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AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 17 DE AGOSTO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 143
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2009 (TERÇA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM SARMANHO 
Supervisor de Área CAP BM ROCHA
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM CILEIA

2º Turno: CAP BM MELENDEZ
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ALDIRLEY 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM PABLO 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM ROBERTO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA Nº 391, DE 13 DE AGOSTO DE 2009
O coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiro Militar do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação 
peculiar;

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear para exercer a seguinte função:
I – Comandante do Centro de Formação Aperfeiçoamento e Especialização 

CFAE, o MAJ QOBM ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO; 
Art. 2º Está portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação, 

revogada as disposições em contrario. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

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

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 1.826, DE 10 DE AGOSTO DE 2009
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 que o art. 4o do Decreto Municipal n° 240, de 14 de abril de 

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

Considerando que através  do Decreto  n°  260,  de 26 de junho de 2009, 
editado pelo Prefeito Municipal de Almeirim,  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 n° 240;
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Considerando que  a  Coordenadoria  Estadual  de Defesa  Civil  verificou  e 
constatou a necessidade de prorrogar mencionada “situação de emergência”, nos termos da 
Resolução n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando, ainda,  que compete a Governadora  do Estado homologar 
referido ato, nos termos do art. 17, §§ 1° e 5°, do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro 
de  2005,  a  fim  de  que  passe  a  ter  validade  para  os  fins  previstos  no  dispositivo  legal 
mencionado,

R E S O L V E:
Art. 1o Homologar o Decreto n° 260, de 26 de junho de 2009 editado pelo 

Prefeito Municipal de Almeirim, 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. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 10 de agosto de 2009.
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Especial de Governo - Gabinete do Prefeito / Vice-Prefeito
DECRETO Nº. 260 DE 26 DE JUNHO DE 2009
Prorroga o prazo de vigência do Decreto n° 240, de 09 de Abril de 2009, que 

declarou situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, em algumas 
áreas da zona urbana e rural do Município de Almeirim afetadas por enchente e dá outras 
providências.

JOSÉ BOTELHO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Almeirim, Estado do 
Pará, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 89, inciso XV da Lei Orgânica do 
Município,  pelo  art.  12  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 das chuvas que provocaram a enchente dos 
rios que banham as comunidades rurais de várzea e zona urbana do município, que continuam 
causando de maneira gradual, sofrimento para população ribeirinha e urbana, especificamente 
quanto à dificuldade de acesso às suas residências, falta de água potável, danos materiais, 
ataques de animais peçonhentos, doenças, etc.;

Considerando  que  houve  um  agravante  devido  à  intrafegabilidade  nas 
estradas vicinais que deixou comunidades parcialmente isoladas com a queda de pontes em 
estrutura de madeira,

Considerando  que  a  Comissão  Municipal  de  Defesa  Civil,  constatou  a 
continuidade dos efeitos do desastre e recomendou a prorrogação da Situação de Emergência 
no Município.

DECRETA:
Art.  1°.  Fica  prorrogado  por  60  (sessenta)  dias  o  prazo  de  vigência  do 

Decreto n°. 240, de 09 de Abril de 2009, que declarou situação de anormalidade, caracterizada 
como Situação de Emergência.

Parágrafo único.  Esta Situação de anormalidade é valida apenas para as 
áreas deste Município, comprovadamente afetadas 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.  Os  serviços  municipais  continuarão  com  suas  atividades 
direcionadas para a solução dos danos causados à população em decorrência do desastre 
natural registrado.

Art.  3°.  Revogadas as disposições em contrário,  a presente prorrogação 
entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser prorrogada por mais 60 (sessenta) 
dias, até completar o prazo máximo de prorrogação que é de 180 (cento e oitenta) dias

Dose Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Almeirim, Secretaria Especial do Governo, Gabinete 

do Prefeito / Vice-Prefeito, 26 de Junho de 2009.

JOSÉ BOTELHO DOS SANTOS
Prefeito Constitucional

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 143 de 17AGO2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.122 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

 
D E C R E T O   N°      1.827 DE 10 DE AGOSTO DE 2009
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 os termos do Decreto n° 024/2009, de 28 de maio de 2009, 

editado pelo Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia, 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 n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que compete a Governadora do Estado homologar referido ato 
nos termos do art. 17, § 1°, do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim de que 
passe a ter validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado,

R E S O L V E:
Art. 1o Homologar o Decreto n° 024/2009, de 28 de maio de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia, 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, 10 de agosto de 2009.
 
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
 
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  SAO  GERALDO  DO  ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO O N°. 024/2009
São Geraldo do Araguaia - Pará, 28 de Maio de 2009.
“Declara em situação anormal, caracterizada como estado de calamidade pública 

as áreas do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, NE.HEX 12.302 - Enxurradas ou 
inundações bruscas”

O Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia, estado do Pará, Sr. Jorge 
Barros de Alencar, no uso das atribuições que lhe confere o, inciso I, Art. 81 da lei Orgânica 
Municipal e em especial o artigo 17 do Decreto Federal nº 5.376 de 17 de Fevereiro de 2005, e 
a Resolução nº 03 de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil;

CONSIDERANDO que nos meses de março/Abril do corrente ano, o volume 
de chuvas aumentou consideravelmente no Município de São Geraldo do Araguaia Araguaia, 
conforme o presente decreto;

CONSIDERANDO que como conseqüências desse desastre resultaram os 
danos humanos, materiais, ambientais, bem como prejuízos econômicos e sociais;

CONSIDERANDO  a  recomendação  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  e 
Urbanismo,  bem como da Comissão  Municipal  de Defesa  Civil  -  COMDEC,  que  avaliou  e 
quantificou o desastre em acordo com a Resolução nº 03 do Conselho Nacional de Defesa Civil 
- CONDEC;

CONSIDERANDO  a  deplorável  condição  que  as  estradas  vicinais  do 
município  ficaram  após  as  constantes  enxurradas,  chuvas  torrenciais  e  tempestades,  bem 
como o  estado  precário  de  algumas  pontes,  já  ruídas  pelo  tempo e  prejudicadas  com os 
fenômenos naturais que tem assolado todo o estado do Pará e norte do país;

CONSIDERANDO que os prejuízos estruturais provocados pelas constantes 
chuvas se assemelham ao prejuízo social,  econômico e financeiro,  vez que impossibilita  o 
tráfego  normal  de  transportes  que  abastecem  tanto  a  zona  rural  quanto  a  zona  urbana, 
implicando, inclusive, no deslocamento de alunos, professores e profissionais da saúde que 
atendem as regiões mais distantes e carentes;

CONSIDERANDO que os reparos a serem feitos em todas as estradas, ruas 
e vias vicinais, em escolas, postos de saúde e qualquer prédio de domínio da administração 
público, bem como em pontes, travessas e passarelas deverão ser feitos na máxima urgência, 
na  maior  brevidade  possível  a  fim  de  solucionar,  mesmo  que  paliativamente,  os  efeitos 
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causados  pelos  fenômenos  da  chuva,  sem  prejuízo  aos  Princípios  da  Legalidade, 
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência;

CONSIDERANDO que todos os  fenômenos naturais,  com expediente de 
força maior,  comprometem  o  bom   andamento   e  continuidade   dos  serviços   públicos   
necessários, essenciais e disponíveis;

CONSIDERANDO que constitui crime de Responsabilidade Fiscal, Cível e 
Criminal  a  desatenção,  interrupção  e  omissão  com  a  continuidade  do  serviço  público 
necessário e disponibilizado;

CONSIDERANDO que concorrem como critérios agravantes da situação de 
anormalidade:  o  crescimento  desordenado  da  cidade  nesta  última  década,  permitindo  a 
construção de numerosas edificações em áreas de risco de inundações; a existência de várias 
famílias desabrigadas, caracterizando o baixo senso de percepção de risco das comunidades 
locais; a tendência para que a onda de cheia continue em elevação nos próximos 30 dias e o 
risco iminente de ocorrência de um surto de leptospirose;

DECRETA:
Art.  Iº  Fica  declarada  a  existência  de  situação  anormal  provocada  por 

desastre e caracterizada como Situação de Emergência ou Estado de   Calamidade Pública.  
ZONA  URBANA  :Bairro  Bela  Vista,  Bairro  Manqueirão,  Bairro  Alto 

Socorro,Bairro São José, Bairro Novo Horizonte ,Bairro Alto Bec, Centro, Bairro Ipiranga.
ZONA RURAL: Estrada Que Liga A Grota Vermelha A Boa Sorte ; Estrada 

Que Liga Albertino Carmo Ao Sororó, Estrada Que Liga Boa Sorte A Vila Fortaleza; Estrada 
Que Liga Raimundo Branco A 2 Irmãos; Estrada Que Liga 7 Barracas Ao Cupuzeiro ;Estrada 
Que Liga São Geraldo A Santa Cruz ;Pa 477 Que Liga Armazém Castro A Palmares ;Estrada 
Que Liga Santa Fé A Limão ; Sororó A Vila Novo Paraíso; Estrada Que Liga Vila Parauna A 
Portão Bameirindos; Estrada Que Liga Portão Bameirindos A Vila Oziel; Estrada Que Liga Luis 
Carlos A São João , Estrada Que Liga Novo Paraíso A Lagoa Do Ouro;  Estrada Que Liga 
Fortaleza Ao Coqueiro; Estrada Que Liga Caracou A Capoeira ; Estrada Que Liga Coqueiro A 
Maria Bernardes ;  Estrada Que Liga Boi Branco Ao Gorgulho; Estrada Que Liga Coleginho 
Figura A Pedreira; Estrada Que Liga Terra Nova A Marlene

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 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 Comissão Municipal de Defesa Civil — COMDEC e 
autoriza-se  o  desencadeamento  do  Plano  Emergencial  de  Resposta  aos  Desastres,  após 
adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3o - Todas as Secretarias Municipais deverão concentrar seus trabalhos 
no sentido de sanar  a  situação de anormalidade que se  encontra  o  Município,  segundo o 
planejado com a devida antecipação, buscando minimizar danos e recuperar áreas deterioradas 
pelo desastre.

Art.  4º  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 competência da Administração Pública

Art.  5º - Este Decreto será publicado nos murais da Prefeitura Municipal e 
demais órgãos públicos para que ninguém alegue ignorância.

Art.  6°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
viger por um prazo de 90 dias.

Parágrafo único: O prazo de vigência deste Decreto pode ser prorrogado 
até, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias

Gabinete do Prefeito Municipal de São Geraldo do Araguaia 28 de maio de 
2009

Jorge Barros de Alencar
Prefeito

DECRETO N° 1.828, DE 10 DE AGOSTO DE 2009
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado, e
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Considerando que o art. 3o do Decreto Municipal n° 042, de 30 de março de 
2009, que declarou “situação de emergência”  no Município  de Prainha,  fixou vigência  para 
aquele ato por 90 (noventa) dias;

Considerando que através do Decreto n° 060/2009, de 22 de junho de 2009, 
editado pelo Prefeito Municipal de Prainha, 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 n° 042;

Considerando que  a  Coordenadoria  Estadual  de Defesa  Civil  verificou  e 
constatou a necessidade de prorrogar mencionada “situação de emergência”, nos termos da 
Resolução n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando, ainda,  que compete a Governadora  do Estado homologar 
referido ato, nos termos do art. 17, §§ 1° e 5°, do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro 
de  2005,  a  fim  de  que  passe  a  ter  validade  para  os  fins  previstos  no  dispositivo  legal 
mencionado,

R E S O L V E:
Art. 1o Homologar o Decreto n° 060/2009, de 22 de junho de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de Prainha, 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, 10 de agosto de 2009.          
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

DECRETO N° 060 /2009. DE 22 DE JUNHO DE 2009
PRORROGA  O  DECRETO  N°.   042  DE  30  DE  MARÇO  DE
2009 QUE DECLAROU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA E 

DO PLANALTO E NA ZONA URBANA DO MUNICÍPÍO DE PRAINHA,  AFETADAS PELA  CHEIA DOS RIOS QUE 
 BANHAM A REGIÃO.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PRAINHA O  SR.  SÉRGIO  DA GRAÇA 
AMARAL PINHARILHO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 9o. Inciso XIII da 
Lei Orgânica Municipal e pelo 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 a continuidade das chuvas que provocaram a enchente dos 
rios que banham as comunidades rurais de várzea e zona urbana do município, continuam 
causando  de  maneira  gradual,  sofrimento  para  população  ribeirinha,  planaltina  e  urbana, 
especificamente quanto a dificuldade de acesso às suas residências, falta de água potável, 
danos materiais, ataques de animais peçonhentos, doenças, etc.;

CONSIDERANDO que  houve  um  agravante  devido  a  intrafeqabilidade  nas 
estradas vicinais que deixou comunidades parcialmente isoladas com a queda de pontes em 
estrutura de madeira, e a erosões nas vicinais que ligam comunidades a sede do Município;

CONSIDERANDO que a Comissão Municipal de Defesa Civil, constatou a 
continuidade dos efeitos do desastre e recomendou a prorrogação da Situação de Emergência 
no Município.

PRORROGA:
Art.  1o Fica prorrogado o Decreto n°. 042 de 30 de Março de 2009 que 

declarou situação de anormalidade, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA , nas 
comunidades rurais de várzea e do planalto e zona urbana de Prainha, conforme discriminados 
abaixo:

ÁREA URBANA BAIRROS:
Liberdade, Açaizal, na rua Dr. Lauro Sodré no bairro da Paz.
ÁREA DE VÁRZEA (RIBEIRINHOS) COMUNIDADES:
Três  Irmãos,  Ipiranga,  Sagrada  Família,  Terra  Preta,  Pitanga,  Monte 

Carmelo,  Irí,  Outeiro,  Meratuba,  Ilha Acara-Açú,  Itanduba, São Francisco,  Vila  Canaã, São 
Judas Tadeu, São Joaquim, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, São Judas do Purus, 
Santa Luzia, São Miguel,  Santa Cruz, Andirabal do Tamuataí,  Santíssima Trindade, Espírito 
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Santo, Santo Antônio, Porto Franco, Paraná do Brito, Anêma, Arruda, Paranaquara, Igarapé do 
Cuçarí,  Ilha  São José,  Pacovalzinho,  Terra  Preta  do Uruará,  Ipanema,  Pracubal,  Camapú, 
Esperança e Socoró.

ÁREA RURAL PLANALTO(COLÔNIA) 
COMUNIDADES:
Cupim de Baixo, Cupim de Cima, Jatuarana, Km 13, Kml7, Marjarí, Estrela.
Art. 2o Os serviços municipais continuarão com suas atividades direcionadas 

para  a  solução  dos  danos  causados  a  população  em  decorrência  do  desastre  natural 
registrado.

Art. 3o Revogadas as disposições em contrário, a presente prorrogação do  
Decreto   entrará   em   vigor   na   data   de   sua   publicação,   devendo   ser prorrogado por 
mais 60  (sessenta) dias,  até completar o  prazo máximo de prorrogação que é de 180 (cento e 
oitenta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Prainha - Pará, em 22 de junho de 2009.
Prefeito municipal de Prainha

DECRETO N° 1.829, DE 10 DE AGOSTO DE 2009
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 os termos do Decreto n° 017/2009-GP, de 16 de junho de 2009, 

editado pelo  Prefeito Municipal de Inhangapí, 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 n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que compete a Governadora do Estado homologar referido ato, 
nos termos do art. 17, § 1°, do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim de que 
passe a ter validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado,

RESOLVE:
Art. 1o Homologar o Decreto n° 017/2009, de 16 de junho de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de Inhangapi, 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, 10 de agosto de 2009.
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPÍ
PODER EXECUTIVO
DECRETO N° 017/2009-GP. de 16 de junho de 2009.
Dispõe  sobre  declaração  de  situação  anormal  caracterizada  como 

“SITUAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA” na  Zona  Rural  do  Município  de  Inhangapí,  nas  áreas 
comprovadamente atingidas por Enxurradas ou Inundações Bruscas (CODAR NE.HEX 12.302).

JOSÉ  ALVES  FEITOSA  OLIVEIRA,  PREFEITO  MUNICIPAL  DE 
INHANGAPÍ,,  ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais e,  com base no que 
preceitua a 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 microrregião;

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;
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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 freqüentar 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 de execução dos serviços públicos na área atingida,

DECRETA:
Art.  1o -  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         do      livramento,               Vicinal      do      Cariru/Arajó/Paraiso/Mata         Boa,      
Vicinal      Arraial      do   Remédio, Vicinal Ramal do Cavaquinho,   Vicinal da Santa Maria, Vicinal   
da Saudade, Vicinal Ramal da Preta, vicinal do Cumaru/Maracanã, vicinal da Itaboca e 
vicinal do Petimandeua.

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

Art.  3o -  Este Decreto entrará em vigor  na data de sua publicação,  com 
vigência  por um prazo de 60 (sessenta) dias  podendo ser prorrogado até atingir um prazo 
Máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

GABINETE DO PREFEITO  MUNICIPAL DE INHANGAPÍ,,  ESTADO DO 
PARÁ, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e nove.

JOSÉ ALVES FEITOSA OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 
DECRETO N° 1.830, DE 10 DE AGOSTO DE 2009
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 que o art. 4o do Decreto Municipal n° 768/2009, de 17 de abril 

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

Considerando que através do Decreto n° 783/2009, de 13 de julho de 2009, 
editado pelo Prefeito Municipal de Curuá, foi prorrogada a “situação de emergência” nas áreas 
daquele Município por mais 30 (trinta) dias, tendo em vista que ainda perduram as razões que 
levaram à edição do Decreto Municipal n° 768/2009;

Considerando que  a  Coordenadoria  Estadual  de Defesa  Civil  verificou  e 
constatou a necessidade de prorrogar mencionada “situação de emergência”, nos termos da 
Resolução n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando, ainda,  que compete a Governadora  do Estado homologar 
referido ato, nos termos do art. 17, §§ 1° e 5°, do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro 
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de  2005,  a  fim  de  que  passe  a  ter  validade  para  os  fins  previstos  no  dispositivo  legal 
mencionado,

RESOLVE:
Art. 1o Homologar o Decreto n° 783/2009, de 13 de julho de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de Curuá, que prorroga a “situação de emergência” nas áreas daquele 
Município, pelo prazo de 30 (trinta) 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, 10 de agosto de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
DECRETO N° 783 /2009 , de 13 Julho de 2009
PRORROGA  DECRETO  N°  768/2009  DE  17  DE  ABRILDE  2009  QUE 

DECRAROU  SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM  ALGUMAS ÁREAS DA ZONA URBANA E 
RURAL  DO  MUNICÍPIO  DE  CURUÁ  AFETADAS  POR  ENCHENTE  E  DÁ  OUTRAS 
PROVIDENCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURUÁ O SR.  Raimundo Reis Barbosa 
Ribeiro,  no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 95 . inciso  III da Lei Orgânica 
Municipal e pelo 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  a continuidade das chuvas que provocaram a enchente 
dos rios que banham as comunidade rurais de várzea e zona urbana do município , continuam 
causando de maneira gradual, sofrimento para população ribeirinha e urbana, especificando 
quanto a dificuldade de acesso às suas residência,  falta de água potável,  danos materiais, 
ataque de animais peçonhentos, doenças, etc.;

CONSIDERANDO  que  a  Coordenadoria  Municipal  de  Defesa  Civil, 
constatou a continuidade dos efeitos do desastre e recomendou a prorrogação da Situação de 
Emergência no município.

PRORROGA:
Art. 1º  Fica prorrogado o Decreto n°.  768/2009 , de 17 Abril de 2009 que 

declarou situação de anormalidade, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, nas 
comunidade rurais de várzea e zona urbana de Curuá, conforme discriminados abaixo:

ÁREA URBANA: Curuá
BAIRROS: Centro e Curuá-Velho
ÁREA DE VÁRZEA (RIBEIRINHOS)
COMUNIDADES:  Rio  da  Ilha,  Espírito  Santo,  Vila  Barbosa,  São  Pedro, 

Centro Comercial, Santana, Ourives, Costa da Madalena, Costa do Iranduba, Macurá, Boca do 
Jacaré, Barros, Uiriquirituba, Cucuí, Barrreinha, Cajual, Poção.

Art. 2o Os serviços municipais continuarão com suas atividades direcionadas 
para solução dos danos causados a população em decorrência do desastre natural registrado.

Art. 3o revogadas as disposições em contrário, a presente prorrogação do 
Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser prorrogado por mais 30(trinta) 
dias, ate completar o prazo Máximo de prorrogação que é de 60 (sessenta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Curuá- Pará,em 13 de julho de 2009.
Raimundo Reis Barbosa Ribeiro
 Prefeito Municipal de Curuá
Raimundo Almeida Ribeiro 
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças no livro nº 

___ folhas ___ aos dias treze do mês de julho do ano de dois mil e nove.
 

DECRETO Nº 1.831, DE 10 DE AGOSTO DE 2009
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A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado, e

Considerando os termos do Decreto n° 60/2009, de 6 de julho de 2009, 
editado pela Prefeita  Municipal  de Igarapé-Açu,  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  Coordenadona  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 n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando que compete a Governadora do Estado homologar referido ato, 
nos termos do art. 17, § 1°, do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005, a fim de que 
passe a ter validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado,

RESOLVE:
Art. 1o Homologar o Decreto n° 60/2009, de 6 de julho de 2009, editado pela 

Prefeita  Municipal de Igarapé-Açu, 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, 10 de agosto de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N°. 60/2009 IGARAPÉ-AÇU/PA, 06 DE JULHO DE 2009.
“DECLARA  SITUAÇÃO  DE  ANORMALIDADE  EM  PARTE  DA  ÁREA 

URBANA  E  NAS  VICINAIS  DA  ÁREA  RURAL  DO  MUNICÍPIO  DE  IGARAPÁ  AÇU.   
CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PROVOCADA POR ENXURRADA 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

A  PREFEITA  MUNICIPAL  DE  IGARAPÉ-AÇU,  A  Sra.  SANDRA  MIKI 
UESUGI NOGUEIRA no uso de suas atribuições legais conferidas pela Carta Magna, pelo Art 
63 Inciso IV da Lei Orgânica do Município de Igarapé-Açu em harmonia com o 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 Conselho Nacional de Defesa Civil;

CONSIDERANDO  que  as  fortes  chuvas  que  atingiram  o  município  de 
Igarapé-Açu deixou comunidades parcialmente isoladas, prejudicando ainda o escoamento da 
produção dos pequenos produtores;

CONSIDERANDO  que  devido  ao  grande  número  de  vicinais  e  o  difícil 
acesso  até  a  sede  do  município,  as  estradas  vicinais  estão  praticamente  intrafegáveis, 
dificultando ainda o ir e vir da população que necessita se deslocar em busca de atendimento 
na sede do município;

 
CONSIDERANDO  que as  fortes  chuvas  provocaram erosões  nas  partes 

mais baixas da área urbana, interrompendo trechos das vicinais com a quebra de pontes em 
estrutura de madeira.

DECRETA:
Art. 1o - Fica decretada a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA pelo período de 90 

(noventa)  dias  na  ÁREA  URBANA:  BAIRRO  DA  COLINA,  BAIRRO  TRAVESSA  SÃO 
MATHIAS,  CENTRO;  ÁREA  RURAL:  VICINAIS  DA  TRAVESSA  DO  16  (RACONE), 
TRAVESSA DO PANTOJA, TRAVESSA DO 12, TRAVESSA DO SÃO MATHIAS, TRAVESSA 
DO  UBUÇU,  TRAVESSA  DO  8,  TRAVESSA  DO  32,  TRAVESSA  DO  SANTA  ROSA, 
TRAVESSA DO NORTE, TRAVESSA DO SÃO SEBASTIÃO, TRAVESSA DO 14, TRAVESSA 
DO 24, TRAVESSA DA ANGULAÇÃO, TRAVESSA DO MONTENEGRO.

Art. 2o - Revogada as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor 
na data da sua publicação, devendo vigorar por um prazo de 90 (noventa) dias.
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Parágrafo Único  O prazo de vigência deste Decreto é de 90 (noventa) dias 
pode ser prorrogado por igual período até completar o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu/PA, em 06 de Julho de 2009.
 
SANDRA MIKI UESUGI NOGUEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
 
DECRETO N° 1.832, DE 10 DE AGOSTO 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. 5o do Decreto Municipal n° 006/2009-GAB/PMA, de 

9  de  abril  de  2009,  que  declarou  “situação  de  emergência”  no  Município  de  Aveiro,  fixou 
vigência para aquele ato por 90 (noventa) dias;

Considerando que  através  do Decreto  n°  012/2009-GAB/PMA, de  29 de 
junho  de  2009,  editado  pela  Prefeita  Municipal  de  Aveiro,  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 n° 006/2009-GAB/PMA;

Considerando que  a  Coordenadoria  Estadual  de Defesa  Civil  verificou  e 
constatou a necessidade de prorrogar mencionada “situação de emergência”, nos termos da 
Resolução n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil;

Considerando, ainda,  que compete a Governadora  do Estado homologar 
referido ato, nos termos do art. 17, §§ 1° e 5°, do Decreto Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro 
de  2005,  a  fim  de  que  passe  a  ter  validade  para  os  fins  previstos  no  dispositivo  legal 
mencionado,

RESOLVE:
Art.  1o Homologar  o  Decreto  n°  012/2009-GAB/PMA, de 29 de junho de 

2009, editado pela Prefeita Municipal de Aveiro, 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, 10 de agosto de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PODER EXECUTIVO GABINETE DA PREFEITA

DECRETO N° 012/2009-GAB/PMA, DE 29 DE JUNHO DE 2009.
PRORROGA O DECRETO N° 006/2009-GAB/PMA DE 09 DE ABRIL DE 

2009, QUE  DECLAROU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  EM ALGUMAS ÁREAS DA ZONA 
URBANA E EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AVEIRO.

A Excelentíssima  Senhora  MARIA GORETE  DANTAS  XAVIER,  Prefeita 
Municipal de Aveiro, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo  art.80,  inciso  XXlll  da  Lei  Orgânica  do Município  e  em  conformidade  com  o  Decreto 
Federal n° 5.376, de 17 de fevereiro de 2005 e pela Resolução n° 3 do Conselho Nacional de 
Defesa Civil.

CONSIDERANDO  QUE,  a  continuidade  dos  efeitos  das  inundações, 
alagamentos de casas e residências, erosões em várias ruas, que atingiu algumas áreas da 
Zona Urbana,  da Zona Rural  e em Comunidades Ribeirinhas do Município  de Aveiro,  vem 
provocando  sérios  danos  materiais,  ambientais,  prejuízos  econômicos  e  sociais,  conforme 
prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Mapa de área 
afetada, anexos a este Decreto.

CONSIDERANDO QUE,  de acordo com a Comissão Municipal de Defesa 
Civil, que constatou a continuidade dos efeitos do desastre e recomendou a prorrogação da 
Situação de Emergência no Município, por um período de mais 90 (noventa) dias.
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DECRETA:
Art. 1o - Fica prorrogado o Decreto n.° 006/2009-GAB/PMA de 09 de abril de 

2009, por 90 (noventa) dias que decretou a Situação de Emergência em algumas áreas da 
Zona Urbana e em toda a Zona Rural do Município de Aveiro.

Art. 2o - O Poder Executivo Municipal encaminhará cópias desse decreto a 
todos os órgãos pertinentes a esse, para as devidas finalidades legais

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação devendo 
vigorar por um período de 90 (noventa) dias, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Aveiro-Pará, em 29 de junho de 2009.
MARIA GORETE DANTAS XAVIER
Prefeita Municipal de Aveiro
Publicado na Secretaria Geral na data supra.
DAVID CEZANNE DA SILVEIRA MADURO
Secretário Geral do Município
(Transc. do DOE nº 31481, de 12/08/2009)

2 - OFICIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 77/2009 – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO
Ao Maj BM José Augusto Farias Almeida- Coordenador da Operação de 

Defesa Civil – Pólo Santarém

Senhor Comandante
Embora  todos  conheçam  as  atribuições  direcionadas  aos  mais  diversos 

setores de segurança pública, quando em tempo de situação anormal provocada por desastres 
de natureza natural, ou equivalente, venho por meio deste expediente enaltecer as excelentes 
atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em especial ao CAP BM 
NEY TITO DA SILVA AZEVEDO, Comandante do 4º GBM, o qual incansavelmente se propôs a 
tomar a iniciativa nas Operações de Defesa Civil no Município de Trairão, com atitudes técnicas 
específicas e bem direcionadas, diligenciando assim os trâmites a serem seguidos para que 
conseguíssemos prestar apoio necessário às famílias afetadas pelos fenômenos anormais que 
nosso município esteve enfrentado.

Desde modo queremos evidenciar  nossos sinceros agradecimentos pelos 
bons  e  relevantes  serviços  desenvolvidos  por  esse  qualificado  militar,  que  apesar  das 
dificuldades encontradas, em momento algum desistiu de alcançar seu objetivo.

Portanto,  sabemos que o corpo de Bombeiros Militar  do Estado do Pará 
existe  militar  com  tal  probidade  e  competência,  salientamos  que  nos  sentimos  seguros  e 
preparados para atuar em qualquer situação e conjunto com este nobre grupo profissional da 
segurança pública do nosso Estado.

Sendo o que tínhamos no momento para registrar,  colocamo-nos à nossa 
disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

DANILO VIDAL DE MIRANDA
Prefeito Municipal

3 – ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA Nº 374, DE 31 DE JULHO DE 2009 
O comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei. 

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Comissão Permanente para o recebimento e conferência 

de materiais equipamentos musicais para a banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará.

PRESIDENTE DA COMISSÃO 
MAJ  QOEBM  ADIR GUIMARÃES  DE  FARIAS.  Regente  da  Banda  de 

Música do CBMPA RG: 15039 MF 5159016-012 
1º MEMBRO DA COMISSÃO.
1º TEN QOEBM CLERISON LIMA DA COSTA – Regente imediato da Banda 

de Música do CBMPA RG: 1976697 MF 5159350-10.
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2º MEMBRO DA COMISSÃO 
1º SGT BM MUS MAURO WILTHOM MACHADO  PACIFICO – Assistente 

Técnico da Banda de Música do CBM RG: 564296 MF: 5401690-012.
Art.  2º -  Esta portaria  entra  em vigor  na data de sua publicação,  e terá 

validade de 06 (seis) meses. 
Art. 3º - Revogada às disposições em contrario.
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção na 3ª parte do BG nº 135, 
de 03AGO2009. 

4 - PREFEITURA MUNICIPAL E ORIXIMINÁ
AGRADECIMENTO E RECONHECIMENTO
Desde o mês de março.  Oriximiná vivencia  em sua historia,  um período 

incomum de Cheia do Rio Trombetas e seus afluentes e emissários, quando o nível do rio 
atingiu seu ápice de 9,33 m em 31 de maio próximo passado, mantendo está cota até 10 de 
junho, superando em 31 cm a registrada em 10 de junho de 1989. Até então considerada a 
maior enchente verificada em Oriximiná e região. 

Em 27/03/2009 o Excelentíssimo. Prefeito Sr. Luiz Gonzaga Filho, atendendo 
ao Diagnóstico Preliminar e NOPRED elaborado pela COMEC. Através do Decreto nº 202/2009, 
estabeleceu  a  “Situação  de  Emergência”  no  Município  de  Oriximiná,  Imediatamente  a 
Coordenação  da  Defesa  Civil  Municipal,  deu  continuidade  as  ações  de  identificação  e 
quantificação das regiões afetadas pela cheia hídrica que se verifica nas regiões orientais, onde 
se  inclui  o  município  de  Oriximiná,  utilizando,  inicialmente  recursos  próprios,  iniciou  o 
atendimento  as  famílias  mais  afetadas  nas  micros  regiões  do  Rio  Cachoeiri,  Igarapés 
Nhamunda, dos Currais e Lago Maria Pixi, estendendo posteriormente as demais regiões, com 
o auxilio da Defesa Civil do Estado .

O Governo do Estado através da defesa Civil do Estado, tão logo acionada 
de pronto se fez presente, Homologando o Decreto sob o nº 1.628, de 29 de abril de 2009. A 
CEDEC através da 4ª Regional de Defesa Civil – REDEC, em Santarém, passou a auxiliar nas 
ações sob comando do MAJ  Lima,  designando inicialmente o CAP BM  CLÁUDIO para as 
primeiras análises e tomada de decisão, posteriormente designou o CAP BM LOAIR do quadro 
da  CEDEC,  auxiliar  pelo  CB  BM  DOUGLAS DA  REDEC,  que  orientaram  nas  ações 
operacionais. Na seqüência, Entre as providencias tivemos: 1. 

Reunião na Câmara Municipal de Oriximiná para dar a conhecer para os 
Vereadores o Plano de Ação da Defesa Civil no Atendimento as famílias afetadas;2), reuniões 
com  os  titulares  das  Secretarias  Municipais  e  membros  da  COMDEC  e  convidado,  para 
tomarem conhecimento do Plano Desastres: Cheia e Inundação. Nessas reuniões, contamos 
com a participação do convidado especial e experiente, capitão BM Ney Tito da Silva Azevedo, 
que com profissionalismo auxiliou ao CAP. BM  Loair e CB BM  Douglas em conjunto com 
COMDEC na condução das exposições sobre os efeitos da cheia e Plano de Ação para o seu 
enfrentamento. 

Importante  ressaltar  como  fundamental  a  participação  do  pessoal  do 
Grupamento  de  Bombeiros  Militar  ligados  ao  Comando  de  Santarém,  do  MAJ  BM  LIMA, 
posteriormente substituído pelo não menos eficiente MAJ BM ALMEIDA, e ainda pela Força 
Tarefa  do  Navio  “Grão  Pará”  comandando  pelo  CEL  BM  SILVA,  auxiliado  pelo  MAJ  BM 
TAVERNARD e  SUBTEN BM  NORONHA,  sendo que este  nos  acompanhou,  em algumas 
áreas, no atendimento aos afetados com a distribuição de cestas básicas, kits humanitários e 
apoio a  equipe de atendimento médico,  sendo este  serviço a  primeira  vez realizado neste 
município.

Nestes  tópicos,  como  já  mencionados,  destacamos  como  especial 
dedicação às nossas aflições, a participação do eficiente CAP BM KLEBSON LOAIR MANSOS 
BENTES, e do CB BM DOUGLAS DE SOUSA FARIAS, que permaneceram por mais de 30 
(trinta)  dia  entre  nós  até  constatar  que  os  planos  estavam  consistentes  e  suficientemente 
amadurecidos para obter pleno êxito, bem como elaborar os relatórios para justificar as ações 
necessárias e imprescindíveis para reconstrução do cenário afetado, sendo a fase não menos 
critica quando as águas baixarem. Nesta ano a tarefa será mais árdua, as águas, por maior 
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período  permanecerão  inundando  as  terras  e  maiores  serão  as  aflições  dos  que  delas 
dependem para manutenção de suas famílias e para gerar divisas para o município. Por certo 
continuaremos a contar com a prestimosa colaboração de todos. 

Razões  que  os  levam  a  merecer  nosso  RECONHECIMENTO  e  nosso 
PARABÉNS! Os quais se estendem a toda a Equipe da 4ª Regional – REDEC, nas Pessoas do 
MAJ  BM LIMA e  MAJ  BM  ALMEIDA e  do  CAP BM  CLÁUDIO,  da  Coordenação  Geral  – 
CEDEC, nas pessoas do CEL BM SILVA, e, os recomendamos a que Vossas Senhorias, que 
os destaquem para outras missões nesta cidade, independente da ocorrência de quaisquer 
desastres. Quiçá sejam os precursores da instalação, em breve, de um Subgrupamento de 
Bombeiros Militar em nossa Oriximaná. 

Atenciosamente, 

IVO MARIO GOMES DE MATOS 
Coordenador Executivo – COMDEC 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA – Nº 18/2009 

Consignada  pelo  CEL  PM  RG:  11.525  Agenor  de  Campos  Coelho  – 
Comandante do CRP-1.

Os seguintes policiais militares do 4º GBM: CAP QOBM RG: 82624013-7 
NEY TITO DA SILVA AZEVEDO, ASP OF BM RG: 1713097-2 KLELSON DANYEL DE SOUSA, 
1º SGT BM RG: 2314854 WASHINGTON LUIS CASTRO ALVES, 1º SGT BM RG: 1818342 
CÉLIO JORGE DA SILVA LIBERAL, 1º SGT BM RG: 2152891 JOSIAS PIMENTEL DE SOUSA, 
CB BM RG: 2403773 AUGUSTO CAMPOS LIMA, CB BM RG: 2344885 ARILSON BARROS 
PETRONILO, CB BM RG: 2162955 JOSAFÁ PEREIRA MARTINS, CB BM RG: 2292109 JÂNIO 
CLEMISSON PINTO DE JESUS, CB BM RG: 1884492-8 EDNELSON DURÃO DA COSTA,  SD 
PM RG:  46395883 STALIN DE ALMEIDA BELO, SD BM RG:  2943743 JOSÉ DE SOUSA 
PENAFORTE, SD BM RG: 4335015 RODRIGO DENIS NASCIMENTO DE SOUSA, SD BM RG: 
4727683 ADRIANO CARDOSO PANTOJA. 

Nestes termos: 
È  por  dever  de  justiça  que  louve  a  atitude  admirável  e  o  senso  de 

responsabilidade com os quais se empenharam no serviço de controle e segurança na ocasião 
da rebelião ocorrida nos dias 05 e 06 de julho de 2009, na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de 
Moura,  em  Santarém,  oeste  do  Pará.  O  sucesso  da  missão  deu-se  graças  ao  empenho 
irrefutável  desses  nobres  bombeiros  militares  em  conjunto  com  a  Policia  Militar  que  se 
mantiveram  firmes  e  de  prontidão  para  casos  de  emergências  desde  o  planejamento 
operacional até a execução pratica das missões, demonstrando equilíbrio, serenidade e pleno 
domínio das competências indispensáveis ao excelente profissional.

Rogo ao  Senhor  dos  Exércitos  que  ilumine  e  guarde  seus  caminhos  na 
jornada de suas vidas, junto às suas famílias. 

AGENOR DE CAMPOS COELHO – CEL PM RG: 11.525
Comandante do CPR-1 

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 - TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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