
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 12 DE MAIO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 85
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 13 DE MAIO DE 2009 (QUARTA - FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ANDREI
Supervisor de Área CAP BM ODIVAN
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA

2º Turno: CAP BM ALFARO
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM PINHEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTA DE SERVIÇO APROVAÇÃO 

Aprovo a Nota de Serviço de nº 08/2009, elaborada pela 3º Seção do COP, 
que tem como objetivo regular estabelecer aos procedimentos básicos quanto á participação do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará ao serviço de prestação de assistência a educação e a 
saúde às vitimas atingidas pelas enchentes nos municípios do Oeste Paraense. 

2 – NOTA DE INSTRUÇÃO  - APROVAÇÃO 
Aprovo a Nota de instrução de nº 01/2009, elaborada pelo 4º  SGBM/I  – 

Salinópolis, que tem como objetivo regular os treinamentos de guarda-vidas ao efetivo daquele 
subgrupamento,  no período de 24ABR2009 a 26JUN2009, visando proporcionar  ao público 
condições adequadas de segurança.

Aprovo a Nota de instrução de s/nº/2009, elaborada pelo Comando da 2ª 
SBM/I – Icoaraci, que tem como objetivo regular os treinamentos de guarda-vidas ao efetivo 
daquele subgrupamento, no período de 05MAIO2009 a 26JUN2009, visando proporcionar ao 
público condições adequadas de segurança no período das férias anuais, fim de semana e 
feriados  durante  o  ano,primas  pelo  conhecimento  do  serviço  no  que  diz  respeito  aos 
treinamentos e o desenvolvimento técnico profissional ao militares daquela subunidade.

2  –  QUADRO  DE  TRABALHO  E  INSTRUÇÃO  SEMANAL  - 
APROVAÇÃO 

Aprovo o quadro de trabalho e instrução semanal elaborados pelo Comando 
do 1º Grupamento de Busca e salvamento, a serem realizados ao efetivo daquela unidade, no 
período de 04 a 08 de maio de 2009.

3 -  CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA LIMINARISTA AO CFSD PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES (CFSD BM – 2008)

EDITAL N.º 37/2009 – CBMPA/CFSD, DE 11 DE MAIO DE 2009
O  ESTADO  DO  PARÁ,  por  meio  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar, 

representado  por  seu  Comandante-Geral,  em  cumprimento  de  liminar,  torna  público  o 
resultado  final  da  avaliação  psicológica  e  a  convocação  para  os  exames  médicos  da 
candidata  sub judice  SUSANNE DE OLIVEIRA URIBE, inscrição 100024058, do concurso 
público de admissão ao Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militares Combatentes do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA/CFSD).
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1 OS EXAMES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
1.1 Os exames odontológicos serão realizados no dia 22 de maio de 2009 , 

às 9:00 horas (horário local)  no Centro   Odontológico Professora Haydée R. Cecim,  na Rua 
XV de Novembro, nº 226  Edifício Chamiê,9º andar, sala 906-Bairro Centro – Belém.

1.2 Os exames médicos serão realizados no dia dia 22 de maio de 2009, 
às 11:00 horas (horário local) no endereço Avenida Alcindo Cancela, 130 – Bairro Umarizal – 
Belém/PA.

2 DOS EXAMES MÉDICOS
2.1 Os exames médicos, de caráter apenas eliminatório, têm como objetivo 

avaliar as condições de saúde física e mental do candidato, que o tornem apto para freqüentar 
o CFSD BM – 2008.

2.2.1  O  exame  será  procedido  por  uma  Junta  Médica,  constituída  por 
médicos de diferentes especialidades.

2.2.2 No momento dos exames médicos, o candidato deverá apresentar à 
Junta Médica o resultado recente dos seguintes exames complementares, realizados sob sua 
responsabilidade:

a) hemograma; (ambos os sexos).
b) glicemia; (ambos os sexos).
c) colesterol (total e frações); (ambos os sexos).
d) tnglicerídeos; (ambos os sexos).
e) VDRL; (ambos os sexos).
f) urina rotina; (ambos os sexos).
g) Rx do tórax em PA; (ambos os sexos).
h) Rx da coluna tóraco-lombar (AP); (ambos os sexos).
i) parasitoscopia de fezes; (ambos os sexos).
j) laudo oftalmológico com resultado de acuidade visual; (ambos os sexos).
k)  laudo  cardiológico  com  resultado  do  eletrocardiograma;  (ambos  os 

sexos).
l)  laudo  neurológico  com  resultado  do  eletroencefalograma;  (ambos  os 

sexos).
m)  laudo  otorrinolaringológico  com  resultado  da  avaliação  audiométrica; 

(ambos os sexos).
n) sorologia Anti-HIV; (ambos os sexos) não Eliminatório.
o) teste BHCG sanguíneo; (sexo feminino) não Eliminatório.
p)  colpocitologia  oncótica;  (exame  com  validade  de  seis  meses)  (sexo 

feminino).
q)  ultra-sonografia  pélvica;  (exame  com  validade  de  seis  meses)  (sexo 

feminino).
r)  radiografia  panorâmica odontológica com laudo radiológico;  (ambos os 

sexos).
2.2.3  Constituem causas  de inaptidão de saúde física  para  freqüentar  o 

CFSD BM – 2008:
a) peso desproporcional à altura, tomando-se por base a diferença por mais 

de  10  (dez)  entre  a  altura  (número  de  centímetros  acima  de  um  metro)  e  o  peso  (em 
quilogramas),  para  candidatos  com  altura  inferior  a  1,75  m  (um  metro  e  setenta  e  cinco 
centímetros), e de mais de 15 (quinze) para os candidatos de altura igual ou superior a 1,75 m 
(um  metro  e  setenta  e  cinco  centímetros).  Estas  diferenças,  entretanto,  por  si  só  não 
constituem em elemento decisivo para a junta de saúde, a qual as analisará em relação ao 
biótipo e outros parâmetros do exame físico, tais como massa muscular, constituição óssea, 
perímetro torácico;

b)  deformidades  dos  pés  incompatíveis  com  o  exercício  das  atividades 
militares;

c) presença de tatuagens em partes expostas do corpo;
d)  campos  pleuro-pulmonares  anormais,  inclusive  os  que  apresentarem 

vestígios de lesões anteriores;
e) agudeza visual de 0.3 sem correção e sem tolerância abaixo de 0.5 em 

ambos os olhos. Será, contudo, tolerada a baixa visão em um dos olhos, até 0.3 quando o outro 
tiver pelo menos 0.7 de acuidade, ou ainda, a baixa de até 0.2 em um dos olhos, quando o 
outro tiver visão igual a 1 (um), tudo sem correção;
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f)  acromatopsia  ou  discromatopsia  absolutas  em  quaisquer  de  suas 
variedades;

g) estrabismo com desvio superior a 10 graus;
h) audibilidade inferior a 35 decibéis ISO, nas freqüências de 250 a 6000 

C/S,  em  ambos  os  ouvidos.  Na  impossibilidade  de  audiometria,  na  percepção  de  voz 
cochichada à distância de 5 m, em ambos os ouvidos;

i)  desvio  de  septo,  pólipos  nasais  ou  hipertrofia  de  cometos  quando 
provocarem diminuição sensível de permeabilidade nasal;

j) varizes acentuadas nos membros inferiores;
l) tensão arterial sistólica superior a 140 mm/hg e distólica superior a 90 

mm/hg, em caráter permanente.
m) dentes cariados ou com lesões periapicais;
n)  menos  de  seis  molares  opostos  dois  a  dois,  tolerando-se  dentes 

artificiais,  em raízes  isentas  de  lesões  periapicais  (coroas  e  pontes  fixas  ou móveis),  que 
assegurem mastigação perfeita;

o)  ausência  de  qualquer  dente  de  bateria  labial  (incisos  e  caninos), 
tolerando-se dentes artificiais que satisfaçam a estética;

p) periodontopatias;
q)  o  candidato  que  não  preencha  o  número  de  elementos  dentários, 

conforme  regulamento,  os  mesmos  poderão  ser  substituídos  por  aparelhos  protéticos 
(protodônticos) que restituam as condições anátomo-flsio-biológica e estética;

r) cicatrizes que, por sua natureza e localização, possam, em face do uso de 
equipamento militar e do exercício das atividades de Bombeiros Militares, vir a motivar qualquer 
perturbação funcional ou ulcerar-se;

s) imperfeita mobilidade funcional das articulações e, bem assim, quaisquer 
vestígios anatômicos e funcionais de lesões ósseas ou articulares anteriores;

t)  eletroencefalograma  com  anormalidade  compatível  com  a  doença  do 
sistema nervoso relacionada como incapacitante;

u) distúrbios da fala;
v) a candidata aprovada nas provas objetivas e convocada para os exames 

médicos  que  apresentar  estado  de  gravidez,  será  afastada  do  concurso  público,  ficando 
assegurado  o  direito  de  cumprimento  das  etapas  que  ainda  restarem,  em  uma  próxima 
convocação, caso ocorra.

x)  demais  moléstias  e  deficiências  físicas  e  mentais  que  inabilitam  o 
candidato para o serviço militar obrigatório, previstas no regulamento das Juntas de Inspeção 
de Saúde do Exército Brasileiro.

2.2.4 Quando ultrapassados 180 (cento e oitenta) dias da aprovação nos 
exames  médicos  de  que  trata  o  subitem 2.2.2  deste  edital,  nenhum candidato  convocado 
poderá iniciar o Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militares Combatentes sem prévia 
liberação da Junta de Saúde da Corporação.

3 DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS
3.2  O  candidato  deverá  providenciar,  à  suas  expensas,  os  exames 

necessários.
3.3  Os  exames  entregues  serão  avaliados  pela  Junta  Médica,  em 

complementação ao exame clínico.
3.4 A critério da Junta Médica, poderão ser solicitados novos exames ou a 

repetição dos exames, se necessário, para a conclusão do diagnóstico.
3.5 Serão aceitas cópias autenticadas dos laudos dos exames laboratoriais 

e complementares. Em nenhuma hipótese serão devolvidos os exames médicos ou as cópias 
autenticadas dos exames entregues pelos candidatos.

3.6 Em todos os exames exigidos no subitem 2.2.2, além do número do 
documento de identidade do candidato, deverão constar,  obrigatoriamente, a assinatura e o 
registro  no  órgão  de  classe  específico  do  profissional  responsável,  sendo  motivo  de 
inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.

3.7 Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 dias anteriores à 
realização dos exames médicos.

3.8 A Junta Médica, após a análise do exame clínico e dos exames dos 
candidatos, emitirá apenas parecer de inaptidão.

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 85 de 12MAIO2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.139 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

3.9 Será eliminado do certame o candidato considerado inapto, ou que não 
comparecer aos exames médicos ou, ainda, que deixar de entregar algum exame durante a 
realização dessa fase, ou posteriormente, caso seja solicitado pela Junta Médica.

3.10 No dia  de  realização  dos  exames  médicos,  os  candidatos  deverão 
comparecer  ao  local  indicado,  trajando  calção  de  banho,  no  caso  de  candidatos  do  sexo 
masculino e maiô de duas peças (biquíni), para os candidatos do sexo feminino.

3.11 Para a realização dos procedimentos odontológicos há a necessidade 
de  que  o  candidato  realize  prévia  higiene  bucal,  bem  como  leve  ao  local  das  provas  os 
acessórios de higienização oral.

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1 Os resultado provisório nos exames médicos da candidata  Sub Judice 

ao cargo de Soldados Bombeiros Militares Combatentes serão publicados no Diário Oficial do 
Estado do Pará e divulgado na Internet, no endereço eletrônico www.movens.org.br, na data 
provável de 5 de junho de 2009.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31416 de 12/05/2009)

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

1 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão temporária de nº 11, datada 

de 22 de abril de 2009, com os seguintes pareceres:
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
ALAN DE AGUIAR GUILHERME, SD BM, do 6º GBM. PARECER: Incapaz 

temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 102 dias de licença para tratamento 
de saúde, retroativo a 19MAR2009 até 29JUN2009.

CARLOS  ALEXANDRE  DO  NASCIMENTO  GURJÃO,  SD  BM,  do  2º 
GBS/GSE. PARECER: Incapaz temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 43 
dias de licença para tratamento de saúde, retroativo a 11MAR2009 até 22ABR2009.

JUNIOR  GOMES  FARIAS,  SD  BM,  do  1º  GBS.  PARECER:  Incapaz 
temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 70 dias de licença para tratamento de 
saúde, retroativo a 03FEV2009 até 22ABR2009.

LUIZ ANTONIO DE SOUSA, SD BM, do 11º SGBM/QCG. PARECER: Incapaz 
temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 97 dias de licença para tratamento de 
saúde, retroativo a 20FEV2009 até 27MAIO2009.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA 
GILMAR  DIAS  GUEDELHA,  SD  BM,  do  15º  GBM.  PARECER:  Incapaz 

temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 56 dias de licença para tratamento de 
saúde, retroativo a 26FEV2009 até 22ABR2009.

CONCLUSÃO DE LICENÇA
CARLOS  ALEXANDRE  DO  NASCIMENTO,  SD  BM,  do  2º  GBS/GSE. 

PARECER: Apto ao trabalho bombeiro milita com restrições temporárias. Dispensado de esforço 
físico e serviço por 35 dias a partir  de 23ABR2009 até 27MAIO2009. Responde expediente no 
quartel. 

ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA, CB BM, do 12º SGBM. PARECER: 
Apto  ao trabalho bombeiro  milita  com restrições  temporárias.  Dispensado de  esforço  físico  e 
serviço por 40 dias a partir de 23ABR2009 até 01JUN2009. Responde expediente no quartel. 

GILMAR  DIAS  GUEDELHA,  SD  BM,  do  15º  GBM.  PARECER:  Apto  ao 
trabalho bombeiro milita com restrições temporárias. Dispensado de esforço físico e serviço por 40 
dias a partir de 23ABR2009 até 01JUN2009. Responde expediente no quartel. 
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JUNIOR GOMES FARIAS, SD BM, do 1º GBS. PARECER: Apto ao trabalho 
bombeiro milita com restrições temporárias. Dispensado de esforço físico e serviço por 35 dias a 
partir de 23ABR2009 até 27MAIO2009. Responde expediente no quartel. 

PRORROGAÇÃO DE DISPENSA 
HAMILTON DA SILVA REIS, CB BM, do CSMV/MOP. PARECER: Apto ao 

trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensado de esforço físico e serviço por 
mais 24 dias de 23ABR2009 até 18MAIO2009. Responde expediente no quartel.

FALTOU A JIS BM 
DENÍLSON ALVES DE SOUSA, CB BM, do 5º GBM. PARECER: Faltou a 

inspeção  de  saúde  no  dia  22ABR2009.  Falta  justificada,  remarcado  para  o  dia  25MAI2009. 
Solicitamos apresentação do mesmo na data supracitada 

ELIZEU MOTA DOS SANTOS, 3º SGT BM, do 7º GBM. PARECER: Faltou a 
inspeção  de  saúde  no  dia  22ABR2009.  Remarcado  par  o  dia  01JUN2009.  Solicitamos 
apresentação do mesmo na data supracitada 

MARCELO ASSIS DA SILVA,  CB BM, do 6º  SGBM. PARECER: Faltou  a 
inspeção  de  saúde  no  dia  22ABR2009.  Remarcado  par  o  dia  27MAIO2009.  Solicitamos 
apresentação do mesmo na data supracitada 

PAULO SERGIO DA COSTA CORDIAL, CB BM, do QCG. PARECER: Faltou 
a  inspeção  de  saúde  no  dia  22ABR2009.  Remarcado  par  o  dia  25MAIO2009.  Solicitamos 
apresentação do mesmo na data supracitada 

(Ref. Of. nº 105/2009 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

2 - ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 1.643, DE 11 DE MAIO DE 2009
Homologa  o  Decreto  nº  908/2009, de 19 de abril  de 2009,  editado pelo 

Prefeito Municipal de Faro, que declara "situação de emergência" em áreas daquele Município.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado, e
Considerando, o Decreto nº 908/2009, de 19 de abril de 2009, editado pelo 

Prefeito Municipal de Faro, 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 908/2009, de 19 de abril de 2009, editado 

pelo Prefeito  Municipal  de Faro,  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, 11 de maio de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 908/2009, DE 19 DE ABRIL DE 2009.
DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA, EM ALGUMAS ÁREAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE 
FARO AFETADAS POR ENCHENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DENILSON BATALHA GUIMARÃES, Prefeito Municipal de faro, Estado do 
Pará, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 75, inciso XXVIII da Lei Orgânica do 
Município de faro, pelo decreto Federal nº5.376, de 17 de Fevereiro de 2005, e pela resolução 
nº 3 do Conselho Nacional de Defesa civil.

CONSIDERANDO QUE, as fortes chuvas que caem neste período atingiram 
algumas áreas da Zona Urbana e Rural provocando inundações de residências;

CONSIDERANDO  QUE,  as  ações  desenvolvidas  e  os  recursos  próprios 
utilizados  pelo  Município  já  não  estão  mais  sendo  suficientes  para  tentar  restabelecer  a 
normalidade;

CONSIDERANDO QUE, a decretação de situação de emergência é medida 
administrativa necessária para recuperar, manter e preservar o interesse público nas situações 
de anormalidade.

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

desastre e caracterizada como de Situação de Emergência.
Parágrafo Único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para as 

áreas deste município, comprovadamente afetada pelo desastre, conforme prova documental 
estabelecida pelo formulário de Avaliação de Danos e pelo o mapa de área afetada, anexo a 
este Decreto.

Art. 2º - Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no 
âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC e 
autoriza-se  o  desencadeamento  do  plano  emergencial  de  respostas  aos  desastres,  após 
adaptado a situação real desse desastre.

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

Parágrafo  Único.  Essas  atividades  serão  coordenadas  pela  Secretaria 
Executiva da COMDEC.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 90 (noventa) dias. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Faro-Pá, em 19 de abril de 2009.

DENILSON BATALHA GUIMARÃES
Prefeito Municipal de Faro
(Transc. do DOE nº 31416 de 12/05/2009)

DECRETO Nº 1.644, DE 11 DE MAIO DE 2009
Homologa  o  Decreto  nº  323/2009, de 20 de abril  de 2009,  editado pelo 

Prefeito Municipal de Porto de Moz, que declara "situação de emergência" em áreas daquele 
Município.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado, e

Considerando, o Decreto nº 323/2009, de 20 de abril de 2009, editado pelo 
Prefeito Municipal de Porto de Moz, 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;

viger por um prazo de 90 (noventa) dias. 
Parágrafo Único. O prazo de vigência deste decreto pode ser prorrogado até 

completar um máximo de 180 (cento e oitenta) dias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Faro-Pá, em 19 de abril de 2009.
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DENILSON BATALHA GUIMARÃES
Prefeito Municipal de Faro

DECRETO Nº 1.644, DE 11 DE MAIO DE 2009
Homologa  o  Decreto  nº  323/2009, de 20 de abril  de 2009,  editado pelo 

Prefeito Municipal de Porto de Moz, que declara "situação de emergência" em áreas daquele 
Município.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado, e

Considerando, o Decreto nº 323/2009, de 20 de abril de 2009, editado pelo 
Prefeito Municipal de Porto de Moz, 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 323/2009, de 20 de abril de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal  de Porto  de Moz,  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, 11 de maio de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
GOVERNO DO DESENVOLVIMENTO E COMPROMISSO SOCIAL
PODER EXECUTIVO-
20 DE ABRIL DE 2009. 
DECRETO N°. 323/2009.
Dispõe sobre a situação de EMERGÊNCIA em que se encontram alguns 

núcleos da zona rural do município de Porto de Moz, mais precisamente os rios JÁ URUCU e 
seus fluentes; MAJARI, AQUIQUI e QUATÍ; GUAJARÁ e seus afluentes: PEITURU, ARURU, 
ARURUZINHO, CURUMINIM e IUI-IUI; e margem direita do rio AMAZONAS, bem como parte 
signiftcativa da zona urbana nos Bairros: MATURÚ, PRAIÃO e CARINI.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ, Estado do Pará, no uso 
de  suas  atribuições  legais,  em  especial  as  dispostas  no  artigo  100,  Inciso  XXVII,  da  Lei 
Orgânica do Município de Porto de Moz; pelo art. 17 do Decreto Federal n°. 5.376 de 17 de 
fevereiro de 2005, e pela Resolução n° 03 de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de 
Defesa Civil; e 

CONSIDERANDO as  fortes  e  constantes  chuvas  que  vêm  caindo  nesta 
região e que resultam no deslocamento de pequenas ilhas decorrentes do fenômeno natural 
conhecido por REPIQUETE (vento que sopra em todas as direções), cuja ação está causando 
grandes transtornos aos cidadãos portomozenses, moradores dos rios acima citados, os quais 
estão com suas casas submersas e, em consequência, correndo o risco de contrair doenças 
como: Febre, Resfriado, Pneumonia, Hepatite, Diarréia, Malaria, desnutrição e outros tipos de 
enfermidades;
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CONSIDERANDO que, em consequência do REPIQUETE, grandes blocos 
de ilhas flutuantes se deslocam para leitos e margens dos rios mencionados, formando o que 
chamamos na região de "TAPAGEM", ou seja, obstruindo totalmente os aludidos rios e isolando 
os seus moradores;

CONSIDERANDO que,embora o fenômeno aconteça todos anos, e sempre 
um pouco mais  tarde  nunca  tinha ocorrido  com tamanha proporção,  resultando em danos 
humanos, materiais e ambientais, alem de deixar desabrigadas, desalojadas e isoladas mais de 
2.000 mil famílias Portomozense que moram na Zona afetada;

CONSIDERANDO ainda que a secretaria Municipal de Promoção Social, em 
conjunto  com  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Secretaria  de  Infra  -  Estrutura,  Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Secretaria de Produção e Abastecimento, Secretaria de 
Administração e a comissão Municipal  de Defesa Civil  estão mobilizados na prestação dos 
atendimentos as vítimas do referido fenômeno causado pelas enchentes, desde o começo de 
Março do ano corrente, sendo que atualmente a situação tornou-se agravante.

DECRETA:
Art.  1°.  Situação de Emergência  pelo período de 90 (noventa)  dias,  nas 

áreas ribeirinhas banhadas pelos rios JAURUCÚ, MAJARI, AQUIQUI e QUATÍ; GUAJARÁ e 
seus afluentes: PEITURU, ARURU, ARURUZINHO, CURUMINIM e IUI-IUI; e margem direita do 
rio AMAZONAS, bem como parte significativa da zona urbana nos Bairros: MATURÚ, PRAIÃO 
e CARINI.

Art. 2°. 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. 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 à 
comunidade, com o objetivo  de facilitar  as ações de assistência  à  população afetada pelo 
desastre.

Parágrafo  Único.  Essas  atividades  serão  coordenadas  pela  Secretaria 
Executiva da COMDEC.

Art. 4°. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da 
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  autoriza-se  as  autoridades 
administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente: 

I — penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 
consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 
mesmas;

I — penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 
consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 
mesmas;

II — usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam 
provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e 
outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso 
o uso da propriedade provoque danos à mesma. 

Parágrafo  Único.  Será  responsabilizado  o  agente  da  defesa  civil  ou  a 
autoridade administrativa que se omitir  de suas obrigações,  relacionadas com a segurança 
global da população.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até 
completar um máximo de 180 dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz, 20 de Abril de 2009.
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ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal

— usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam 
provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e 
outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso 
o uso da propriedade provoque danos à mesma. 

Parágrafo  Único.  Será  responsabilizado  o  agente  da  defesa  civil  ou  a 
autoridade administrativa que se omitir  de suas obrigações,  relacionadas com a segurança 
global da população.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até 
completar um máximo de 180 dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz, 20 de Abril de 2009.

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal

Art.  1°.  Situação de Emergência  pelo período de 90 (noventa)  dias,  nas 
áreas ribeirinhas banhadas pelos rios JAURUCÚ, MAJARI, AQUIQUI e QUATÍ; GUAJARÁ e 
seus afluentes: PEITURU, ARURU, ARURUZINHO, CURUMINIM e IUI-IUI; e margem direita do 
rio AMAZONAS, bem como parte significativa da zona urbana nos Bairros: MATURÚ, PRAIÃO 
e CARINI.

Art. 2°. 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. 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 à 
comunidade, com o objetivo  de facilitar  as ações de assistência  à  população afetada pelo 
desastre.

Parágrafo  Único.  Essas  atividades  serão  coordenadas  pela  Secretaria 
Executiva da COMDEC.

Art. 4°. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da 
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  autoriza-se  as  autoridades 
administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente: 

I — penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 
consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 
mesmas;

XXVII,  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Porto  de  Moz;  pelo  art.  17  do 
Decreto Federal n°. 5.376 de 17 de fevereiro de 2005, e pela Resolução n° 03 de 02 de julho de 
1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil; e 

CONSIDERANDO as  fortes  e  constantes  chuvas  que  vêm  caindo  nesta 
região e que resultam no deslocamento de pequenas ilhas decorrentes do fenômeno natural 
conhecido por REPIQUETE (vento que sopra em todas as direções), cuja ação está causando 
grandes transtornos aos cidadãos portomozenses, moradores dos rios acima citados, os quais 
estão com suas casas submersas e, em consequência, correndo o risco de contrair doenças 
como: Febre, Resfriado, Pneumonia, Hepatite, Diarréia, Malaria, desnutrição e outros tipos de 
enfermidades;

CONSIDERANDO que, em consequência do REPIQUETE, grandes blocos 
de ilhas flutuantes se deslocam para leitos e margens dos rios mencionados, formando o que 
chamamos na região de "TAPAGEM", ou seja, obstruindo totalmente os aludidos rios e isolando 
os seus moradores;
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Considerando que,embora o fenômeno aconteça todos anos, e sempre um 
pouco  mais  tarde  nunca  tinha  ocorrido  com  tamanha  proporção,  resultando  em  danos 
humanos, materiais e ambientais, alem de deixar desabrigadas, desalojadas e isoladas mais de 
2.000 mil famílias Portomozense que moram na Zona afetada;

CONSIDERANDO ainda que a secretaria Municipal de Promoção Social, em 
conjunto  com  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  Secretaria  de  Infra  -  Estrutura,  Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Secretaria de Produção e Abastecimento, Secretaria de 
Administração e a comissão Municipal  de Defesa Civil  estão mobilizados na prestação dos 
atendimentos as vítimas do referido fenômeno causado pelas enchentes, desde o começo de 
Março do ano corrente, sendo que atualmente a situação tornou-se agravante.

DECRETA:
Art.  1°.  Situação de Emergência  pelo período de 90 (noventa)  dias,  nas 

áreas ribeirinhas banhadas pelos rios JAURUCÚ, MAJARI, AQUIQUI e QUATÍ; GUAJARÁ e 
seus afluentes: PEITURU, ARURU, ARURUZINHO, CURUMINIM e IUI-IUI; e margem direita do 
rio AMAZONAS, bem como parte significativa da zona urbana nos Bairros: MATURÚ, PRAIÃO 
e CARINI.

Art. 2°. 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. 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 à 
comunidade, com o objetivo  de facilitar  as ações de assistência  à  população afetada pelo 
desastre.

Parágrafo  Único.  Essas  atividades  serão  coordenadas  pela  Secretaria 
Executiva da COMDEC.

Art. 4°. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da 
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  autoriza-se  as  autoridades 
administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente: 

I — penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 
consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 
mesmas;

I — penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 
consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 
mesmas;

II — usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam 
provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e 
outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso 
o uso da propriedade provoque danos à mesma. 

Parágrafo  Único.  Será  responsabilizado  o  agente  da  defesa  civil  ou  a 
autoridade administrativa que se omitir  de suas obrigações,  relacionadas com a segurança 
global da população.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até 
completar um máximo de 180 dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz, 20 de Abril de 2009.

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal

— usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam 
provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e 
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outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso 
o uso da propriedade provoque danos à mesma. 

Parágrafo  Único.  Será  responsabilizado  o  agente  da  defesa  civil  ou  a 
autoridade administrativa que se omitir  de suas obrigações,  relacionadas com a segurança 
global da população.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até 
completar um máximo de 180 dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz, 20 de Abril de 2009.

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal

Art.  1°.  Situação de Emergência  pelo período de 90 (noventa)  dias,  nas 
áreas ribeirinhas banhadas pelos rios JAURUCÚ, MAJARI, AQUIQUI e QUATÍ; GUAJARÁ e 
seus afluentes: PEITURU, ARURU, ARURUZINHO, CURUMINIM e IUI-IUI; e margem direita do 
rio AMAZONAS, bem como parte significativa da zona urbana nos Bairros: MATURÚ, PRAIÃO 
e CARINI.

Art. 2°. 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. 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 à 
comunidade, com o objetivo  de facilitar  as ações de assistência  à  população afetada pelo 
desastre.

Parágrafo  Único.  Essas  atividades  serão  coordenadas  pela  Secretaria 
Executiva da COMDEC.

Art. 4°. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da 
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  autoriza-se  as  autoridades 
administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente: 

I — penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 
consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 
mesmas;

DECRETA:
Art.  1°.  Situação de Emergência  pelo período de 90 (noventa)  dias,  nas 

áreas ribeirinhas banhadas pelos rios JAURUCÚ, MAJARI, AQUIQUI e QUATÍ; GUAJARÁ e 
seus afluentes: PEITURU, ARURU, ARURUZINHO, CURUMINIM e IUI-IUI; e margem direita do 
rio AMAZONAS, bem como parte significativa da zona urbana nos Bairros: MATURÚ, PRAIÃO 
e CARINI.

Art. 2°. 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. 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 à 
comunidade, com o objetivo  de facilitar  as ações de assistência  à  população afetada pelo 
desastre.

Parágrafo  Único.  Essas  atividades  serão  coordenadas  pela  Secretaria 
Executiva da COMDEC.

Art. 4°. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5° da 
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  autoriza-se  as  autoridades 
administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente: 

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 85 de 12MAIO2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.147 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

I — penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 
consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 
mesmas;

I — penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 
consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 
mesmas;

II — usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam 
provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e 
outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso 
o uso da propriedade provoque danos à mesma. 

Parágrafo  Único.  Será  responsabilizado  o  agente  da  defesa  civil  ou  a 
autoridade administrativa que se omitir  de suas obrigações,  relacionadas com a segurança 
global da população.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até 
completar um máximo de 180 dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz, 20 de Abril de 2009.

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal

— usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam 
provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e 
outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso 
o uso da propriedade provoque danos à mesma. 

Parágrafo  Único.  Será  responsabilizado  o  agente  da  defesa  civil  ou  a 
autoridade administrativa que se omitir  de suas obrigações,  relacionadas com a segurança 
global da população.

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até 
completar um máximo de 180 dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Porto de Moz, 20 de Abril de 2009.

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Prefeito Municipal

Registrado no Livro competente, da Secretária Municipal de Administração e 
Finanças e publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz em 02 de 
Abril de 2009.

RIVALDO SALVIANO CAMPOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 1.645, DE 11 DE MAIO DE 2009
Homologa o Decreto nº 71, de 15 de abril  de 2009, editado pelo Prefeito 

Municipal de Nova Esperança do Piriá, que declara "situação de emergência" em áreas daquele 
Município.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado, e

Considerando, o disposto no Decreto nº 71, de 15 de abril de 2009, editado 
pelo Prefeito Municipal de Nova Esperança do Piriá, que declara "situação de emergência", em 
áreas daquele Município;

Considerando, que a  Coordenadoria Estadual de Defesa Civil  verificou e 
constatou a existência de "situação de emergência", tipificada com o código HS.CDG 22.201, 
nos termos da Resolução nº 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, § 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 71, de 15 de abril  de 2009, editado pelo 

Prefeito Municipal  de Nova Esperança do Piriá,  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, 11 de maio de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
CNPJ: 84.263.862/0001-05
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 71 DE 15 DE ABRIL DE 2009.
Declara em situação anormal, caracterizada como situação de emergência a 

área territorial do município afetada por Desemprego e/ou Subemprego Generalizado.
ANTONIO  NILTON  DE  ALBUQUERQUE,  Prefeito  Municipal  de  Nova 

Esperança do Piriá, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
pelo art. 17 do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005 e, pela Resolução n° 3 do 
Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO  situação  de  desemprego  generalizada  no  Município  e 
com base na padronização estabelecida na Classificação Geral dos Desastres e na Codificação 
dos Desastres, Ameaças e Riscos - CODAR.

CONSIDERANDO  que  está  acontecendo,  desde  o  dia  07  de  Abril  do 
corrente  ano,  megaoperação  de  fiscalização  na  indústria  madeireira  desencadeada  pelo 
Ministério  do  Meio  Ambiente,  Ibama  e  Funai,  com  apoio  da  Força  Nacional  e  da  Polícia 
Rodoviária  ocasionando  despedida  da  mão-de-obra  empregada,  fechamento  de  todas  as 
madeireiras e carvoarias localizadas no Município com queda na produção e desemprego em 
massa causando grande impacto na economia local e desemprego generalizado.

CONSIDERANDO o disposto no art. 17 do Decreto Federal n.° 5376 de 17 
de Fevereiro de 2005 e que das consequências desse desastre, resultaram danos humanos e 
prejuízos econômicos e sociais, que refletem diretamente de forma negativa na econômia do 
Município, onde prepondera a atividade madeireira.

DECRETA:
Art.  1°  Fica  declarada  a  existência  de  situação  anormal  de  emergência 

provocada por desastre e caracterizada como Desemprego e/ ou Subemprego Generalizado, 
conforme o código HS.CDG 22.201 da Classificação Geral dos Desastres e na Codificação dos 
Desastres, Ameaças e Riscos - CODAR.

Parágrafo único. Essa situação de anormalidade é válida apenas para as 
áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre.

Art.  2°.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  lançar  mão  da  legislação 
vigente, para que possa atender às necessidades resultantes da situação declarada, dentro dos 
limites de sua competência da Administração Pública.

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 à 
comunidade, com o objetivo  de facilitar  as ações de assistência  à  população afetada pelo 
desastre.

Art.4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger 
por um prazo de 90 (noventa) dias

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até 
completar o máximo de 180 dias.

Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Piriá, 16 de Abril de 2009.
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DECRETO N° 71 DE 15 DE ABRIL DE 2009.
Declara em situação anormal, caracterizada como situação de emergência a 

área territorial do município afetada por Desemprego e/ou Subemprego Generalizado.
ANTONIO  NILTON  DE  ALBUQUERQUE,  Prefeito  Municipal  de  Nova 

Esperança do Piriá, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, 
pelo art. 17 do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005 e, pela Resolução n° 3 do 
Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO  situação  de  desemprego  generalizada  no  Município  e 
com base na padronização estabelecida na Classificação Geral dos Desastres e na Codificação 
dos Desastres, Ameaças e Riscos - CODAR.

CONSIDERANDO  que  está  acontecendo,  desde  o  dia  07  de  Abril  do 
corrente  ano,  megaoperação  de  fiscalização  na  indústria  madeireira  desencadeada  pelo 
Ministério  do  Meio  Ambiente,  Ibama  e  Funai,  com  apoio  da  Força  Nacional  e  da  Polícia 
Rodoviária  ocasionando  despedida  da  mão-de-obra  empregada,  fechamento  de  todas  as 
madeireiras e carvoarias localizadas no Município com queda na produção e desemprego em 
massa causando grande impacto na economia local e desemprego generalizado.

CONSIDERANDO o disposto no art. 17 do Decreto Federal n.° 5376 de 17 
de Fevereiro de 2005 e que das consequências desse desastre, resultaram danos humanos e 
prejuízos econômicos e sociais, que refletem diretamente de forma negativa na econômia do 
Município, onde prepondera a atividade madeireira.

DECRETA:
Art.  1°  Fica  declarada  a  existência  de  situação  anormal  de  emergência 

provocada por desastre e caracterizada como Desemprego e/ ou Subemprego Generalizado, 
conforme o código HS.CDG 22.201 da Classificação Geral dos Desastres e na Codificação dos 
Desastres, Ameaças e Riscos - CODAR.

Parágrafo único. Essa situação de anormalidade é válida apenas para as 
áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre.

Art.  2°.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  lançar  mão  da  legislação 
vigente, para que possa atender às necessidades resultantes da situação declarada, dentro dos 
limites de sua competência da Administração Pública.

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 à 
comunidade, com o objetivo  de facilitar  as ações de assistência  à  população afetada pelo 
desastre.

Art.4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger 
por um prazo de 90 (noventa) dias

Parágrafo único. O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado até 
completar o máximo de 180 dias.

Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Piriá, 16 de Abril de 2009.

ANTONIO NILTON DE ALBUQUERQUE
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31416 de 12/05/2009)

3 - EDITAL DE CITAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO – O CBMPA por intermédio da Diretoria e Ensino e 

Instrução,  FAZ SABER a quem do presente edital virem ou dele tiverem conhecimento. Por 
intermédio do presente fica  CITADO JOAQUIM BARROS LIMA NETO, para comparecer no 
prazo de cinco dias a contar de publicação ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará, sito a Av. Júlio César nº 3000, Bairro de Val-de-Cans, Município de Belém, Estado do 
Pará, no horário das 08 às 14h, para ritos de rematrícula no Curso de Formação de Soldados 
BM/2008,  por  ocasião  de  Trancamento  no  CFSD  BM/2007.  E,  para  que  chegue  ao 
conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, o 
qual será tornado público em D.O.E. Eu, João Hilberto Sousa de Figueiredo – CEL BM. Diretor 
de Ensino e Instrução do CBM-PA, subscrevo e mandei publicar.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA
(Transc. do DOE nº 31416 de 12/05/2009)
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4 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2009
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBMPA, sito a Avenida Júlio César 

nº 3000, Val-de-Cans, inscrito no CNPJ nº 34847236/0001-80, neste ato representado por seu 
Diretor de Apoio Logístico Ten Cel QOBM MARCO ANTONIO GOMES RG 11881 CBMPA , no 
âmbito de suas atribuições legais,  resolve DISPENSAR a Licitação para a  contratação de 
empresa especializada em transporte rodofluvial  de cargas (cestas básicas, colchões, 
redes para dormir e mosquiteiros) para os  Municípios de Altamira, Uruará e Vitória do 
Xingu,  junto  as  Empresa:  C.R.P  Ramos  Comércio  e  Serviços  ,  CNPJ/MF  sob  o  n° 
10.237.610/0001-67, no valor global de R$ 98.320,00 (noventa e oito mil trezentos e vinte reais), 
para atender as famílias atingidas em decorrência da situação de emergência decretada em 
função das enchentes que assolam a região, fundamentada nas disposições contidas no Inciso 
IV do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do mencionado diploma legal.

Belém, 11 de maio de 2009
 
Marco Antonio Gomes – TEN CEL QOBM 
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31416 de 12/05/2009)

5 - TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO, nos termos do Art.  26 da Lei nº 8.666/93, observada a nova 

redação dada pela Lei nº 8.883/94, o ato de DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação de 
empresa especializada em transporte rodofluvial  de cargas (cestas básicas, colchões, 
redes para dormir e mosquiteiros) para os  Municípios de Altamira, Uruará e Vitória do 
Xingu,  fundamentada nas  disposições  contidas  no Inciso  IV do  Art.  24 da  Lei  Federal  nº 
8.666/93,  do mencionado diploma legal,  assim  como no Parecer  Jurídico  da Comissão  de 
Justiça do CBMPA.

Belém, 11 de maio de 2009

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31416 de 12/05/2009)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

O TCEL BM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da sua competência que lhe 
confere o at. 74, parágrafo 2° da Lei Estadual n° 6.833, de 13 FEV 2006, do Código de Ética e 
Disciplina da PMPA, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR: 
O 3º SGT BM MARIVALDO PEREIRA DA COSTA, do QCG/COP, por ter 

doado  sangue  voluntariamente  à  pessoa  necessitada,  no  banco  de  sangue  do  Centro  e 
Hemoterapia  e  Hematologia  do  Pará  –  HEMOPA.  Ato  de  amor  à  vida  que  enobrece  a 
Corporação. INDIVIDUAL 

2 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL 
PORTARIA Nº 64 DE 07 DE MAIO DE 2009 
ANEXOS: 
Oficio nº 179/2009 – Cmdº do 9º SGBM/I de 21ABR2009
Memorando nº 024/2008 do 9º SGBM/I de 31MAIO2009.
O Chefe  do EMG e Subcomandante geral  do CBMPA, no uso  de  suas 

atribuições legais e com intuito de apurar o fato ocorrido no dia 30MAR2009, onde o militar CB 
BM MAURO DE SOUZA FERREIRA, RG 2346005, pertencente ao quartel do 9º SGBM/I, teria 
faltado ao serviço de auxiliar da guarnição de serviço.

RESOLVE:
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Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado  (PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis 
transgressões disciplinares disponibilizadas no art. 17 inciso X, art. 18 incisos VII e XVIII, art. 37 
inciso L da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2009, Código de Ética e Disciplina da Policia 
Militar do Pará ora em vigor no Corpo de bombeiros Militar do Pará, podendo ser sancionado de 
acordo com o art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art. 2º - Nomear o CAP QOABM ANTONIO CARLOS DA SILVA E SOUZA, 
pertencente atualmente ao 9º SGBM/I, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições 
que me competem;

Art. 3º - O Presente devera observar as orientações formalizadas por meio 
do oficio nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral n] 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art.4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA. 

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
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