
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 21 DE JULHO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 130
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 22 DE JULHO DE 2009 (QUARTA – FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ALMEIDA 
Supervisor de Área CAP BM LUIS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALESSANDRA 

2º Turno: CAP BM BAETA 
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM MATHIAS 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM HELIO 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM AUGUSTO 

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO:

Ficam designados os militares abaixo relacionados, a fim de comporem a 
Comissão que tem por objetivo ministrar o TESTE DE APTIDÃO FÍSICA às praças do CBMPA, 
com intersticio completo as Promoções Previstas para o Dia 25 de setembro de 2009, conforme 
publicação em BG nº 110, de 17 de junho de 2009.

Presidente: 
TCEL QOCBM Francisco de Assis Carvalho da Silva;

Membros:
MAJ QOBM José Augusto Farias de Almeida;
CAP QOBM Michel Nunes Reis;

Secretários: SUBTEN BM Luiz Otavio Bentes Campos.

Data: 18, 19 e 20 de agosto de 2009
Loca: Escola Superior de Educação Física.
Horário: 08h00 no local 

Determinações:
1: A Compilação da Ata deverá ser encaminhada ao presidente da CPP 48h 

após o término do TAF.
2: Todos os Comandantes dos militares com intersticio completo, deverão 

informar seus comandados para cumprirem rigorosamente as datas do TAF.
3: O Presidente da Comissão do TAF devera solicitar a POLIBOM a cópia 

da ata de Inspeção de Saúde.
4:  Os  Comandantes  do  5º  GBM/Marabá,  10º  SGBM/Parauapebas,  4º 

GBM/Satarém, 7º GBM/Itaituba e 9º GBM/Altamira, respectivamente, deverão providenciar o 
TAF dos militares que se encontram com interstícios completo para promoção, e encaminhar o 
resultado diretamente a Comissão de Promoção de Praças para publicação até a data de 20 de 
agosto de 2009.

(Ref Nota nº 08/2009 – CPP) 

NOTA: Republicado por ter saído com Incorreção no Boletim Geral nº 125, 
de 13JUL2009.
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS

1 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO 
Passa  a  responder  pelo  expediente  do  Comando  Geral  do  CBMPA,  no 

período de 21JUL2009 a 01AGO2009, o CEL QOBM LUIZ CLAUDIO SARMANHO DA COSTA, 
do QCG, acumulativamente com as funções que já exerce, em virtude do titular encontrar-se 
em gozo de férias.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 1.803, DE 17 DE JULHO DE 2009
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 71, de 15 de abril de 

2009, que declarou “situação de emergência” no Município de Nova Esperança do Piriá, fixou 
vigência para aquele ato por 90 (noventa) dias;

Considerando que através do Decreto nº 88, de 6 de julho de 2009, editado 
pelo Prefeito Municipal de Nova Esperança do Piriá, foi prorrogada a “situação de emergência” 
nas áreas daquele Município por mais 90 (noventa) dias, tendo em vista que ainda perduram as 
razões que levaram à edição do Decreto Municipal nº 71/2009;

 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 
2005, a fim de que passe a ter validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado, 

RESOLVE: 
Art.  1º  Homologar  o  Decreto nº 88,  de 6  de julho de 2009, editado pelo 

Prefeito Municipal de Nova Esperança do Piriá, que prorroga a “situação de emergência” nas 
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, 17 de julho de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 88, DE 06 DE JULHO DE 2009
Prorroga o Decreto n°71, de 15 de Abril de 2009, que declarou Situação de 

Emergência no Município de Nova Esperança do Piriá, devido afetação por Desemprego e/ou 
Subemprego Generalizado

ANTÔNIO  NILTON  DE  ALBUQUERQUE,  Prefeito  Municipal  de  Nova 
Esperança do Piriá, no uso das atribuições legais conferidas pelo art.96 da 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 a continuidade dos efeitos da situação de desemprego 
e/ou subemprego generalizado, que ocorreu no Município, desde o dia 07 de Abril do corrente 
ano, como efeito da megaoperação de fiscalização da indústria madeireira desencadeada pelo 
Ministério  do  Meio  Ambiente,  Ibama  e  Funai,  com  apoio  da  Força  Nacional  e  da  Polícia 
Rodoviária,  atingindo  a  economia  deste  Município,  provocando despedida  da  mão-de-obra 
empregada;
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CONSIDERANDO que  a  Coordenadoria  Municipal  de  Defesa  Civil  constatou  a 
continuidade dos efeitos do desastre e recomendou a prorrogação da declaração de situação 
anormal, caracterizada como situação de emergência no Município, por um período de mais 90 
(noventa) dias.

DECRETA:
Art.1o Fica prorrogado o Decreto n°71, de 15 de Abril de 2009, que declarou 

Situação  de  Emergência  no  Município  de  Nova  Esperança  do  Piriá  devido  a  desastre 
caracterizado 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.

Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,devendo viger 
por um prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publigue-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Piriá, 06 de Julho de 

2009.

ANTÔNIO NILTON DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em, 06JULHO2009
Francisco das Chagas da Silva Vasques
Secretário Mul. de Administração e Finanças

DECRETO Nº 1.804, DE 17 DE JULHO DE 2009
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e
Considerando os termos do Decreto  nº  99/2009,  de 8 de julho de 2009, 

editado  pelo  Prefeito  Municipal  de  Nova  Esperança  do  Piriá,  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 §1º do art. 17 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 99/2009, de 8 de julho 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, 17 de julho de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 99, DE 08 DE JULHO DE 2009.
DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO 

DL EMERGÊNCIA POR DESASTRE NATURAL, NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO 
PIRIÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTÔNIO  NILTON  DE  ALBUQUERQUE,  Prefeito  Municipal  de  Nova 
Esperança  do  Piriá-PA,  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 nº 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil.
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CONSIDERANDO a existência de desastre neste Município, causado pelas 
enxurradas provocadas por chuvas intensas e concentradas em regiões de relevo acidentado, 
produzindo súbitas e violentas elevações caudalosas,  escoando de forma rápida e intensa, 
provocando desdobramento e arrastão do material  de contensão.  causando destruição nas 
estradas vicinais, leitos de rios e igarapés e cabeceiras de pontes, com vãos de 5,00 a 25,00 
metros de extensão nas estradas vicinais e ramais do Município:

CONSIDERANDO  que a Zona Rural do Município de Nova Esperança tio 
Piriá-PA foi  fortemente afetada,  tornando difícil  a  trafegabilidade de suas  estradas vicinais, 
principalmente  as  estradas  vicinais  que  ligam  a  Sede  do  Município  à  Comunidade  do 
Castanheira (06 km de extensão) e à Comunidade do Seringa (19 km de extensão).

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

desastre natural, caracterizada por situação de emergência.
Parágrafo Único.  Esta situação de anormalidade é válida apenas para as 

áreas deste Município comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental 
estabelecida pelo Formulário de Avaliação de danos e croquis das arcas afetadas, anexos a 
este Decreto.

Art. 2º 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 o máximo de 180 (cento c oitenta) dias.

Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Piriá. 08 de julho de 2009.

ANTÔNIO NILTON DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal de Nova Esperança do Piriá
(Transc. do DOE. nº 31465 de 21/07/2009

2 – DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
PORTARIA Nº 29, DE 20 DE JULHO DE 2009
ANEXOS:
I. Oficio nº 87/2009 – TCEL QOBM SILVA, de 14JUL2009
II. Parte s/nº 2009 do 3º SGT BM PRAZERES, de 12JUN2009

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de suas atribuições legais, tendo tomado conhecimento dos fatos narrados na documentação 
anexa, onde no dia doze de junho de 2009, quando em uma atividade social na localidade da 
Santíssima Trindade no município de Òbidos a embarcação FLEXBOAT do 1º GMAF em uma 
manobra feita pelo 3º SGT BM LUCIVALDO DOS PRAZERES DEMETRIO veio a trincar o pára-
brisas, pelo que:

RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar  a abertura  de inquérito Técnico,  a fim  de apurar as 

circunstâncias dos fatos referentes às avarias sofridas pela Embarcação FLEXBOAT do 1º 
GMAF de uso no Corpo de Bombeiros Militar do Pará;

Art.  2º  -  Nomear  o  1º  TEN  QOBM  ARTHUR  ARTEAGA  DURANS 
VILACOSTA,  como  encarregada  do  Inquérito  Técnico,  delegando-vos  para  esse  fim,  as 
atribuições policiais que me competem;

Art. 3º - Encarregado de Inquérito Técnico deverá observar as orientações 
formalizadas através do oficio nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no BG nº 128 
de 14 de julho de 2008;

Art. 4º - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridas para conclusão dos 
trabalhos em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Registre-se, e cumpra-se.

MARCO ANTONIO GOMES – TCEL – QOBM 
Diretor de Apoio Logístico 
(Ref. Nota nº 28/2009 – DAL) 

3 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº051/2009- COJ.
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE.
ORIGEM: COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL.
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ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE CESSÃO DE MILITAR.
ANEXO:  Correspondência Interna n°.304/2009-CEDEC,  Of.n°124/2009-

SEMAD DE 04MAI2009, Protocolo n°.1276-Subcomando de 13MAI2009.
EMENTA:  SOLICITAÇÃO  DE  CESSÃO  DE  MILITAR  PARA  A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE-
PARÁ. 

I – DA CONSULTA
Em  04  de  maio  de  2009,  o  Sr.  DEVAL  S.  VELASCO,  Secretário  de 

Administração da prefeitura do município de Soure – Pará, através de ofício encaminhado ao 
Exmº Sr. Comandante Geral do CBMPA solicitando de cessão do militar.

Fato este que motivou a remessa do ofício, à comissão de justiça do CBMPA 
pelo  Sr.  MARCUS  VICTOR  LIMA NORAT-MAJ  QOBM,  Coordenador  Adjunto  da 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que encaminhou a solicitação do pleito para  analise e 
emissão de parecer.  

II - DOS FATOS
Analisando o documento em tela, a Prefeitura do município de Soure, requer 

a cessão de um militar para fazer parte do Conselho Municipal de Defesa Civil, para as ações 
do município e da sociedade civil.

III – DO DIREITO
Corrobora-se necessário primeiramente citar o que preceitua o Art. 4° da Lei 

n° 5.731/92, que dispõe sobre Organização Básica do Corpo de Bombeiro Militar do Pará, que 
aduz:

 “Art. 4º - O Comando, a administração e o emprego da Corporação são 
da competência e responsabilidade do Comandante Geral da Corporação, assessorado e  
auxiliado pelos órgãos de Direção”.

Ademais, insta ressaltar o que dispõe o BG n° 197, de 04 de novembro de 
99, que publicou a Portaria n° 578, de 13 de outubro de 1999, que tem por objetivo o controle 
pessoal,  com vistas  à  utilização racional  dos efetivos,  permitindo o  equilíbrio  dos esforços 
produtivos na instituição.

Além disso, de acordo com o perfil de trabalho da Diretoria de Pessoal, que é 
responsável pelas movimentações dos militares do CBMPA, quer no âmbito interno ou para 
órgãos, quer federal,  estadual ou municipal,  se faz necessário a especificação do prazo de 
permanência.

Observando-se  sempre  as  diretrizes  e  manifestos  das  autoridades 
governamentais, onde se faz oportuno, mencionar as transcrições dos Boletins Gerais n° 034, 
de 21 de fevereiro de 1997 e 037 de 26 de fevereiro de 1997, que dispõem, respectivamente:

BG n° 034, de 21FEV97 - Transcrição do Oficio n° 004/97 da Casa Civil da 
Governadoria do Estado.

“Senhor Comandante,
De ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, comunico-lhe 

que a  Cessão  de servidores  públicos  estaduais  só  poderá ser  efetuado sem ônus  para  o 
Estado e  se caracterizada a  disponibilidade em função das tarefas em cada Secretaria  ou 
Órgãos  a  serem ou  não  imprescindíveis  com exceção  dos  que  forem ocupar  Secretarias  
Municipais. Em qualquer dos casos, os pleitos deverão ser encaminhados a Casa Civil para  
decisão final.

Na  oportunidade,  ressaltamos,  que  nenhum  ato  de  cessão  justificará  a 
contratação de novos servidores”.

Atenciosamente, 

Paulo Eucídio Chaves Nogueira
Chefe da Casa Civil

Por  sua  vez,  temos  ainda  a  disposição  do  BG  n°  037,  de  26FEV97, 
transcrição do aviso circular n° 01/97 do Governo do Estado, a seguir subscrito:

“Senhor Comandante,
Comunico-lhe que qualquer movimentação de pessoal, no âmbito do Estado 

ou para outro Governo, quer Federal, Estadual ou municipal, bem como as nomeações para  
Unidades  setoriais  do  interior,  só  poderá  realizar-se  após  manifestação  da  Casa  Civil  da  
Governadoria”.

Almir Gabriel
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Governador
Diante  desta  leitura,  verifica-se  que  em  decorrência  do  crescimento  da 

Corporação,  merecido  pela  sociedade, acompanhado da descentralização operacional,  veio 
propiciar a criação de novas unidades no interior do Estado, sendo necessária a redistribuição 
do efetivo, que por sua vez, ainda está aquém do efetivo previsto na Lei de Fixação de Efetivo 
do CBMPA (Lei nº 6.005/96), que é de 3.878(três mil oitocentos e setenta e oito) Bombeiros 
Militares. Sendo que, atualmente, a média da escala de serviço operacional é de, no máximo de 
24  por  72,  sem  levar  em  consideração  outras  variantes  (escalas  extras,  férias,  dispensas 
médicas e etc.), totalizando muitas vezes, uma carga horária de trabalho mensal, superior ao 
previsto que é de 150h mensais.

Importante  ainda  ressaltar  o  que  dispõe  o  Decreto  nº  1.472,  de  31  de 
dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial  nº 31329, de 02 de janeiro de 2009, o qual 
determina o retorno ao quadro de pessoal dos órgãos que integram a administração direta e 
indireta estadual, dos servidores públicos estaduais, inclusive os integrantes da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar, que estavam à disposição da Prefeitura Municipal de Belém, 
levando-se em consideração a insuficiência de pessoal em órgãos da administração estadual. 

Aliada a disposição do Decreto que determina a volta dos integrantes do 
Corpo de Bombeiros Militar que estavam à disposição da Prefeitura Municipal de Belém, temos 
ainda a insuficiência de efetivo para atender as demandas da corporação. Sendo assim,  a 
cessão do militar viria apenas a agravar a situação de carência de efetivo em que se encontra a 
corporação. 

É oportuno ainda registrar a necessidade de apresentação de justificativa da 
Secretaria de Administração do Município de Soure, para cessão do militar,  especificando a 
necessidade  e  a  atividade  que  o  mesmo  irá  desempenhar,  bem  como  o  prazo  de  sua 
permanência,  respeitando  o  poder  discricionário  investido  ao  COMANDANTE  GERAL  DA 
CORPORAÇÃO, sendo submetida a apreciação e manifestação da casa civil da governadoria.

IV –   CONCLUSÃO  
Face  ao  exposto,  em  vista  a  falta  de  justificativa  de  motivos  para  a 

necessidade de militar e seu período de permanência, e levando-se em conta ainda a carência 
de pessoal para atender todas as escalas de serviços, esta comissão é de parecer que o ato de 
cessão do militar para desenvolver atividades de cunho não militar para fazer parte do Conselho 
Municipal de Defesa Civil do município de Soure, é um ato discricionário, cuja decisão compete 
a V.Exª, levando-se em consideração os critérios de oportunidade e conveniência, sempre com 
o fito de atender ao bem comum.

É o Parecer S.M.J.
Belém, 01 de julho de 2009. 

ARISTIDES PEREIRA FURTADO-MAJ QOBM
Membro da comissão de Justiça

CLÁUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL 
I. Homologo o presente Parecer 
II. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
III. Ao DP para providencias. 

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA, em exercício 

Confere com o Original:

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 130 de 21JUL2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.31 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

MANOEL SILVA DE FREITAS - TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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