 
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Considerando a forte estiagem que vem atingindo a região do 
oeste do Estado do Pará, desde o início do mês de agosto do corrente 
ano, situação que tem causado, de forma lenta e gradual, enorme 
sofrimento para a população, deixando sem água os rios afluentes, lagos e 
igarapés, dessa forma castigando as comunidades afetadas tanto no que 
se refere à impossibilidade de navegação quanto para o consumo 
humano, além da escassez do pescado e as dificuldades de acesso via 
terrestre para abastecimento, assim causando danos as comunidades da 
zona rural: de várzea e parte da área urbana; 

Considerando que, embora o fenômeno seja anualmente 
previsto, há muitos anos não ocorre de forma tão severa, tanto é que o 
referido desastre vem causando a diminuição rigorosa do volume das 
águas do rio Amazonas comprometendo as condições de navegabilidade 
nos afluentes e causando a queda intensificada das reservas hídricas que 
abastecem as comunidades atingidas, além de causar danos ambientais e 
prejuízos sócio-econômicos; 

Considerando finalmente, que os recursos financeiros, 
materiais e humanos disponíveis não estão sendo suficientes para o 
enfrentamento do desastre que atinge o município; 

DECRETA; 
Art. t° - Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA pelo 

prazo de sessenta dias, nas zonas: de várzea; rural; e parte da zona 
urbana, no município de Alenquer, Estado do Pará, cujas áreas abrangem 
as seguintes comunidades: Áreas de Várzea: Surubiu-Açu; Mato Grosso; 
Pai Antonio; Caximguba; Costa do Arapiri; Arapiri; Centro do Arapiri; 
Atumã; Surubiu-Miri de Cima; Surubiu-Min do Meio; Surubiu-Miri de Baixo; 
Uricurituba; Salvação; Vira-Volta; Praia da Conceição; São José; Novo 
Horizonte; Currutela; Praia Grande; Macupixi; Castanhaizinho; Araruquara; 
Cuiupéua; Pacoval; São José do Curumum; Carmo; Bela Vista; 
Jaraquituba; Igarapé-Preto; Nazaré; Araçá e Barra Mansa; 

Área Rural: Goianinha; Cabeceira do Cuipeua; Vila de Palha; 
Canacupá; São Manoel; Paraguai; Daniel; Bulandeira; Escondido; Miriti; 
Santo Antonio; Laguinho; Meio Centro; Estrela; Alto dos Ferreira; Cristo 
Rei; Canudos; Santos; Bom Jardim Grande; Palestina; KM — 30; Palhal; 
Camburão; Bom Sossego; I3oa Água; Perdidos; Barreiro; Santa Helena; 
Maicuruzinho; Sacrifício. 

Área Urbana: São Pedro; Guaço; Feira do Peixe; Fazendinha 
e Ipanema. 

Art. 2.° - Os serviços municipais terão seus cursos 
direcionados para a solução dos danos causados a população em 
decorrência do desastre natural registrado, segundo o Manual de 
Codificação de Desastres — CODAR, como : NE.SES 12.401 — Estiagens. 
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Art. 3.° - Cópias deste Decreto deverão ser encaminhadas a 
todos os órgãos pertinentes, para as devidas finalidades legais. 

Art. 4.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Alenquer-PA, 21 de outubro de 2005. 

CLEOSTENES FARIAS DO VALE 
PREFEITO DO MUNICÍPIO 
(Transe. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

DECRETO N° 1.832, DE 23 DE OUTUBRO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 341/2005, de 20 de outubro de 2005, 

editado pelo Prefeito Municipal de Faro, que declara "situação de 
emergência" naquele 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° 341/2005, de 20 de outubro de 
2005, editado pelo Prefeito Municipal de Faro, que declara "situação de 
emergência" naquele Município em decorrência da estiagem que assola a 
região, ocasionando graves prejuízos econômicos, sociais e ambientais; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de "situação de emergência" tipificada 
com o código NE.SES 12.401, nos termos da Resolução n° 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado 
homologar referido ato, rios 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° 341/2005, de 20 de outubro de 

2005, editado pelo Prefeito Municipal de Faro, que declara "situação de 
emergência" naquele 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, 23 de outubro de 2005. 
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SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
(Transc. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
DECRETO N° 341/2005 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de 
Faro, por motivo da Estiagem que atinge 230 familias em parte da zona 
Urbana especificamente nos bairros: Porto de Cima, Aparecida e São 
Pedro e na Zona Rural principalmente nas comunidades de Arubi, Ariju, 
Aibi, Mabaia, Incha, Pocó, Matapi, Felizardo, Cristo Rei, Portugues, 
Remanso, Jacamim, Maracana, Ubim, deixando 882 Familias atingidas 
em virtude da baixa drastica do nivel do rio nhamundá e paralisando o 
atendimento a saúde, bem como 252 alunos sem aulas e determina 
outras providências. 

O cidadão DENILSON BATALHA GUIMARÃES, Prefeito 
Municipal de Faro, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 75, 
inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Faro, pelo Decreto Federal 
n° 5.376, de 17 de Fevereiro de 2005, e pela Resolução n° 03 do 
Conselho Nacional de Defesa Civil. 

CONSIDERANDO, a grande Estiagem que atingiu os rios e 
lagos de nossa região, baixando o nível das águas de forma a ultrapassar 
a cota de alerta de 15 metros abaixo do nível normal, isolando 
comunidades, dificultando a navegação, prejudicando o abastecimento de 
alimentos, remédios e a captação de água potável em parte da zona rural 
do município, inclusive em parte do setor urbano; 

CONSIDERANDO, que em conseqüência deste desastre as 
aulas escolares e os serviços de atendimento à saúde na área rural do 
município estão prejudicados, bem como as atividades pesqueiras, 
agropecuária e extrativista estão comprometidas; 

CONSIDERANDO, que concorrem como critérios agravantes 
da situação de anormalidade: a imprevisibilidade do fenômeno; a 
vulnerabilidade da população, especialmente a infantil residente na área 
rural, aos surtos de diarréia, desidratação e doenças respiratórias; o 
aumento dos preços dos alimentos, produtos e serviços essenciais. 

DECRETA: 
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Art. 1° - Fica declarada a existência de situação anormal 
provocada por estiagem e caracterizada como SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA, em parte da Zona Rural de Faro. 

Art. 2° - Fica a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil — 
COMDEC, responsável em coordenar os trabalhos de mobilização do 
Sistema Nacional de Defesa Civil, bem como no âmbito do Município, e 
demais atividades emergenciais, podendo convocar voluntários para 
reforçar as ações de respostas ao desastre, autorizar a realização de 
campanhas de arrecadação de recursos, caso sejam necessários. 

Art. 3° - De acordo com o inciso IV do artigo 24 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993 e vislumbrando-se situações de urgência, 
ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e de 
prestação de serviços estritamente necessários às atividades de resposta 
ao desastre. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, devendo viger por um prazo de 60 (sessenta) dias. 

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

Publique-se e cumpra-se 

Faro, 20 de outubro de 2005. 

DENILSON BATALHA GUIMARÃES 
PREFEITO MUNICIPAL 
(Transe. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

DECRETO N° 1,833, DE 23 DE OUTUBRO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 028/2005, de 18 de outubro de 2005, 

editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que declara "situação de 
emergência" naquele 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° 028/2005, de 18 de outubro de 
2005, editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que declara 
"situação de emergência" naquele Município em decorrência da estiagem 
que assola a região, ocasionando graves prejuízos econômicos, sociais e 
ambientais; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de "situação de emergência" tipificada 
com o código NE.SES 12.401, nos termos da Resolução n° 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil; 
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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° 028/2005, de 18 de outubro de 

2005, editado pelo Prefeito Municipal de Jacareacanga, que declara 
"situação de emergência" naquele Município pelo prazo de 90 (noventa) 
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, 23 de outubro de 2005. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
(Transc. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

ESTADO D PARÁ 
PREFEITURA MUNICIAPAL DE JACAREACANGA 
DECRETO N° 028/2005, DE 18 DE OUTUBRO DE 2005. 

Declara "Situação de Emergência", nas áreas de Porto Rico, 
São José, Manaeanã, Caicinza, Caton, Carapanatuba, Missão Kururu, 
Barra de São Manoel, Posto Munduruku, Jacaré Velho, São Martins, 
Jacarezinho, Teles Pires, Restinga e São Lourenço, localizados na área 
rural do município e parte da zona urbana do município, afetadas pela 
seca do rio Tapajós e seus afluentes. 

O Prefeito Municipal de Jacareacanga rio 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 de fevereiro de 2005, e com a resolução 
n°. 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil e, 

Considerando que, esta região enfrenta o período de seca, 
que assola a região, efetando de maneira desastrosa a população urbana 
e rural do município; 
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Considerando que grande parte da população vive e sobrevive 
em função do Rio Tapajós e seus afluentes, que estão seriamente 
comprometidos por causa da seca; 

Considerando que o município possui 98 aldeias oriundas da 
etnia Munduruku, localizadas as margens do Rio Tapajós e seus afluentes, 
em precárias condições de sobrevivência, fato esse que leva tais 
habitantes a migrarem para a área urbana, ocupando áreas insalubres; 

A população atingida por esse fenômeno oriunda da área 
rural, ocupa sempre a periferia da área urbana, que já convive 
normalmente com doenças como: malária, hepatite, diarréia, pneumonia, 
resfriados e outros, sobrecarregando assim, a gestão municipal nos 
atendimentos com relação à saúde, donativos e outros, contribuindo 
também, com aumento das endemias na sede; 

À distância e as dificuldades de transporte para atender a 
população atingida por essas secas, e coloca-las em lugares mais 
seguros, ocasionam grandes perdas a esses habitantes; 

As dificuldades prementes, em atender a população atingida 
com: medicamentos, alimentos e outros devidos os poucos recursos que o 
município possui; 

Essa situação de seca ocasiona também, um elevado 
aumento de preços cobrados pelo comércio local, já que os custos de 
transporte para os comerciantes aumentaram significativamente; 

Devido a esses e outros fatores a gestão municipal, solicita do 
Governo Estadual, através da Defesa Civil, apoio com relação a: 
alimentação, medicamentos e combustível para amenizar o sofrimento das 
famílias afetadas pelo desastre da seca. 

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

RESOLVE: 
Artigo 1° • Fica DECRETADO "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" 

em parte da área urbana e as comunidades afetadas na área rural, do 
município de Jacareacanga pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Artigo 2° • Os serviços terão seu curso direcionado para 
resolver situações que surgirem em decorrência do fenômeno da seca, 
que se abateram na área urbana e rural do município. 

Artigo 3° • Cópias deste Decreto deverão ser encaminhadas a 
todos os órgãos pertinentes, para as devidas providências legais. 

Artigo 4° • Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jacareacanga, em 18 de 
outubro de 2005. 
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CARLOS AUGUSTO VEIGA 
Prefeito Municipal 
(Transc, do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

DECRETO N° 1.834, DE 23 DE OUTUBRO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 034/2005, de 18 de outubro de 2005, 

editado pelo Prefeito Municipal de Terra Santa, que declara "situação de 
emergência" naquele Município. 

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

Considerando o Decreto n° 034/2005, de 18 de outubro de 
2005, editado pelo Prefeito Municipal de Terra Santa, que declara 
"situação de emergência" naquele Município em decorrência da estiagem 
que assola a região, ocasionando graves prejuízos econômicos, sociais e 
ambientais; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de "Situação de Emergência" tipificada 
com o código NE.SES 12.401, 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° 034/2005, de 18 de outubro de 

2005, editado pelo Prefeito Municipal de Terra Santa, que declara 
"situação de emergência" naquele Município pelo prazo de 90 (noventa) 
dias. 

Art. 2° Confirma-se 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, 23 de outubro de 2005. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
(Transc, do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 
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DECRETO N° 034/2005 
Declara "Situação de Emergência" nas comunidades de 

Pirarucu, Piraruacá, Chuedá, Cabeceira dos Claudios, Paraiso, Rufina, 
Aningal, São Tomé, Alema, Jauaruna, Capote e ltaubal. Localizados na 
Zona Rural do Município de Terra Santa, por motivo da Estiagem devido à 
redução dos índices pluviométricos que atinge a Região, deixando 
comunidades em isolamento, com riscos de sérios agravos á Saúde das 
populações atingidas, sobretudo pela absoluta escassez de água potável, 
medicamentos e alimentação, bem como 395 alunos sem aula. (CODAR — 
NE.SES 12.401). 

O Prefeito Municipal de Terras Santa, Estado do Pará, 
Adalberto Cavalcante Anequino, no uso de suas atribuições Legais, que 
lhe confere a Lei Orgânica do Município, Decreto Federal n° 5.376/2005, 
de 17 de Fevereiro de 2005, e pela Resolução n° 03, do Conselho 
Nacional de Defesa Civil, e: 

CONSIDERANDO a situação calamitosa em que se 
encontram as populações residentes nas regiões da Zona Rural do 
Município em decorrência do Desastre provocado pela estiagem, cujas 
proporções já são consideradas alarmantes, provocando isolamento de 09 
(nove) comunidades (Pirarucu, Piraruacá, Chuedá, Aningal, São Tomé, 
Alema, Jauaruna, Capote, Itaubal), onde o risco de agravos à saúde dos 
citados é iminentes sobre tudo pela falta de água potável, alimentos e 
remédios. 

CONSIDERANDO ainda que o Lago Algodoal encontra-se 
com seu nível muito baixo, onde está impedindo que as embarcações 
cheguem até o Terminal Hidroviário localizado na sede do município, pois, 
as mesmas é que trazem os alimentos, medicamentos e combustíveis, 
causando assim problemas sérios no abastecimento. 

CONSIDERANDO ainda que a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde 
Saneamento e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Municipal de 
Transportes e Secretaria Municipal de Administração deverão estar 
mobilizadas para o pronto atendimento as vitimas dessa anormalidade em 
todas as localidades do Município. 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica declarada a Situação de Emergência pelo 

período de 90 (noventa) dias nas áreas rurais do Município de Terra 
Santa, podendo ser prorrogado por um período maximo de até 150 (cento 
e oitenta) dias, 
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ART. 2° - Os serviços municipais sob a competência das 
Secretarias de Municipal de Assistência Social, Saúde Saneamento e 
Meio Ambiente, Educação e Cultura, Obras e Serviços Urbanos, 
Agricultura e Abastecimento, Transportes e Administração, terão seu curso 
direcionado para o atendimento das vitimas dessas anormalidade, em 
todas as localidades atingidas. 

ART. 3° - Copias deste Decreto deverão ser encaminhadas a 
todos os órgãos pertinentes para as devidas finalidades legais, bem 
como, a Notificação Preliminar de Desastres (NOPRED) e Avaliação de 
Danos (AVADAN) e Croqui dg área afetada em anexo. 

ART. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito 
Municipal 

Terra Santa, em 18 de Outubro de 2005. 

ADALBERTO CAVALCANTE ANEQUINO 
PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA SANTA 
(Transe. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

DECRETO N° 1.835, DE 23 DE OUTUBRO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 064/2005, de 21 de outubro de 2005, 

editado pelo Prefeito Municipal de Juruti, que declara "situação de 
emergência" naquele 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° 064/2005, de 21 de outubro de 
2005, editado pelo Prefeito Municipal de Juruti, que declara "situação de 
emergência" naquele Município em decorrência da estiagem que assola a 
região, ocasionando graves prejuízos econômicos, sociais e ambientais; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de "situação de emergência" tipificada 
com o código NE.SES 12.401, 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° 064/2005, de 21 de outubro de 

2005, editado pelo Prefeito Municipal de Juruti, que declara "situação de 
emergência" naquele Município pelo prazo de 90 (noventa) 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, 23 de outubro de 2005. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
(Transe. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI 
C.N.P.J. 05.257.555/0001-37 
DECRETO N° 064/2005, 
Declara "Situação de Emergência" na Zona Rural do Município 

de Juruti, por motivo da grande estiagem que atinge as regiões do Paraná 
de Dona Rosa, Ilhas de Santa Rita, Igarapé do Salé, Igarapé das 
Fazendas, Ilha do Vale, Miri, Juruti Velho, atingindo 1.500 famílias, maior 
parte delas já em completo isolamento, com riscos de sérios agravos à 
saúde das comunidades atingidas, sobretudo pela absoluta escassez de 
água potável, transporte e alimentação. 

O Exm°. Sr. MANOEL HENRIQUE GOMES COSTA, Prefeito 
Municipal de Juruti, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais; e 
com base no preceitua o Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 
2005, e pela resolução n° 03, do Conselho de Defesa Civil, e; 

Considerando a situação calamitosa em que se encontram as 
populações residentes nas regiões da Zona Rural do Município em 
decorrência dos transtornos provocados pela estiagem cujas as 
proporções já são consideradas alarmantes, provocando isolamento de 
muitas localidades, onde o risco de agravos à saúde dos sitiados e 
iminente, sobretudo pela falta de água potável, alimentos e remédios; 

Considerando ainda que as Secretarias de Assistência Social, 
em conjunto com as Secretarias Municipal de Saúde e Meio Ambiente, 
Obras, Urbanismo e Transporte, e Agricultura, deverão estar mobilizadas 
para o pronto atendimento as vitimas dessa anormalidade em todas as 
localidades do município. 

DECRETA: 
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Art. 1° - Fica declarada a Situação de Emergência pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, na Zona Rural - Região do Paraná da Dona Rosa 
(Retiro-lrateua, N. Sra da Conceição, São Raimundo, Recreio, Santa Cruz, 
Sauassu), Região da Ilha da Santa Rita (São Sebastião, Santa Rita, 
Firmino Guimarães, Barra e São Sebastião), Região do Igarapé do Sale 
(Bom Jesus, Conceição do Sate, Comunidade Zuza e Mureruteua), Região 
do Igarapé das Fazendas (Trindade, Vila Amaral, N. Sraa do Carmo e São 
Nicolau), Região da Ilha do Vale (Ilha do Chaves e Maicaiani), Região do 
Miri (Juruti Míri, Diamantino, Rio Jordão, Uri Centro, Nova Alemanha e 
São Brás) e Região de Juruti Velho (Galiléia, Pom-Pom, Ordem e 
Recordação) podendo ser prorrogado por um período de até 180 (cento e 
oitenta) dias. 

Art. 2° - Os serviços municipais sob a competência das 
Secretarias de Assistência Social, em conjunto com as Secretarias 
Municipais de Saúde e Meio Ambiente, Obras, Urbanismo e Transporte, e 
Agricultura, terão seu curso direcionado para o atendimento às vítimas 
dessa anormalidade em todas as localidades atingidas. 

Art. 3° - Cópias deste Decreto deverão ser encaminhadas a 
todos os órgãos pertinentes para as devidas finalidades legais. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Juruti, 21 de Outubro de 
2005. 

MANOEL HENRIQUE GOMES COSTA 
Prefeito do Municipal 
(Transe. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

DECRETO N° 1.836, DE 23 OUTUBRO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 421/2005, de 18 de outubro de 2005, 

editado pela Prefeita Municipal de Santarém, que declara "situação de 
emergência" naquele 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 na 421/2005, de 18 de outubro de 
2005, editado pela Prefeita Municipal de Santarém, que declara "situação 
de emergência" naquele Município em decorrência da estiagem que 
assola a região, ocasionando graves prejuízos econômicos, sociais e 
ambientais; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de "Situação de Emergência" tipificada 
com o código NE.SES 12.401, nos termos da Resolução n° 3 do Conselho 
Nacional de Defesa Civil; 
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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° 421/2005, de 18 de outubro de 

2005, editado pela Prefeita Municipal de Santarém, que declara "situação 
de emergência" naquele Município pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 2° Confirma-se 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, 23 de outubro de 2005. 

SIMÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
(Transc. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM 
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
DECRETO MUNICIPAL N° 421/2005,DE 18 DE OUTUBRO 

DE 2005. 
DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA 

COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 
DE SANTARÉM. AFETADA POR DESASTRE. 

MARIA DO CARMO MARTINS LIMA, Prefeita Municipal de 
Santarém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, art. 53, incisos XVIII e XXVI, pelo art. 17 
do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, de acordo com a 
legislação estadual, Resolução n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil 
e art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 

CONSIDERANDO que, a seca nos rios Amazonas, Tapajós e 
Arapiuns, atingem níveis alarmantes e já causa prejuízos às populações 
ribeirinhas das regiões dos Campos do Urucurituba, Lago Grande, Tapará, 
Aritapera e Arapixuna, área rural do Município de Santarém; 

CONSIDERANDO que, o transporte de alimentos, 
medicamentos e combustíveis que se dá, preponderantemente, por vias 
fluviais se encontra comprometido; 
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CONSIDERANDO que, o isolamento pela seca está afetando 
as populações ribeirinhas por falta de energia elétrica, água potável, 
abastecimento de alimentos, atendimento de saúde, educação, dentre 
outros. 

CONSIDERANDO que, a conseqüente mortandade de peixes, 
ocasiona prejuízos ambientais e o comprometimento da economia das 
comunidades ribeirinhas afetadas, as quais têm por atividade principal à 
pesca e agricultura; 

CONSIDERANDO que, como conseqüência desse fenômeno 
resultam danos humanos, materiais e ambientais, bem como prejuízos 
econômicos e sociais; 

CONSIDERANDO que, em acordo com a Resolução n° 3 do 
Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC, a intensidade deste 
desastre foi dimensionada pela Comissão de Defesa Civil, como de nível 
Situação de Emergência; 

CONSIDERANDO que, concorrem com critérios agravantes 
da situação de anormalidade: a primeira vez que a Administração Pública 
enfrenta problema desta dimensão; o fato de as populações afetadas 
continuarem vulneráveis ao fenômeno de seca por, pelos menos, mais 
dois meses, circunstância que tende a se agravar e, por conseqüência, 
afetar outras comunidades 

DECRETA: 
Art. 1° - Fica decretada a existência de situação anormal 

provocada por desastre e caracterizada como Situação de Emergência. 
Parágrafo Único: Esta situação de anormalidade é válida 

apenas paras as áreas das regiões dos Campos do Urucurituba, Lago 
Grande, Tapará, Aritapera e Arapixuna, localizadas na zona rural deste 
Município, provavelmente afetadas pelo desastre. 

Art. 2° - Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de 
Defesa Civil no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão 
Municipal de Defesa Civil - CMDC e autoriza-se o desencadeamento do 
Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptados à 
situação real desse desastre. 

Art. 3° - Autoriza-se a convocação de voluntários, para 
reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de 
campanhas de arrecadação de recursos junto a comunidade, com o 
objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo 
desastre. 

Parágrafo Único: Essas atividades serão coordenadas pela 
Secretaria Municipal de Abastecimento - SEMAB, integrante da Comissão 
Municipal de Defesa Civil - CMDC, por seu Secretário, que exerce função 
de Presidente da referida Comissão. 

Boletim Geral N° 195 de 27OUT2005 — E-mail ajgcbmgbol.com.br  Pág. 2137 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, devendo viger por um prazo de 90 (noventa dias), prorrogáveis 
até completar o máximo de 180 (cento e oitenta dias). 

Santarém - Pará, 18 de outubro de 2005. 

MARIA DO CARMO MARTINS LIMA 
Prefeita Municipal de Santarém 

DELANO RYKER TELES DE MENEZES 
Presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil 
(Transe. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

DECRETO N° 1.837, DE 25 DE OUTUBRO DE 2005. 
Homologa o Decreto n° 02-B/2005, de 19 de setembro de 

2005, editado pelo Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, que decreta 
"estado de calamidade pública" 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° 02-B/2005, de 19 de setembro de 
2005, editado pelo Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, que decreta 
"estado de calamidade pública" em áreas daquele Município em 
decorrência dos tumultos ocorridos no último dia 17 de setembro de 2005, 
causando graves prejuízos à população local; 

Considerando que a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
verificou e constatou a existência de "estado de calamidade pública" 
tipificado com o código HS.CTG 22.209, nos termos da Resolução n° 3 do 
Conselho Nacional de Defesa Civil; 

Considerando que compete ao Governador do Estado 
homologar referido ato, rios 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° 02-B/2005, de 19 de setembro 

de 2005, editado pelo Prefeito Municipal de Goianésia do Pará, que 
decreta "estado de calamidade pública" em áreas daquele Município pelo 
prazo de 120 (cento e vinte) 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. 
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Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 25 de outubro de 2005. 

SIN1ÃO JATENE 
Governador do Estado 

MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR 
Secretário Especial de Estado de Defesa Social 
(Transe. rio DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N° 0243/2005 
"Dispõe sobre a decretação de Estado de Calamidade Pública 

em parte do município, mais especificamente na área urbana. (CODAR 
22.209 HS.CTG — Tumultos e Desordens Generalizadas" 

O Prefeito Constitucional do município de Goianésia do Pará, 
Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferida pelo Artigo 12 
do Decreto Federal 5.376 de 17 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre a 
organização do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), e Decreto 
Federal 1.080 de 08 de março de 1.994, que regulamenta o Fundo 
Especial para Calamidades Públicas (FUNCAP) e ainda o que preceitua a 
Lei Orgânica do Município em seu Artigo 103, Inciso XXVI; 

Considerando que o Município de Goianésia do Pará teve 
destruídos no último dia 17 de setembro de 2005 diversos prédios públicos 
destinados ao funcionamento da administração municipal, por ação 
criminosa do crime organizado, que ainda assombra as regiões Sul e 
Sudeste do Estado do Pará; 

Considerando que estes prédios foram integralmente 
destruídos, juntamente com os bens e equipamentos pertencentes à 
administração municipal, impossibilitando sua recuperação nos próximos 
meses; 

Considerando que não há prédios pertencentes à 
administração pública municipal, para que em caráter precário se promova 
a instalação e funcionamento dos diversos órgãos da administração; 

Considerando que os veículos pertencentes ao patrimônio 
municipal destinados ao transporte escolar, ao atendimento emergencial 
em saúde, coleta de lixo e máquinas destinadas ao serviço de 
saneamento foram integralmente destruídos, restando irrecuperáveis; 

Considerando que os prejuízos sofridos pela Prefeitura 
Municipal, em face à ação criminosa é vultoso e considerável, de vez que 
atingiu o patrimônio imobiliário municipal, construído ao longo de sua 
existência, sendo impossível a sua recuperação a curto e médio prazo; 
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Considerando que esses problemas decorrentes da ação 

criminosa se mostram insuperáveis a curto e médio prazo; 

RESOLVE: 
Art. 1° - Fica decretado o ESTADO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, provocado por 
desastres caracterizados como Nível III, pelo prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, em face da destruição de diversos prédios, veículos, bens e 
equipamentos pertencentes e utilizados pela administração municipal, 
podendo este prazo ser prorrogável até completar o máximo de 180 (cento 
e oitenta) dias, mediante comprovação de sua necessidade. 

Parágrafo Único — Esta situação de anormalidade é válida 
apenas para área urbana do município, comprovadamente afetada pelo 
desastre, conforme prova documental estabelecida no Formulário de 
Avaliação de Danos e pelo croqui da área afetada, anexados a este 
Decreto. 

Art. 2° - O Gabinete do Prefeito promoverá juntamente com os 
demais órgãos da administração municipal todos os meios necessários 
para a recuperação do patrimônio e restabelecer as atividades da 
Prefeitura, implementando as atividades de educação, saúde, coleta de 
lixo e saneamento, além das necessárias para estabelecer a gestão 
pública, 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o 
Decreto N° 02A  de 19 de setembro de 2005 

Registre-se, publique-se e cumpra-se 
Gabinete do Prefeito Municipal de Goianésia do Pará — Pará, 

19 de setembro de 2005 
Remar Cardoso do Nascimento 
Prefeito 
(Transe. do DOE n° 30548, de 26/10/2005) 

4a PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 

O MAJ QOBM Comandante do SGBMCS/QCG, no uso da 
competência que lhe confere o art. 11, inciso IV do RDCBM, resolve: 

PUNIR 
Com REPREENSÃO, o CB BM NELSON ALEIXO DE ABREU, 

do SGBMCS, por ter deixado de cumprir normas regulamentares na esfera 
de suas atribuições. Ao ser dado o direito de ampla defesa por meio de 
PATD n° 135/2005-, não apresentou motivo que justificasse sua falta. N° 
26, 34 e 80 do anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e 
agravantes de incisos II e VI, alínea "a" do art. 20, tudo do RDCBM. 
Transgressão leve. Permanece no comportamento BOM. 

(Ref. Nota n° 69/2005- SGBMCS/QCG) 
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...••••■ 

O CAP QOBM do 9° SGBM/I Cametá, no uso da 
competência que lhes confere o art, 11, Inciso III do RDCBM, 
RESOLVE: 

PUNIR 
Com REPREENSÃO o SD BM PAULO AFONSO LOPES 

NOGUEIRA, do 9° SGBM/I, por ter no dia 22SET2005, quando na função 
de comunicante, foi flagrado pelo CB BM MEDEIROS, por volta das 181130, 
na sala da comunicação da unidade, às escuras, conversando por mais de 
15 (quinze) minutos por meio do telefone de emergência (193), além de 
ignorar a presença do referido graduado. Ao ser dado o direito de ampla 
defesa e do contraditório por meio de PATD n° 030/05, não apresentou 
justificativa plausível. N° 22, 44, 98, 113 e 144 do anexo I do art. 15, com 
atenuante de inciso II do art.19, e agravantes de incisos II, III e VI, alínea 
"a" do art. 20, tudo RDCBM. Transgressão leve. Permanece no 
comportamento "BOM". 

(Ref. Of. n° 397/2005- 9° SGBM/I) 

ORLANDO A TÔNIO RMANHO ADE — CEL QOBM 
C andante Geral do CBMPA 
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