
i GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 25 DE FEVEREIRO DE 2009.
BOLETIM GERAL Nº 36 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2009 (QUINTA - FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM GOUVEIA
Supervisor de Área CAP BM BAIA
Coordenador de Operações ao CIOP CAP BM MELENDEZ
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ANA PAULA
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WYTTING

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 078 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2009
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, e:
CONSIDERANDO a conclusão de todas as etapas do Concurso Público de 

Admissão para o Quadro de Oficiais Combatentes – QOBM/2008;
CONSIDERANDO a  homologação  do  resultado  final  do  CFO  BM/2008, 

conforme publicado no Diário Oficial nº 31.353 de 05 de fevereiro de 2009;
CONSIDERANDO  que  o  Curso  de  Formação  de  Oficiais  Combatentes 

BM/2008 funcionará na Escola de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará;

RESOLVE:
Art.  1º  - Matricular  os  candidatos  aprovados  no  Concurso  Público  de 

Admissão,  abaixo  relacionados,  a  contar  do  dia  13  de  fevereiro  de  2009,  no  Curso  de 
Formação de Oficiais Combatentes – CFO BM/2008:

RENATA DE AVIZ BATISTA
WELTON CARLOS DE CRISTO ALVES
LEANDRO JORGE DE SOUZA ALVES
KITARRARA DAMASCENO BORGES
LUIS FÁBIO CONCEIÇÃO DA SILVA
ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAÚJO
THIAGO AUGUSTO VILHENA DA SILVA
JAIRO VALENTE PEREIRA
ADRIANO GONÇALVES DE SOUZA
RITIOMAR DOS SANTOS PIMENTA
JOELSON RAMOS PAES
RAFAEL BRUNO FARIAS REIMÃO
GILMARCOS DA SILVA
MAURÍLIO GONÇALVES DE SOUSA
RODRIGO MARTINS DO VALE
SIDNEY JOSÉ QUARESMA PERNA
RAFAEL GIBSON OLIVEIRA DA SILVA
MICAIS RODRIGUES DE SOUZA
JERÔNIMO MONTEIRO DA SILVA
ALEX DOS SANTOS LACERDA
JOÃO LUIZ XAVIER DOS SANTOS JÚNIOR
EDUARDO RIO BRANCO
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CARLOS RANGEL VALOIS DA SILVA (sub judice)
ISRAEL SILVA DE SOUZA
MARCOS RAMALHO JÚNIOR ANDERSON CLAYTON ALVES BRAGA
MARCELO SANTOS RIBEIRO
WILSON SOARES BARROSO JÚNIOR
CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA
RENATO SILVA FIGUEIRA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a contar de 13 de fevereiro de 2009.
Art. 1º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31362, de 18/02/2009)

2 – NOTA DE SERVIÇO APROVAÇÃO 
Aprovo  a  nota  de  serviço  de  nº  02/2009,  elaborada  pelo  Comando 

Operacional, que tem como objetivo regular e estabelecer aos procedimentos básicos quanto 
ao serviço de prevenção contra incêndio, salvamento, controle de pânico e atendimento de 
socorro e urgência e emergência, a serem operacionalizados pelo CBMPA, visando a garantia 
da segurança durante “O CARNAVAL DA AMAZÔNIA 2009”, a ser realizado no período 18 a 28 
de fevereiro de 2009, na Região Metropolitana de Belém.

3 – NOTA DE INSTRUÇÃO E APROVAÇÃO 
Aprovo a nota de instrução de nº 03/2009, elaborada pelo Comando do 11º 

SGBM/I,  referente  as  instruções  de   salvamento  aquático  realizado  ao  efetivo  daquele 
Subgrupamento, no dia 18FEV2009, às 08h00, no Gasota.

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 2009
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, incisos V e X, da Constituição Estadual, combinado aos arts. 1º, 
8º, 9º, incisos I e II, e 13 da Lei nº 5.774, de 30 de novembro de 1991, e

Considerando os termos dos Ofícios nos. 19/2008 e 001/GOV – GAB CMDO, 
do Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará - CBMPA.

RESOLVE:
Art.  1º -  Nomear o CAP QOBM LUÍS ARTHUR TEIXEIRA VIEIRA para o 

cargo  de  Chefe  da  Divisão  de  Coordenação  e  Operações,  código  GEP-DAS-011.3,  com 
lotação na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO, 13 DE JANEIRO DE 2009.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado
NOTA: Republicado por ter saído com incorreção no D.O.E. nº. 31337, de 14 

de janeiro de 2009.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.518, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009
Homologa o Decreto nº 146/2009, de 21 de janeiro de 2009, editado pelo 

Prefeito Municipal de Nova Ipixuna, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município.
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A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e

Considerando o Decreto nº 146/2009, de 21 de janeiro de 2009, editado pelo 
Prefeito Municipal de Nova Ipixuna, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município,  em  face  das  fortes  chuvas  que  caem sobre  a  região,  ocasionando,  em 
conseqüência, inundações que comprometem a segurança e a 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 nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que compete ao Governador do Estado homologar referido 
ato, nos termos do art. 17, § 1º, do Decreto Federal nº 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. 1º Homologar o Decreto nº 146/2009, de 21 de janeiro de 2009, editado 

pelo  Prefeito  Municipal  de  Nova  Ipixuna,  que  declara  “situação  de  emergência”  em  áreas 
daquele Município pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Art.  2º 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. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 16 de fevereiro de 2009.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA
DECRETO Nº. 146/2009, DE 21 DE JANEIRO DE 2009
Dispõe sobre declaração “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA”, na área urbana 

do Município de Nova Ipixuna, na área ribeirinha do Rio Praialta e parte bairro Felicidade e 
Nova Jerusalém, onde ocorreu Enchentes em razão da elevação do nível das águas do Rio 
Praialta (CODAR: NE.HIG 12.301 – ENCHENTES OU INUNDAÇÕES GRADUAIS) inundando 
algumas residências naquele bairro

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, ESTADO DO PARÁ, usando 
de suas atribuições legais e, com base no que preceitua o Art.66, inciso XXIV, da lei Orgânica 
do Município, pelo art.  17 do Decreto Federal nº. 5.376 de 17 de fevereiro de 2005, e pela 
Resolução nº. 03 de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil, e Art. 24, 
inciso IV da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e,

CONSIDERANDO QUE, a forte chuva que caiu sobre o município de Nova 
Ipixuna,  embora  o  fenômeno seja  anualmente previsto,  nunca tinha ocorrido com tamanha 
proporção,  deixando  a  área  ribeirinha  do  praialta  e  parte  do  Bairro  da  Felicidade  e  Nova 
Jurusalém completamente debaixo d’água, elevando seu nível a 1,50 (um metro e cinqüenta 
centímetros) acima do nível normal Enchente e Inundações Graduais (CODAR: NE.HIG 12.301) 
colocando em risco a integridade física dos transeuntes e moradores do local bem como as 
estruturas físicas dos prédios comerciais e residências que estão localizados na área afetada 
conforme mapa anexo:

CONSIDERANDO QUE, como conseqüência deste desastre, resultaram os 
danos humanos e materiais e os prejuízos econômicos e sociais constantes do Formulário de 
Avaliação de Danos anexo a este Decreto.

CONSIDERANDO QUE, a adoção de providencias imediatas capazes de 
minimizar os prejuízos e evitar o comprometimento da segurança da população que reside nas 
áreas afetadas;

CONSIDERANDO QUE, a prefeitura Municipal de Nova Ipixuna não dispõe 
de recursos financeiros para equacionar  ou minimizar  a situação de anormalidade da área 
atingida do Município.

DECRETA:
Art.  1º -  Fica declarada a existência  de situação anormal  provocada por 

desastre e caracterizada como Situação de Emergência. Pelo período de 90 (noventa) dias na 
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área urbana, bairros da Felicidade, e Nova Jerusalém, Quadras 04, 05, 12, 23, 24, 25, 26 e 36 e 
ruas  Gamalieu  Azevedo,  Florentino Macedo,  Neuza Lopes,  Castanheira,  Cantinho  do  Céu, 
Torquato  da  Conceição,  Capitariquara,  Antonio  Marrocos.no  Município  de  Nova  Ipixuna, 
podendo ser prorrogado por igual período.

Parágrafo único – Esta situação de anormalidade é valida apenas para a 
área deste Município, comprovadamente afetada pelo desastre, conforme prova documental 
estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e Mapa da Área Afetada, anexos a este 
Decreto.

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

Art. 3º - Este Decreto entrará 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 revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Breves – PA, 21 de Janeiro de 2009.

EDSON RAIMUNDO ALVARENGA
Prefeito Municipal

NOTA: Publicado em 22 de janeiro de 2009 e republicado em 26 de janeiro 
de 2009, com alterações.

(Transc. do DOE nº 31362, de 18/02/2009)

DECRETO Nº 1.523, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009
Concede abono aos servidores  civis,  militares  e  inativos  do Estado e  dá 

outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado do Pará, e
Considerando, o novo valor do salário mínimo fixado pela Medida Provisória 

n° 456, de 30 de janeiro de 2009;
Considerando,  a  necessidade  de  incrementar-se  a  remuneração  dos 

servidores públicos dentro de padrões que respeitem o equilíbrio financeiro e orçamentário do 
Estado;

Considerando, que se encontra em andamento o processo de negociação 
salarial entre o Estado do Pará e os servidores públicos estaduais,

DECRETA:
Art. 1° Fica concedido abono, no valor de até R$ 50, 00 (cinqüenta reais), 

para  adequação  da  remuneração  dos  servidores  civis,  de  nível  médio  e  operacional,  da 
Administração Direta e Indireta, inativos, pensionistas e dos militares, ao novo valor do salário 
mínimo fixado pela Medida Provisória n° 456, de 30 de janeiro de 2009.

Art. 2° O valor do abono, em cada caso, deverá ser calculado de maneira 
que a remuneração dos servidores públicos civis, militares, inativos e pensionistas não seja 
inferior a R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 19 de fevereiro de 2009.

ANA JÚLIA CAREPA
Governadora do Estado 
(Transc. do DOE nº 31364, de 20/02/2009)

2 - LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE ROUPAS DE APROXIMAÇÃO E 
COMBATE AS CHAMAS CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ARAMIDA

INTRODUÇÃO:
Tecidos  contendo  de  aramida  são  largamente  utilizados  em  roupas  de 

proteção contra fogo e chamas em uniforme de bombeiros, pilotos de corrida, trajes de vôo e 
uniformes para trabalho em ambiente industrial. 

A fibra Meta-aramida é inerente quanto às suas propriedades de proteção 
contra fogo e chamas. Isso significa que as propriedades não são alteradas com as lavagens. 
Além  disso,  as  roupas  feitas  com  fibras  aramida  são  duráveis,  confortáveis  e  mantém  a 
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aparência  por  grande  numero  de  lavagens.  Entretanto,  é  importante  lava-las  de  forma 
adequada.

Cuidados com de fibras Aramidas
Uniformes bombeiros ou com sistema impermeabilizante
Temperatura de lavagem: 40ºC
Tipo de lavagem: manual ou mecânica
Solvente: Percloroetileno
Secagem: Á sombra e de forma natural.
Evitar: Alvejantes a base de cloro
Secagem com exposição á luz solar
Lavagem com roupas de outras fibras – contaminação.

Informações  sobre  segurança  do  produto  estão  disponíveis  por 
solicitação.

As  Informações  aqui  disponibilizadas  representam  todo  o  conhecimento 
adquirido através de literaturas especializadas, recomendações dos fabricantes dos tecidos e 
relatos  de  nossos  clientes,  não  sugerindo  a  substituição  de  testes  necessários  para 
determinação da adequação dos nossos produtos ás finalidades especificas. Tais informações 
estão  sujeitas  a  revisões,  a  medida  que  se  tornam  disponíveis  novos  conhecimentos  ou 
experiências.

Devido á impossibilidade de previsão das variações em adversas de uso, a 
Qualytextil S/A não fornece quaisquer garantias nem assume responsabilidades em relação ao 
uso das mencionadas informações. 

Nada  do  contido  na  presente  publicação  deverá  ser  considerado  como 
licença  para  operação com base nas mesmas,  nem uma recomendação para  violação de 
qualquer direito patenteado. 

1 – ARMAZENAMENTO 
Em caso de trajes de aproximação e combate a incêndio, compostos de 

blusão ¾ e calça, o blusão deve ser sempre armazenado em posição de descanso, suspenso 
pelo gancho localizado na parte traseira da gola. A calça, por sua vez, deve ser armazenada, 
calçada às botas apenas se estiver seca. No caso de não se fazer o uso de botas de bombeiros 
ou se as peças estiverem molhadas, devem permanecer na posição de descanso. No caso da 
calça, esta deve ser pendurada pelo suspensório.

As luvas de bombeiros podem ser acondicionadas nos bolsos dos blusões 
ou capas. 

2 – USO 
Não dobre a manga do uniforme, pois estará expondo parte do corpo e que, 

no caso de um acidente, a roupa não oferecerá a proteção desejada;
Não use nenhuma parte de cima do uniforme parcialmente aberta,  pois, 

logicamente, a roupa somente protegerá as partes cobertas.
Não use cinto sobre a roupa de aramida, pois o cinto por não ser resistente 

às chamas pode se tornar um risco adicional para o usuário da roupa;
Em caso de ruptura do tecido ou mesmo de desgaste dos componentes de 

fechamento (zíperes, velcros, etc), procure inadvertidamente o fornecedor da roupa para devido 
e correto reparo.

Não use roupa impregnada de óleo, pois este se torna um risco adicional à 
proteção oferecida pela vestimenta de aramida;

Não há determinação exata da vida útil de vestimentas em aramida. Desde 
que  não existem rasgos,  contaminação  de outras  fibras  (Formando bolinhas),  remendos e 
consertos  com  tecidos  diferentes  e/ou  utilizando-se  linhas  de  costura  comum,  a  proteção 
permanecerá  enquanto  existir  tecido,  pois  o  mesmo  é  inerentemente  e  permanentemente 
antichamas.

Em se tratando de proteção, o número de lavagens e o produto utilizado não 
influenciarão no desempenho da roupa, desde que se observem as agressões ao tecido como 
no caso do uso alvejantes clorados (hipoclorito de sódio); 

Produtos  com  tintas,  silks  e  canetas  de  marcação  não comprometem a 
proteção original da roupa, salvo se for utilizado algum produto solvente (tinner, algarraz, etc) 
que possa vir a comprometer (por impregnação) a proteção da roupa;

O desempenho de proteção da roupa NÃO está vinculado à vida útil das 
marcações e silks utilizados nas roupas, por se tratar de proteção permanente da fibra.
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A roupa não perderá suas propriedades de proteção com o desbotamento 
do tecido. 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

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

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 36 de 25FEV2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.232 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br

	DECRETO Nº 1.518, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009
	ESTADO DO PARÁ
	PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
	Coord. Estadual de defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

	Confere com o Original:
	MANOEL SILVA DE FREITAS – TEN CEL QOBM
	Ajudante Geral do CBMPA


