
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 30 DE JUNHO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 119
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 01 DE JULHO DE 2009 (QUARTA – FEIRA)

Superior de Dia A CARGO DO COP
Supervisor de Área A CARGO DO COP
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP

2º Turno: A CARGO DO COP
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA Nº 314, DE 22 DE  JUNHO DE 2009
O Comandante Geral  do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 

suas atribuições legais, e tendo tomado conhecimento da solicitação de desligamento do Curso 
de Formação de Soldados Bombeiro Militar, através do requerimento do Aluno CFSD/BM IGOR 
GARCIA DA COSTA, RG 4351095 – SSP/PA, matriculado no CFSD/BM – Pólo Belém, por 
meio da Portaria n°253, de 01 de JUN 2009, publicada em DOE n° 31.433., de 04 de JUN 2009; 
e

Considerando o  termo  de  solicitação  de  Desligamento  de  Curso,  por 
interesse próprio, do ALUNO CFSD/BM IGOR  GARCIA DA COSTA, RG 4351095, de 04 de 
junho de 2009;

Considerando  que a AL CFSD BM foi considerado  APTO  pela JIS BM nº 
034, de 16 de junho de 2009, publicado no BG nº 115 de 24 de junho de 2009;

RESOLVE:
Art. 1º - Desligar a pedido o ALUNO CFSD/BM IGOR GARCIA DA COSTA, 

RG 4351095 do Curso de Formação de Soldados BM/2009, conforme matrícula publicada em 
Diário Oficial do Estado n° 31.433, de 04 de junho de 2009.

Art. 2º -  Esta portaria retroagirá seus efeitos a contar de 04 de junho de 
2008.

Art. 3º - 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. 31448 de 26/06/2009)

PORTARIA Nº 315, DE  22 DE  JUNHO DE 2009
O Comandante Geral  do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 

suas atribuições legais, e tendo tomado conhecimento da solicitação de desligamento do Curso 
de  Formação  de  Soldados  Bombeiro  Militar,  através  do  requerimento  do  Aluno  CFSD/BM 
DANIELLE DE PAULA SOUSA DO NASCIMENTO, RG 3867958 – SSP/PA, matriculado no 
CFSD/BM – Pólo Belém, por meio da Portaria n°253, de 01 de JUN 2009, publicada em DOE n° 
31.433., de 04 de JUN 2009; e

Considerando o  termo  de  solicitação  de  Desligamento  de  Curso,  por 
interesse próprio, do ALUNO CFSD/BM DANIELLE DE PAULA SOUSA DO NASCIMENTO, RG 
3867958, de 13 de junho de 2009;
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Considerando  que a AL CFSD BM foi considerada  APTA pela JIS BM nº 
034, de 16 de junho de 2009, publicado no BG nº 115 de 24 de junho de 2009;

RESOLVE:
Art.  1º  -  Desligar  a  pedido  a  ALUNA  CFSD/BM  DANIELLE DE  PAULA 

SOUSA  DO  NASCIMENTO,  RG  3867958  do  Curso  de  Formação  de  Soldados  BM/2009, 
conforme matrícula publicada em Diário Oficial do Estado n° 31.433, de 04 de junho de 2009.

Art. 2º -  Esta portaria retroagirá seus efeitos a contar de 05 de junho de 
2008.

Art. 3º - 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. 31448 de 26/06/2009)

PORTARIA Nº 318, DE 24 DE JUNHO DE 2009
O Comandante Geral  do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 

suas atribuições legais, e tendo tomado conhecimento da solicitação de desligamento do Curso 
de  Formação  de  Soldados  Bombeiro  Militar,  através  do  requerimento  do  Aluno  CFSD/BM 
BRENO BENHUR MACÊDO ALVES, RG 4283534 – SSP/PA, matriculado no CFSD/BM – Pólo 
Belém, por meio da Portaria n°253, de 01 de JUN 2009, publicada em DOE n° 31.433., de 04 
de JUN 2009; e

Considerando o  termo  de  solicitação  de  Desligamento  de  Curso,  por 
interesse próprio, do ALUNO CFSD BM BRENO BENHUR MACÊDO ALVES, RG 4283534, de 
15 de junho de 2009;

Considerando  que a AL CFSD BM foi considerado  APTO  pela JIS BM nº 
034, de 16 de junho de 2009, publicado no BG nº 115 de 24 de junho de 2009;

RESOLVE:
Art. 1º - Desligar a pedido o ALUNO CFSD/BM BRENO BENHUR MACÊDO 

ALVES,  RG  4283534  do  Curso  de  Formação  de  Soldados  BM/2009,  conforme  matrícula 
publicada em Diário Oficial do Estado n° 31.433, de 04 de junho de 2009.

Art. 2º -  Esta portaria retroagirá seus efeitos a contar de 15 de junho de 
2009.

Art. 3º - 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. 31448 de 26/06/2009)

PORTARIA Nº 317, DE 22 DE JUNHO 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 Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar Combatentes – CFSD/ 
BM/2009;

CONSIDERANDO A Portaria nº 220 de 30 de abril  de 2009, o qual torna 
pública a Homologação do Resultado Final do CFSD BM/2008, conforme publicação em Diário 
Oficial nº 31.410, de 04 de maio de 2009;

CONSIDERANDO  que  o  Curso  de  Formação  de  Soldados  Bombeiros 
Militares Combatentes 2009 funcionará nos seguintes Pólos de Formação: Belém, Abaetetuba, 
Castanhal, Marabá, Santarém e Parauapebas;

RESOLVE:
Art.  1º  – Matricular,  a  contar  do  dia  18  de maio  de  2009 no  Curso  de 

Formação de Soldados Bombeiro Militar, os candidatos abaixo relacionados, nos respectivos 
Pólos de Formação:

1. PÓLO MARABÁ
1.1-REDENÇÃO
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Rauzier Wescley Brito da Silva.

2.1- ALTAMIRA
Jairlen Santos da Silva
Art. 2º - Revogada às 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. 31448 de 26/06/2009)

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

1 - ATO DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO Nº 1.757, DE 24 DE JUNHO DE 2009
Homologa  o Decreto  nº  148/2009, de 29 de maio  de 2009, editado pelo 

Prefeito  Municipal  de  Pacajá,  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 148/2009, de 29 de maio de 2009, editado pelo 
Prefeito  Municipal  de  Pacajá,  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.HEX 12.302, 
nos termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que compete a Governadora 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 148/2009, de 29 de maio de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de Pacajá, 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, 24 de junho de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ GABINETE DO PREFEITO
DECRETO  Nº 148/2009, DE 29 DE MAIO DE 2009
DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA, A SEDE DO MUNICÍPIO COMO UM TODO; AS PERIFERIAS MARGINAIS DOS RIOS 
PACAJÁ,  ARATAÚ,  IGARAPÉS E  CÓRREGOS QUE CORTAM O  MUNICÍPIO EM TODA A  SUA 
EXTENSÃO,  CONFORME  CÓDIGO  DE  DESASTRE,  AMEAÇAS  E  RISCO  -  CODAR-12.303 
(ALAGAMENTOS).

O Prefeito  Municipal  da Cidade de Pacajá-PA,  Senhor  EDMIR JOSÉ DA SILVA,  em 
pleno  gozo  das  atribuições  legais  que  lhes  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica  deste  Município;  em 
conformidade  com  o  Art.  17  do  Decreto  Lei  5.376  de  17  de  Fevereiro  de  2005,  que  sistematiza  os 
procedimentos relativos à declaração, à homologação e ao reconhecimento de situação de emergência e de 
estado de calamidade pública; amparado ainda pela Resolução n°. 3 do CONSELHO NACIONAL DE DEFESA 
CIVIL - CONDEC, que regulamenta o assunto.
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1.  CONSIDERANDO;  a  situação  geográfica  do  Município  de  Pacajá,  que  por  estar 
localizado na zona central da Amazônia Legal, tem níveis pluviométricos já bastante elevados nesta época do 
ano.

2. CONSIDERANDO;  as pesadas chuvas que castigam a região Amazônica,  e  neste 
ano, com um volume de chuvas bem mais elevadas que nos anos anteriores, proporcionando uma elevação 
maior no volume dos rios que escoam as águas de afluentes como o Rio Pacajá, Rio Arataú e outros Igarapés e 
Córregos que irrigam as terras deste Município.

3. CONSIDERANDO; a sobrecarga na calha destes canais, o transbordamento é 
inevitável,  o  que  promove  o  estado  de  alagamento  constatado  em toda  a  extensão  territorial  do 
Município de Pacajá, causando:

3.1  Isolamento  de  parte  da  população,  principalmente  dos  moradores  que  se 
localizam às margens dos Rios Pacajá, Arataú e outros.

3.2 Dificuldade para que estes alagados recebam ajuda de remédio, alimentos, 
roupas e outros insumos necessários às suas sobrevivências.

3.3 Alagamento das vias de acesso a Escolas, tanto no interior como na cidade, 
provocam o afastamento de 2626 alunos na área urbana e mais de 60% dos alunos da zona rural.

3.4 Desabastecimento total de merenda escolar na zona rural e em parte da Sede 
do Município.

3.5  Prejuízo  para  os Produtores  Rurais  (grandes  e pequenos)  com a perda da produção 
primária principalmente da lavoura de subsistência.

3.6  Prejuízo  para  os  pecuaristas  (grandes  e  pequenos),  pelo  alagamento  e 
consequente  apodrecimento  dos  pastos,  sem alimento  os  rebanhos  de  grande  ou  pequeno  porte 
emagrecem, adoecem e morrem.

3.7  O  Município  já  conta  com  800  famílias  afetadas,  sendo:  A)  380  famílias 
desalojadas,  B)  207  famílias  desabrigadas,  C)  178  famílias  deslocadas,  D)  56  famílias  com 
enfermidade médias.

3.8 Na sede, contamos pelo menos 24 ruas alagadas e o restante sofrem com as 
erosões  causadas  pelas  grandes  enxurradas,  deixando  os  munícipes  com  grande  dificuldade  de 
locomoção, quer seja, de carro ou a pé.

3.9  Os  acessos  ao  Município  estão  completamente  comprometidos,  com  atoleiros, 
deslizamentos  de  barreiras  e  derrapagens  nas  ladeiras,  o  que  dificulta  a  trafegabilidade  principalmente  das 
ambulâncias que fazem o remanejamento de pacientes em estado grave.

3.10    Aumento  nos  casos  de  doenças  como:  Malária,  Dengue,  Leptospirose, 
hepatite, doenças parasitárias e micoses, por falta de água potável.

3.11 Aumento nos acidentes com animais peçonhentos.
3.12 Falta de medicamentos, veículos próprios, equipamentos e recurso financeiro 

para dar a assistência necessária de forma a garantir  o mínimo de dignidade possível  às pessoal 
atingidas pelos alagamentos.

4.  CONSIDERANDO  que;  como  consequência  deste  desastre,  resultaram  os 
danos  humanos,  materiais  e  ambientais  e  os  prejuízos  econômicos  e  sociais,  explicitados  no 
"CONSIDERANDO N° 3" e constantes do Formulário de Avaliação de Danos anexo a este Decreto.

5. CONSIDERANDO; o nível e a intensidade das enchentes e em acordo com a 
Resolução  n°.  3  do  Conselho  Nacional  de  Defesa  Civil  -  CONDEC,  a  dimensão  do  desastre  é 
considerada de nível médio II.

DECRETA
Art.    1°.   - Fica declarada a situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA, abrangendo o Município de Pacajá, nas áreas alagadas pelas enchentes provocadas 
palas chuvas, a saber:

§1 - Regiões marginais dos Rios Pacajá, Arataú, Igarapés e Riachos.
§2 -  Regiões onde hajam famílias  isoladas por  deslizamento,  corte nas Estradas 

Vicinais,  quedas  de pontes ou  qualquer  situação  que  impeça o socorro  a  vitimas das enchentes no 
âmbito deste Município.

§3 - A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, prevista no caput deste Artigo, foi previamente 
comprovada por técnicos da Secretaria de Saúde deste Município e está devidamente amparado pêlos 
seguintes anexos:

1 - Relatório de Avaliação de Danos em formulário próprio,
2 - Croqui das áreas afetadas pelo desastre.
3 - Fotografias que comprovam toda a extensão dos danos.
Art. 2°. - Fica o Poder Executivo autorizado com base na Legislação Vigente, a tomar 

as medidas cabíveis, com vistas a atender todas as necessidades resultantes deste Decreto, observando 
os limites da Administração Pública.
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Art. 3°. - Este Decreto tem validade pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data 
de sua publicação.

§ único - O prazo de validade deste Decreto pode ser prorrogado por igual período 
ou até que se complete 180 (cento e oitenta) dias.

Art.  4°. -  Este Decreto entra  em vigor na data de sua publicação e revoguem-se 
todas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacajá - Pará, aos 29 dias do mês de maio do ano de 
2009.

EDMIR JOSE DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.758, DE 24 DE JUNHO DE 2009 
Homologa o Decreto n° 218, de 18 de maio de 2009, editado pelo Prefeito 

Municipal de Oriximiná, que prorroga a “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 Estadual, e 
Considerando que o art. 4º do Decreto Municipal nº 202, de 27 de março de 

2009, que declarou “situação de emergência” no Município de Oriximiná, fixou vigência para 
aquele ato por 60 (sessenta) dias;

Considerando  que  através  do  Decreto  nº  218,  de  18  de  maio  de  2009, 
editado pelo Prefeito Municipal de Oriximiná, foi prorrogada a “situação de emergência” nas 
áreas daquele Município por mais 60 (sessenta) dias, tendo em vista que ainda perduram as 
razões que levaram à edição do Decreto Municipal nº 202/2009;

 Considerando que a  Coordenadoria Estadual de Defesa Civil  verificou e 
constatou a necessidade de prorrogar mencionada “situação de emergência”, nos termos da 
Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil; 

Considerando,  ainda,  que  compete  a  Governadora  do  Estado  homologar 
referido ato, nos termos do art. 17, §§ 1º e 5º, 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 218, de 18 de maio de 2009, editado pelo 

Prefeito Municipal de Oriximiná, que prorroga a “situação de emergência” nas áreas daquele 
Município, pelo prazo de 60 (sessenta) 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, 24 de junho de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
DECRETO Nº. 218, 18 DE MAIO DE 2009.
Prorroga a vigência do Decreto nº 202/2009, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, ESTADO DO PARÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, especialmente de acordo com o que preceitua o 
artigo nº. 68, inciso IV da Lei Orgânica do Município, pelo Art. 17 do Decreto Federal nº 5.376 
de 17 de fevereiro  de 2005, e  de acordo  com a Legislação Estadual,  Resolução nº.  3 do 
Conselho Nacional de Defesa Civil e Art. 34, inciso 4º. da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Considerando  a  necessidade  de  manter  mobilizado  todo  o  aparato  de 
assistência aos flagelados pela enchente que atinge parte da zona urbana e diversas regiões de 
várzeas do município de oriximiná;

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias a vigência do Decreto nº 202, de 27 

de março de 2009, que declara situação de emergência em parte da Zona Urbana e Zona Rural 
/ Regiões de Várzeas / Baixo e Médio Rio Trombetas / Sistema Cuminá-Panema, do Município 
de Oriximiná, Estado do Pará.
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, prorrogáveis até completar 120 
(cento e vinte) dias.

Art. 3º - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Gabinete do Prefeito Municipal de Oriximiná, 18 de maio de 2009.

LUIZ GONZAGA VIANA FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.759, DE 24 DE JUNHO DE 2009
Homologa o Decreto nº 045 - GP/PMSJP, de 15 de março de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, 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  045 -  GP/PMSJP,  de 15 de março  de 2009, 
editado pelo Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, 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 a Governadora 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 045 - GP/PMSJP, de 15 de março de 2009, 

editado pelo Prefeito Municipal de Senador José Porfírio, que declara “situação de emergência”, 
em áreas daquele Município, pelo prazo de 60 (sessenta) 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, 24 de junho de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
DECRETO N° 045 - GP/PMSJP DE 15 DE MARÇO DE 2009.
Declara situação de emergência nas áreas do Município de Senador José Porfírio, atingidas 

pela enchente do Rio Xingu e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO,  Estado do Pará, no uso de 

suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 74, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município, 
respaldadas pelo Art. 17 do Decreto Federal, Nº 5.376, de 17 de Fevereiro de 2005, de acordo com a 
legislação estadual, Resolução Nº 03, do Conselho Nacional de Defesa Civil, Art. 24, inciso IV,  da 
Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e ainda:

CONSIDERANDO o alto nível das águas do Rio Xingu que está colocando em 
risco os

moradores dos distritos de VILA NOVA, ILHA DA FAZENDA, RESSACA E CROARI, 
além dos bairro  NOSSA SENHORA APARECIDA e ENCANTADO, na Zona Urbana do Município - que 
vem  sendo  bastante  atingido  pelas  fortes  chuvas  que  castigam  nossa  região  -  inundando 
residências,  estabelecimentos  comerciais,  prédios  públicos,  trazendo prejuízos,  inclusive  para o 
calendário escolar da região;

CONSIDERANDO  que  essa  realidade  tem  provocado  situações  de  desastres, 
ocasionando danos de ordem material e prejuízos econômicos e sociais;

CONSIDERANDO  a  existência  de  várias  famílias  desabrigadas  e  alojadas  em 
situações improvisadas;

CONSDIERANDO  a possibilidade de agravamento das condições de saúde dos 
desabrigados, como possível surgimento de epidemias ou doenças transmissíveis;
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DECRETA:
Art.  1º  -  Fica  declarada  SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  no  Município,  provocada 

pelas fortes chuvas que atingem a  região e pela enchente do Rio Xingu, em  razão da ultrapassagem 
do  nível  de  segurança  das  águas,  inundando  os  distritos  de  VILA  NOVA,  ILHA  DA  FAZENDA, 
RESSACA e CROARI,  assim com os bairros  NOSSA SENHORA APARECIDA e ENCANTADO, na área 
urbana

Art.  2º  -  A  Comissão  Municipal  da  Defesa  Civil  está  mobilizada  em  caráter 
permanente executando o plano emergencial para fazer frente à situação de risco da população.

Art. 3º - Fica desde logo, autorizada a convocação de voluntários, para atuarem 
junto à Comissão Municipal da Defesa Civil, na execução do plano de emergência e na arrecadação de 
recursos e donativos, com objetivo de auxiliar assistência aos desabrigados.

Art.  42 -  De acordo com o Art.  17,  do Decreto  Federal  nº  5.376,  de 17 de 
fevereiro de 2005 e de conformidade com a Resolução nº 03, do Conselho Nacional da Defesa Civil, 
considerando  a  urgência  da  situação  vigente,  ficam  dispensados  de  licitação  os  contratos  de 
aquisição  de  bens  necessários  às  atividades  de  combate  a  situação  emergencial,  como 
alimentação,  remédios,  madeira  para  construção  e  reforma  de  moradias,  pontes,  marombas, 
bueiros, etc., de prestação de serviços e de outras obras relacionadas com a reabilitação dos locais 
atingidos,  desde  que  possam  ser  concluídas  em  180  (cento  e  oitenta)  dias  consecutivos  e 
ininterruptos, contados a partir da caracterização da situação de emergência, vedada a prorrogação 
dos contratos.

Art. 52 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar 
num plano de 60(sessenta) dias, devendo ser prorrogado por um período de até 180(cento e oitenta) 
dias, revogadas as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Senador José Porfírio(PA), aos 15 (Quinze) 
dias do mês de Março de 2009, 47º de Emaneipação.

Cleto José Alves da Silva
Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria Municipal de Admistração na data supra.

Raimundo Evan Pereira Mendes
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 1.760, DE 24 DE JUNHO DE 2009
Homologa o Decreto nº 021/2009-GP, de 16 de junho de 2009, editado pelo 

Prefeito Municipal de São João da Ponta, 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 021/2009-GP, de 16 de junho de 2009, editado 
pelo Prefeito Municipal de São João da Ponta, 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.HEX 12.302, 
nos termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que compete a Governadora 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  021/2009-GP,  de 16  de junho  de 2009, 

editado pelo Prefeito Municipal de São João da Ponta, que declara “situação de emergência”, 
em áreas daquele Município, pelo prazo de 60 (sessenta) 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, 24 de junho de 2009.
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ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA - PA
DECRETO N° 021/2009-GP, de 16 de junho de 2009.
Dispões sobre declaração de situação anormal caracterizada como "SITUAÇÃO 

DE    EMERGÊNCIA"   na  Zona  Rural  do  Município  de  São  João  da  Ponta,  nas  áreas 
comprovadamente atingidas por Enxurradas ou Inundações Bruscas (CODAR NE.HEX 12.302).

NELSON ALMEIDA SANTA BRÍGIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA 
PONTA, ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais e, com base no que preceitua o Art. 
71, I, d, da lei Orgânica do Município, 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.

CONSIDERANDO que a rigorosa fase de chuvas que estão atingindo a nossa 
região, cujo elevado índice pluviométrico vem causando vários prejuízos e grandes transtornos em 
toda a nossa microrregíão;

CONSIDERANDO  que  em  relação  ao  nosso  Município,  o  setor  que  está 
sofrendo maior impacto são as estradas vicinais que dão acesso aos núcleos de habitação rural, que 
estão em situação de intrafegabilidade;

CONSIDERANDO  que o modelo de gestão escolar que atende aos habitantes 
da  zona  rural,  reside  na  centralização  das  escolas  em  um  determinado  local  estratégico,  que 
proporcione o ensino aqueles que residem em aglomerações próximas, necessitando para tal de 
transporte público diário para levar e trazer os alunos;

CONSIDERANDO que o transporte escolar em face das situações relatadas nos 
considerandos anteriores, está impedindo de atingir seus objetivos em função da impossibilidade de 
tráfego nas estradas que dão acesso a Zona Rural deste Município;

CONSIDERANDO  que a demanda desse  transporte  escolar  é  constituída  de 
crianças e adolescentes, que precisam de total segurança para ir e vir, portanto, não há como se 
manter a oferta desse serviço público em quanto perdurar essa situação;

CONSIDERANDO  que os alunos da região atingida estão impossibilitados de 
frequentar as aulas em função da situação relatada no considerando anterior;

CONSIDERANDO  ainda que os agricultores que utilizam essas vias de acesso 
para escoarem a sua produção estão sofrendo prejuízos em função da situação relatada;

CONSIDERANDO  que é necessária  a ação imediata do Governo Municipal  no 
sentido  de  prover  os  recursos  que  garantam uma solução  emergencial  para  minorar  essa  grave 
situação;

CONSIDERANDO finalmente a situação crítica  que desorganiza  e  instabiliza  a 
marcha da execução dos serviços públicos na área atingida,

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

caracterizada  como  "Situação  de   Emergência"  provocada   por  desastre (ENXURRADAS OU 
INUNDAÇÕES  BRUSCAS  -  NE.HEX-12.302)  na  Zona  Rural  nas  áreas:

- Vicinal da Comunidade do Coqueiro, Vicinal da Comunidade da Boa Vista do 
Mocajuba, Vicinal da Comunidade da Mariteua, Vicinal da Comunidade   da   Brasilândia,   Vicinal 
da   Comunidade   do   Novo Horizonte,    Vicinal    da    Comunidade    da    Deolândia,    Vicinal    da 
Comunidade da Guaratuba, Vicinal da Comunidade do Guarajubinha, Vicinal da Comunidade de 
São Francisco,  Vicinal da Comunidade de Santa   Clara,   Vicinal   da   Comunidade   da 
Baunilha,   Vicinal   da  Comunidade do Vale da Benção e Vicinal da Comunidade do Porto 
Grande.

Parágrafo único - Esta situação de anormalidade é valida apenas para as áreas 
deste  Município,  comprovadamente  afetadas  pelo  desastre,  conforme  prova  documental 
estabelecida pelos Formulários de Notificação Preliminar de Desastre e de Avaliação de Danos, 
Croqui e fotos da Área Afetada, anexo a este Decreto.

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° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, devendo viger 
por um prazo de 60 (sessenta) dias,  podendo ser prorrogado até atingir um prazo Máximo de 180 
(cento e oitenta) dias.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA,  ESTADO 
DO PARÁ, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e nove.

Nelson Almeida Santa Brígida
Prefeito Municipal
Registrado o presente Decreto, às Fls.....  do Livro de Leis desta Secretaria 

Municipal de Administração e
Finanças.
SEMAF: 16/06/2009.

Secretária Municipal
Certifico que no dia 16/06/2009, eu Angela do Socorro, Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças, autorizei a publicacão da presente Lei, no Quadro de Avisos desta 
Prefeitura Municinal de São João da Ponta

DECRETO Nº 1.761, DE 24 DE JUNHO DE 2009
Homologa o Decreto nº 10, de 25 de maio de 2009, editado pelo Prefeito 

Municipal de Curionópolis, 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 10, de 25 de maio de 2009, editado pelo Prefeito 

Municipal de Curionópolis, 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.HEX 12.302, 
nos termos da Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que compete a Governadora 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 10, de 25 de maio de 2009, editado pelo 

Prefeito Municipal de Curionópolis, 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, 24 de junho de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DECRETO N° 10 DE 25 DE MAIO DE 2009
DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL  CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA  NAS  ÁREAS  DO  MUNICÍPIO  DE  CURIONÓPOLIS  AFETADA  POR 
ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS (NE.HEX 12.302)

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, ESTADO DO PARÁ, no uso 
de  suas  atribuições  legais  dispostas  no  artigo  104,  XXXVI  da  Lei  Orgânica  do  Município  de 
Curionópolis, disposições contidas no artigo 17 do Decreto Federal n° 5.376 de 17 de Fevereiro de 
2005, e a Resolução n° 03 de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil;

CONSIDERANDO que o volume de chuvas concentradas neste período do ano 
foi o maior já registrado nos últimos tempos e que em decorrência de tal evento, as vias urbanas de 
Curionópolis quase em sua totalidade registram grandes estragos, com crateras abertas e enormes 
extensões de valas nas ruas sem pavimentação, bem como a danificação e destruição de pontes e do 
sistema de energia elétrica da localidade do COFAPAC em decorrência do rompimento da barragem;

CONSIDERANDO que o período prolongado de chuvas torrenciais no Município 
de  Curionópolis  danificaram  sobremaneira  as  vias  rurais  e  estradas  vicinais,  tornando-as 
intrafegáveis, comprometendo o transporte escolar, escoamento da produção rural e o tráfego de 
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veículos e pedestres; além da interrupção na Rodovia PA-275 nos quilômetros 40 e 47 que interliga 
os municípios de Parauapebas e Curionópolis;

CONSIDERANDO que tal situação afeta de forma direta a população em todas 
as áreas sociais, seja na saúde, transporte, educação, assistência social e agricultura, causando 
sérios transtornos e desconforto à população;

CONSIDERANDO que os equipamentos e máquinas foram recebidas pela atual 
gestão  depredadas  e em péssimo estado de  conservação  pela administração passada,  sendo as 
mesmas insuficientes para a manutenção das vias urbanas e especialmente as estradas vicinais  da 
zona rural;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  adoção  de  medidas  urgentes  para 
amenizar  as  dificuldades  de  acesso  nas  vias  urbanas  e  rurais,  pavimentação  de  ruas  e 
recuperação de estradas vicinais, em decorrência das constantes chuvas;

CONSIDERANDO  que,  como  consequência  deste  desastre,  resultaram  os 
danos e os prejuízos econômicos e sociais constantes do  Formulário de Avaliação de Danos - 
AVADAN, anexo a este Decreto e de acordo com a Resolução N° 3 do Conselho Nacional de Defesa 
Civil -CONDEC, a intensidade deste desastre foi dimensionada de nível III.

RESOLVE
Art.  1°  -  Fica  declarada  a  existência  de  situação  anormal  provocada  por 

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

município comprovadamente afetada pelo desastre conforme prova documental estabelecida pelo 
Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui das áreas afetadas anexo a este Decreto.

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 Piano Emergência! de Resposta aos Desastres, após adaptado 
à situação real deste desastre.

Art. 3° - Todas as Secretarias Municipais deverão concentrar seus trabalhos 
no  sentido  de  sanar  a  situação  de  anormalidade  que  se  encontra  o  Município,  buscando 
minimizar danos e recuperar áreas deterioradas pelas fortes chuvas.

Art.  4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger pelo prazo de 90 (noventa) dias, revogando-se disposição em contrário.

Parágrafo Único,  O prazo de vigência deste Decreto poderá ser prorrogado 
até completar o máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Curionópolis, 25 de Maio de 2009.

Wenderson Azevedo Chamon
Prefeito de Curionópolis

DECRETO Nº 1.762, DE 24 DE JUNHO DE 2009
Homologa  o  Decreto  nº  84/2009,  de 15 de junho de  2009,  editado pelo 

Prefeito  Municipal  de  Anapu,  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 84/2009, de 15 de junho de 2009, editado pelo 
Prefeito  Municipal  de  Anapu,  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 a Governadora 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 84/2009, de 15 de junho de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de Anapu, que declara “situação de emergência”,  em áreas daquele 
município, pelo prazo de 60 (sessenta) 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 
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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, 24 de junho de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU
DECRETO N° 84/2009
Anapu - PA, 15 de Junho de 2009,
Declara situação anormal, caracterizada como "situação de emergência" em 

parte da zona urbana e rural no município de Anapu, afetada por desastre natural - enchente.
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA, Prefeito Municipal de Anapu, 

Estado do Para, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo Art, 44 § 1° e Inciso XV da Lei 
Orgânica do Município, pelo Artigo 17 do Decreto Federal N° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil 
e Artigo 24 Inciso 4° da Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO os danos causados pelas enchentes que atinge o município 
nos bairros: Das Mangueiras. Novo Progresso, Panorama, Imperatriz e Acrolina, margeados ao 
Rio Anapu;  e  na  Zona  Rural  no  Travessão  do  Santana,  PDS Esperança  (vicinal da  3), 
Travessão do Surubim, Vicinal do Laurindo, Vicinal da 29 (km 280), Vicinal do Pilão Norte e Vicinal do 
km 120 Norte.

CONSIDERANDO os altos índices de precipitação pluviométrica que caem na 
região aumentando o volume do rio Anapu e principalmente dificultando o acesso das famílias 
que moram nos assentamentos, uma vez que as cheias levaram pontes e aterros;

CONSIDERANDO a elevação do volume do Rio Anapu que causou danos às 
famílias que residem nessas áreas de risco e as famílias que moram nas vicinais;

CONSIDERANDO as enfermidades das pessoas adquiridas em função dos 
alagamentos provocados pela elevação do rio e da dificuldade de escoamento da produção e 
locomoção das famílias residentes nas vicinais;

CONSIDERANDO  que  as  famílias  atingidas  pela  enchente  ficaram 
prejudicadas de exercer suas atividades de pesca e de produção de olaria devido os alagamentos 
ocorridos em suas residências e danificação das estradas vicinais;

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 valida apenas para Zona Urbana, 

nos Bairros: Das Mangueiras, Novo Progresso, Panorama, Imperatriz e Acrolina deste município e 
na Zona Rural no Travessão do Santana, PDS Esperança (vicinal da 3), Travessão do Surubim, Vicinal 
do Laurindo, Vicinal da 29 (km 280), Vicinal do Pilão Norte e Vicinal do km 120 Norte.

Art. 2° - Conforme a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil no âmbito do 
município,  sob a  coordenação  da COMDEC/ANAPU e autoriza-se  o  desencadeamento do Plano 
Emergencial de resposta aos Desastres, após adaptados á situação real deste desastre.

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por 
um prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis até completar o máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anapu, 15 de junho de 2009.

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SOUSA.
Prefeito Municipal
(Transc. Do DOE nº. 31448 de 26/06/2009)

2 - RESULTADO DE INSPEÇÃO
A) Realizada pelas JIS deste CBMPA, em sessão temporária de nº 37, 

datada de 25 de junho de 2009, com os seguintes pareceres:
PARA FINS DO CURSO DE PILOTO
CAP B CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO – APTO
CAP BM LUIS ARTHUR TEIXEIRA VIEIRA – APTO
1º TEN BM CARLOS AUGUSTO DA SILVA SOUTO – FALTOU 
1º TEN BM SHERDLEY ROSSAS CANSANÇÃO NOVAES - APTO
1º TEN BM VIVIAN ROSA MACHADO – APTO 
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1º TEN BM ARLENSON LEMOS CARVALHO DA SILVA - APTO
1º TEN BM FABRÍCIO DA SILVA NASCIMENTO - APTO
1º TEN BM VANESSA COSTA TAVARES FARIAS – APTO 
1º TEN BM TIAGO AUGUSTO VIEIRA COSTA - FALTOU 
2º TEN BM FABIO PARIS CARNEIRO DA COSTA  - FALTOU 

B) Realizada pelas JIS deste CBMPA, em sessão temporária de nº 38, 
datada de 25 de junho de 2009, com o seguinte parecer :

PARA FIM DE DESLIGAMENTO DO CURSO DE BUSCA E RESGATE EM 
ÁREA DE SELVA.

SD BM TIAGO FONSECA COELHO – APTO 

C) Realizada pelas JIS deste CBMPA, em sessão temporária de nº 39, 
datada de 25 de junho de 2009, com o seguinte parecer:

PARA FIM DE LICENCIAMENTO A PEDIDO 
SD BM RAILDO ANTONIO FONSECA LIMA – APTO 
(Ref .Oficio nº 154/2009 – Diretoria de saúde do CBMPA) 

3 – OFICIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO 
OF.  CIRCULAR  Nº  13/2009  –  DA  COMPANHIA  DE  HABITAÇÃO  DO 

ESTADO DO PARÁ – COHAB 
Senhor Comandante,
Considerando que a administração e cobrança dos créditos pertencentes à 

carteira imobiliária do extinto Instituto de previdência e Assistência dos Servidores do Estado do 
Pará – IPASEP foi outorgada à Companhia de Habilitação do Estado do Pará – COHAB através 
da procuração pública cuja cópia se encontra em anexo.

Considerando a necessidade de atualizar  e  melhor  administrar  a  referida 
carteira,  solicitamos,  caso  haja  no  quadro  de  funcionários  deste  órgão,  que  nos  seja 
encaminhada  relação  dos  servidores  que  pagam  as  prestações  mensais  em  sistema  de 
consignação em folha de pagamento e respectivo valor descontado, reverentes à contratos de 
financiamento imobiliário  celebrado com o extinto  Instituto  de Previdência  e  Assistência  do 
servidores do Estado do Pará – IPASEP.

Desde já agradecemos a atenção dispensada.
Atenciosamente,

LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 
Diretor Imobiliário 

GERALDO CHICRE BITAR PINHEIRO 
Diretor presidente 

DESPACHO DO SUBCOMANDO GERAL:
Ao Diretor de Pessoal para apuração e providência. 

4 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
PARECER Nº 47/2009-COJ.
INTERESSADO: PAULO SERGIO MARTINS COSTA-TEN QOCBM.   
ORIGEM: Diretoria de Pessoal do CBMPA.
ASSUNTO: Atualização de Habilitação Policial Militar.
ANEXO:  Documento protocolado  na  COJ  de  n°119/05;  Requerimento  e 

fundamentação  do  TEN  QOCBM  MARTINS  de  29ABR2009;  Certificado  da  Universidade 
Potiguar do TEN QOCBM MARTINS; 

EMENTA:  ATUALIZAÇÃO  DE  HABILITAÇÃO  POLICIAL  MILITAR. 
INDEFERIDO TEMPORARIAMENTE ESPERANTE ACEITE PELA DIRETOTIA DE ENSINO E 
INSTRUÇÃO.

I – DA CONSULTA
O Diretor de Pessoal do CBMPA encaminhou à COJ o requerimento do Sr. 

PAULO SERGIO MARTINS COSTA-TEN QOCBM, em que o mesmo solicita atualização de 
Habilitação Policial Militar.
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II - DOS FATOS
O requerente é Bacharel em Direito e cursou durante 01(um) ano o “Curso 

de  Especialização  em Direito  Público”,  que  engloba  direito  constitucional,  administrativo, 
penal, processo civil e tributário, com 406h (quatrocentos e seis), no período de abril de 2006 a 
abril de 2007.  Vindo assim, solicitar a atualização de Habilitação Policial Militar, visto que o 
militar  não  pertence  ao  quadro  de  oficiais  combatente,  e  sim  ao  quadro  de  oficiais 
complementar. 

III – DO DIREITO
A lei n°4.491, de 28 de novembro de 1973, que institui novos valores de 

remuneração  dos  Policiais  Militares,  especifica  as  gratificações  garantidas  aos  servidores 
militares, em seu Art.13, 2:

 Art.  13  -  O  Policial-militar,  em  efetivo  serviço,  fará  jus  às  seguintes  
gratificações:

1 - Gratificação de tempo de serviço;
2 - Gratificação de Habilitação policial-militar;
3 - Gratificação de Serviço Ativo;
4 - Gratificação de Localidade Especial.
Uma das bases da fundamentação do requerente, o § 1º do art. 21 da LEI N

° 4.491 DE 28 DE NOVEMBRO DE 1973,  que trata  da Habilitação Policial  Militar,  que foi 
revogada e passou a ser apreciado pelo Art. 1° do DECRETO Nº 2.940, DE 21 DE SETEMBRO 
DE 1983. Conforme se segue:

Art. 1 - A Gratificação de Habilitação do Policial-Militar, de que trata o artigo 
4º da Lei nº 5022, de 05 de abril de 1982 é devida ao policial militar nas condições específicas 
na referida Lei e no Decreto nº 2181, de 12 de abril de 1982, nos percentuais abaixo indicados:

I – 50% (cinqüenta por cento): Curso Superior de Polícia: 
II – 40% (quarenta por cento): Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais, de 

Sargentos ou Equivalentes; 
III  –  30%  (trinta  por  cento):  Curso  de  Especialização  de  Oficiais;  de 

Sargentos ou Equivalentes; 
I V – 20% (vinte por cento): Cursos de:
Formação de Oficiais;
Formação de Sargentos;
Formação de Cabos;
Especialização de Soldados. 
Segue também o do Art. 4°, § 1° e § 3° da Lei nº 5.022, de 05 de abril de 

1982,  que  fixa  novos  níveis  de  Soldos  dos  Servidores  Públicos  Militares  e  dá  outras 
providencias; onde subscrevemos para melhor subsidiar a análise do pleito o requerente:

Art. 4°- A gratificação de Habilitação Policial Militar é devida a partir da data 
de conclusão do respectivo curso. 

§ 1°- Somente serão considerados, para efeito de Habilitação Policial Militar,  
os cursos de extensão com duração igual ou superior a 5(cinco) meses, realizados no País ou 
no Exterior.

§ 2° -  Na ocorrência de mais de 01(um) curso será atribuída somente a 
gratificação de maior valor percentual.

§ 3° -  As condições,  os cursos que assegurem direito à Gratificação de 
Habilitação Policial-Militar, bem como o valor da gratificação serão estabelecidas em decreto do 
Poder Executivo. 

O Decreto n°88.777, de 30 de setembro de 1983, aprova o regulamento 
para as Polícias Militares (R-200).

 Art . 12 - A exigência dos Cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais e Superior 
de Polícia para Oficiais Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e Veterinários, ficará a critério da 
respectiva Unidade Federativa e será regulada mediante legislação peculiar, ouvido o Estado-
Maior do Exército.

IV – DO PARECER
Da análise jurídica apresentada, em síntese, verificamos que independente 

do pleito do requerente, observamos que o mesmo é detentor do Curso de Bacharel em Direito 
e cursou durante 01(um) ano o Curso de Especialização e Aperfeiçoamento Jurídico em Direito 
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Público, fatores decisivos em seu trabalho na instituição.
Vindo assim a solicitar a Habilitação Policial Militar, no percentual de 40% 

(quarenta por cento), por ter o seu curso de especialização 01(um) ano, com 360h(trezentos e 
sessenta horas), ligados a área jurídica. Sendo que a  Lei n° 5.022 de 05 de abril de 1982, 
especificado  as  condições  e  os  cursos  que  asseguram  o  direito  a  gratificação,  seria 
estabelecida em Decreto do Poder Executivo, o que até a presente data não ocorreu, o que trás 
várias interpretações. 

No  entanto,  para  a  recepção  do  direito  requerido  é  necessário  o 
reconhecimento a equivalência do curso de especialização do requerente, antes ou depois de 
sua admissão na corporação, haja visto que pertence ao Quadro de Oficiais Complementares.

Portanto,  por  a  sua  área  de  atuação  ser  jurídica,  e  não  operacional, 
manifesto o entendimento no sentido de que o curso feito pelo requerente mostra-se como um 
verdadeiro curso de aperfeiçoamento para suas atividades na Comissão de Justiça, e quanto à 
sua realização ter sido anterior à entrada do mesmo na corporação, não vislumbro obstáculo 
legal desfavorável, pois o curso não é fornecido pela Corpo de Bombeiros. É notória a idéia de 
que os cursos em regra acontecem após os requerentes ingressarem na Instituição Militar, mas 
quando  se  trata  de  quadro  combatente,  em  que  os  cursos  mostram-se  específicos  para 
militares, sendo muito difícil sua realização na condição de civil, o que não se enquadra a este 
caso excepcional. Desta forma, opino pelo indeferimento do pleito apenas temporariamente, até 
o aceite da equivalência pela Diretoria de Ensino e Instrução. 

É o Parecer S.M.J.
Belém-PA, 19 de junho de 2009.

ARISTIDES PEREIRA PEREIRA FURTADO – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA, em exercício  

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral.
3. Ao DEI para providências.

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

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:

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA - TCEL QOCBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício 
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