
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 15 DE SETEMBRO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 162
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2009 (QUARTA - FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM MARCO ANTONIO 
Supervisor de Área CAP BM VALTENCIR 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SOUZA 

2º Turno: CAP BM ALFARO 
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CANTANHEDE 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FARIAS 

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

No mês de agosto de dois mil e nove, no dias vinte e oito, na Associação 
Atlética  do  Banco  do  Brasil  (AABB),  às  08h00,  no  Município  de  breves,  esteve  reunida  a 
Comissão Aplicadora do teste de Aptidão Física, para avaliar fisicamente o 1ºSGT BM QOBMP 
01 JOVENIANO DA SILVA SANTOS – RG: 1380418, com promoção prevista para o dia vinte e 
cinco de setembro de dois mil e nove, conforme resultado abaixo mencionado: 

Nome Media Final Situação Final 
1º SGT BM JOVENIANO DA SILVA SANTOS 9,68/MB APTO 

Nada mais havendo a registrar, dou por encerrada a presente ATA, que vai 
assinada pelo MAJ QOBM LUIS MARIO DAS NEVES FIGUEIREDO, 1º TEN QOBM ORLANDO 
FARIAS  PINHEIRO  e  por  mim  SUBTEN  BM  ANTONIO  MESSIAS  PEREIRA  LAURIDO, 
Secretario da Comissão Aplicadora de TAF, do 11º GBM, que a lavrei. 

LUIS MARIO DAS NEVES FIGUEIREDO - MAJ QOBM 
Presidente da Comissão 

ORLANDO FARIAS PINHEIRO - TEN QOBM 
Membro da Comissão 

ANTONIO MESSIAS PEREIRA LAURIDO – SUBTEN BM 
Secretario da Comissão 

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

1 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 01SET2009.
Ao 1º SGT BM VALDECY PONTES CHAVES, do QCG/AJG, 15 (quinze) dias 

de dispensa de serviço fora do aquartelamento. 16SET2009.

A contar do dia 05SET2009.
A SD BM ODETE DOS SANTOS MESQUITA, do QCG/AJG, 48 horas de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. 07SET2009.
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II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. 
1 - ATO DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N° 1.876, DE 9 DE SETEMBRO 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 o Decreto n° 029/2009-GP, de 23 de junho de 2009, editado 
pelo Prefeito  Municipal de Garrafão do Norte, 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° 029/2009-GP, de 23 de junho de 2009, editado 

pelo Prefeito  Municipal de Garrafão do Norte, que declara “situação de emergência”, em áreas 
daquele Município, pelo prazo de 120 (cento e vinte) 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, 9 de setembro de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 029/2009-GP, DE 23 DE JUNHO DE 2009
Dispõe  sobre  declaração  de  situação  anormal  caracterizada  como 

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

FRANCISCO CHAVES FRANCO, Prefeito Municipal de  Garrafão do Norte, 
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 atingiu a nossa região, cujo 
elevado índice pluviométrico causou vários prejuízos e grandes transtornos em toda a nossa 
microrregião:

Considerando que em relação ao nosso município, o setor que sofreu 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 
considerando 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  c  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 enquanto perdurar essa situação;

Considerando que os alunos da região atingida estão impossibilitados de 
freqüentar as aulas em função da situação relatada no considerando anterior;
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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  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 1o - Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como 

"Situação  de  Emergência"  provocada  por  desastre  (ENXURRADA  OU  INUNDAÇÕES 
BRUSCAS - HE HEX 12.302) na Zona Rural nas áreas:

Vicinal da Comunidade Marapinima a Bracinho 01;
Vicinal da Comunidade Marapinima a Bracinho 02;
Vicinal da Comunidade Marapinima a Paxiubal;
Vicinal da Comunidade Ladeira do Sabão e Sem Terra;
Vicinal da Comunidade Mamorana a Piaba;
Vicinal da Comunidade de Piaba a Massaranduba;
Vicinal da Comunidade Marapinima ao Livramento, pelo Ramal do Paraíba;
Vicinal da Comunidade Gentil a Igapó;
Vicinal da Comunidade Fundo de Pote a Tucumanzal.
Parágrafo único  - Esta situação de anormalidade é válida 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 Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o 
desencadeamento  do  Plano  Emergencial  de  Respostas  aos  desastres,  após  adaptado  à 
situação real desse desastre.

Art  3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo 
vigor por um prazo de 120(cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado até atingir um prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal em Garrafão do Norte, Estado do Pará, aos 
vinte e três dias do mês junho de dois mil e nove.

FRANCISCO CHAVES FRANCO
Prefeito Municipal

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO
Certifico que no dia 23/06/2009, eu Antônio Valmir Almeida da Silva, Secretário 

Municipal de  Administração, autorizei a publicação do presente Decreto, no Quadro de Avisos desta 
Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte.

Antonio Valmir Almeida da Silva,
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N° 1.877, DE 9 DE SETEMBRO 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. 3o, do Decreto Municipal n° 030/2009, de 9 de junho 

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

Considerando que através do Decreto n° 033/2009, de 5 de agosto de 2009, 
editado pelo Prefeito Municipal de Ourém, 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° 030/2009;

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 
de  2005,  a  fim  de  que  passe  a  ter  validade  para  os  fins  previstos  no  dispositivo  legal 
mencionado,
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RESOLVE:
Art. 1o -  Homologar o Decreto n° 033/2009, de 5 de agosto de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de Ourém, 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, 9 de setembro de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

DECRETO MUNICIPAL N° 033/2009. De, 05 de agosto de 2009.
Dispõe  sobre  a  PRORROGAÇÃO  de  declaração  de  situação  anormal 

caracterizada como  "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA"  na Zona Rural do Município de Ourém, 
nas  áreas  comprovadamente  atingidas  por  Enxurradas  e  Inundações  Bruscas  (CODAR 
NE.HEX 12.302), tendo a continuidade dos prejuízos a população das áreas afetadas, conforme 
Decreto 030/2009, de 09/06/09.

O Prefeito Municipal de Ourém, Estado do Pará, Antônio Elias de Oliveira no 
uso  das  suas  atribuições  legais  conferidas  pelo  Art.  73  da  Lei  Orgânica  do  Município, 
disposições contidas no art. 17 do Decreto Federal n° 5.376 de 17 de fevereiro de 2005, e pela 
Resolução n° 3 de 02 de julho de 1.999, do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO a dificuldade financeira que passa o município de Ourém, 
associado às enxurradas e inundações bruscas que assola a região desde do início do período 
chuvoso, e as dificuldades em captar recursos, e tendo a obrigação de adoção de medidas 
urgentes, somada a necessidade da pronta intervenção dirigida a aplacar a situação instalada 
concomitante  com  as  obras  inadiáveis,  e  visando  recuperar  a  economia  das  áreas 
comprovadamente  atingidas,  conforme  a  seguir;  Vicinal  OUM-001  (Vila  Riacho,  Riachinho, 
Cumarú  e  Porto  Grande);  Vicinal  OUM-002 (Vila  Meloca  e  Arioré);  Vicinal  OUM-003 (Vila 
Patauateua,  Engenho  e  Santa  Rosa)  Vicinal  OUM-005  (Vila  Brasil,  Tapera,  Cajueiro,  Rio 
Grande,  Vila  Maria  e  Caixa  Prego);  PA-251  (Vila  Mocambo,  Furo  Novo,  São  José, 
Puraquecuara, Tupinambá, Conceição, Montivideo e Cuxiu);

CONSIDERANDO  que tal  situação afeta de forma direta a população em 
todas  as  áreas,  seja  na  saúde,  transportes,  educação,  assistência  social  e  agricultura, 
causando sério transtorno e desconforto à mesma.

DECRETA:
Art.1.° - Fica Prorrogada a partir de 09 de agosto de 2009, a SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA  por  mais  90  (noventa)  dias,  na  zona  rural  de  Ourém,  nas  áreas  acima 
mencionadas.

Art.  2.°  -  Os  serviços  municipais  terão  seus  cursos  direcionados para  a 
solução dos danos causados a população em decorrência da situação instalada.

Art. 3.° - Cópias deste Decreto deverão ser encaminhadas a todos os órgãos 
pertinentes, para as devidas finalidades legais.

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

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ourém (Pa), em 05 de agosto de 2009.

ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 1.878, DE 9 DE SETEMBRO 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. 3o, do Decreto Municipal n° 086/09-GP, de 13 de 

abril  de  2009,  que  declarou  “situação  de  emergência”  no  Município  de  Brejo  Grande  do 
Araguaia, fixou vigência para aquele ato por 90 (noventa) dias;
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Considerando que através do Decreto n° 091 -  A/009, de 10 de julho de 
2009, editado pelo Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia, 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° 086/09-GP;

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° 091 - A/2009, de 10 de julho de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia, 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, 9 de setembro de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
DECRETO N° 091 - A/2009 DE 10 DE JULHO DE 2009.
PRORROGA POR MAIS NOVENTA (90) DIAS O DECRETO N ° 086/09 -  

GP DE 13 DE ABRIL DE 2009, QUE DECLARA EM SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA 
COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA A ÁREA DO MUNICÍPIO AFETADA NE. HEX 12.302 -  
ENXURRADAS OU INUNDAÇÕES BRUSCAS.

O  EXMO.  Srº.  Geraldo  Francisco  de  Morais,  Prefeito  Municipal  de  Brejo 
Grande do Araguaia/PA, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais, e conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO  o  Decreto  N°  086/2009,  que  decretou  situação  de 
emergência a área do Município afetada NE. HEX 12.302;

CONSIDERANDO:  A situação precária que ainda se encontram as pontes, 
bueiros  e  estradas,  deixando  famílias  isoladas  e  prejudicando  o  escoamento  da  produção 
leiteira e o transporte escolar em vários locais da Zona Rural do Município de Brejo Grande do 
Araguaia/PA;

DECRETA:
Art. 1o - Fica Prorrogado por mais noventa (90) dias, o Decreto n° 086/09 de 13 

de Abril de 2009.
Art.  2o -  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

todas e quaisquer disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Brejo Grande do Araguaia/PA, Em 10 de 

Julho de 2009.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GERALDO FRANCISCO DE MORAIS
Prefeito Municipal

DECRETO N° 1.879, DE 9 DE SETEMBRO 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° 213/09, de 14 de abril de 

2009, que declarou “situação de emergência” no Município de Xinguara, fixou vigência para 
aquele ato por 90 (noventa) dias;
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Considerando que através do Decreto n° 303/09, de 3 de agosto de 2009, 
editado pelo Prefeito Municipal de Xinguara,  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° 213/09;

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° 303/09, de 3 de agosto de 2009, editado 

pelo  Prefeito  Municipal  de  Xinguara,  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, 9 de setembro de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 303/09 DE 03 DE AGOSTO DE 2009.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, Estado do Pará, no uso de 

suas atribuições legais dispostas no inciso VIII, do artigo 76 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO  que  a  situação  de  anormalidade  que  resultou  na 

Decretação de Situação de Emergência no Município de Xinguara, editada através do decreto 
213/09 de 14 de abril de 2009, homologado pelo Decreto n°. 1.660 de 14 de maio de 2009, pela 
Governadora do Estado do Pará,  publicado no diário oficial  do Estado do Pará,  edição n°. 
31419 de 15 de maio de 2009, se mantém.

DECRETA:
Art. 1º -  Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o Decreto 213/09, que Declara 

Situação de Emergência no Município de Xinguara-Pa
Art.  2º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2009,

JOSE DAVI PASSOS
Prefeito Municipal

C E R T I D Ã O
Certifico para os devidos fins,  que o aludido Decreto restou publicado no 

mural desta Prefeitura em 03 de agosto de 2009.
________
Assinatura

DECRETO N° 1.880, DE 9 DE SETEMBRO 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° 10, de 25 de maio de 

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

Considerando que  através  do Decreto  n°  17,  de 20 de agosto  de 2009, 
editado pelo Prefeito Municipal de Curionópolis, foi prorrogada a “situação de emergência” nas 
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áreas daquele Município por mais 90 (noventa) dias, tendo em vista que ainda perduram as 
razões que levaram à edição do Decreto Municipal n° 10;

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° 17, de 20 de agosto de 2009, editado pelo 

Prefeito Municipal de Curionópolis, 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, 9 de setembro de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 17, DE 20 DE AGOSTO DE 2009
O  Prefeito  Municipal  de  Curionópolis  no  uso  de  suas  atribuições  legais 

dispostas no artigo 104, XXXVI, da Lei Orgânica do Município de Curionópolis, combinado com 
as 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, e

Considerando as disposições do Decreto Municipal n° 10, de 25 de maio de 
2009, homologado pelo Decreto Estadual n° 1.761, de 24 de junho de 2009;

Considerando  que  ainda  persistem  as  circunstâncias  anormais 
caracterizadoras  e  motivadoras  da  declaração  de  situação  de  emergência  nas  áreas  do 
Município de Curionópolis afetadas por inundações e enxurradas bruscas,

DECRETA:
Art. 1o Fica prorrogado por 90(noventa dias) o prazo de que trata o artigo 4o 

do Decreto Municipal n° 10, de 25 de maio de 2009.
Art. 2o Ficam ratificadas e em vigor as demais disposições contidas naquele 

Decreto, em razão de persistir a situação de emergência ali declarada e justificada.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Curionópolis, 20 de agosto de 2009

WENDERSON AZEVEDO CHAMON
Prefeito Municipal de Curionópolis
(Transc. do DOE. nº 31503 de 14/09/2009)

2 – RESULTADO DE INSPEÇÃO 
A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 31, datada de 

09SET2009, com os seguintes pareceres: 
SOLICITAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE 
IONA  ROBERTA  DA  SILVA  PIRES,  SD  BM,  do  12º  GBM  –  santa  Izabel. 

PARECER: Incapaz Temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 180 (cento e Oitenta) 
dias de licença maternidade, retroativo a 14MAIO2009 até 10NOV2009. 

CONCLUSÃO DE LICENÇA A MATERNIDADE 
IONA  ROBERTA  DA  SILVA  PIRES,  SD  BM,  do  12º  GBM  –  santa  Izabel. 
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PARECER: Apta ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu quartel de 
origem no dia 11NOV2009, pronto para desenvolver suas atividades laborativas bombeiro militar 
(operacionais e administrativas). 

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 
LUIZ  ESTEVÃO  MONTEIRO  RODRIGUES,  AL  CFSD  BM,  do  2º  GBM  – 

Castanhal.  PARECER:  Incapaz  temporariamente  ao  trabalho  bombeiro  militar.  Necessita  de  42 
(quarenta e dois) dias de licença para tratamento e saúde, retroativo a 27AGO2009 até 07OUT2009. 

PRORROGAÇÃO  DE  LICENÇA  PARA  TRATAMENTO  DE  PESSOA  DA 
FAMÍLIA 

PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR,  SD BM, do 9º  GBM – Altamira. 
PARECER: Incapaz temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 89 (oitenta e nove) 
dias  de  licença  para  tratamento  de  saúde  de  pessoa  da  família,  retroativo  a  03SET2009  até 
30NOV2009. Observação solicitamos transferência do militar para o 10º SGBM/I – Parauapebas. 

CONCLUSÃO DE LICENÇA 
OZENIL BRANDÃO DA SILVA, 2º SGT BM, da 1ª  SGBM/I – marituba. PARECER: 

Apto ao trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensado de esforço físico e serviço 
por 35 (trinta e cinco) dias a partir de 10SET2009 até 14OUT2009. responde expediente no quartel. 

JOÃO  PAULO  BRITO  ESPINDOLA,  SD  BM,  do  12º  SGBM/I  –  Bragança. 
PARECER: Apto ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu quartel de 
origem no dia 10SET2009, pronto  para desenvolver  suas atividades  laborativas bombeiro  militar 
(operacionais e administrativas) 

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA 
PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, MAJ BM, do QCG/IESP. PARECER; Apto 

ao trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensado de esforço físico e serviço por 91 
(noventa e um) dias retroativo a 30JUL2009 até 28OUT2009. Responde expediente no quartel. 

PRORROGAÇÃO DE DISPENSA 
SHINITIRO YAMAGISHI,  SD BM,  do QCG/DP.  PARECER; Apto  ao trabalho 

bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensado de esforço físico e serviço por 96 (noventa e 
seis) dias retroativo a 06AGO2009 até 09NOV2009. Responde expediente no quartel. Observação 
necessita de acompanhamento ambulatorial permanente. 

MAX ROBERTO DA CRUZ SILVA, 3º SGT BM, do QCG/DAL. PARECER; Apto ao 
trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensado de esforço físico e serviço por 68 
(sessenta e oito) dias retroativo a 10SET2009 até 16NOV2009. Responde expediente no quartel. 

CONCLUSÃO DE DISPENSA 
RAIMUNDO GERSON DAS NEVES BARATA, CB BM, do 2º GBM. PARECER: 

Apto ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu quartel de origem no dia 
10SET2009, pronto para desenvolver suas atividades laborativas bombeiro militar (Operacionais e 
administrativos). Observação: necessita de acompanhamento ambulatorial permanente. 

FALTOU A JIS BM 
ANTONIO MORAES ARAÚJO, CB BM, do 7º  SGBM/I.  PARECER: Faltou a 

inspeção de saúde no dia 09SET2009, remarcado para o dia 14SET2009. Solicitamos apresentação do 
mesmo na data supracitada. Observação 2ª Falta consecutiva do militar. 

(Ref. Oficio nº 330/2009 – JIS BM) 

INFORMAÇÃO - GERAL 
A partir de setembro, o documento contracheque deixa de ser entregue no antigo 

formato e também nas unidades e somente poderá  ser  obtido em qualquer ponto de acesso a internet 
por meio do Servidor (www.portaldoservidor.pa.gov.br), com uma certificação digital que garantirá a 
autenticidade do documento. Caso ainda não seja cadastrado no referido site, deverá realizá-lo para 
que possa fazer a emissão do seu contracheque. 
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR

O MAJ QOBM ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO comandante do 2º 
GBM, no uso de sua competência que lhe confere o Art. 26 inciso VII da lei nº 6.833 de 13 de 
fevereiro de 2006 do Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, resolve:

PUNIR: 
Com  02  (dois)  dias  de  “DETENÇÃO”,  o  1º  SGT  BM  DILOVAN  DOS 

SANTOS COSTA, por ter faltado no evento de abertura da semana da pátria ocorrido na praça 
matriz de castanhal no dia 1º  setembro de 2008, e ao ser  dado o direito  de defesa e do 
contraditório por meio de PADS, instaurado pela portaria nº 007, de 02 de setembro de 2008, 
não apresentou meios ou provas plausíveis que justificasse tal ato. Conforme o inciso L do art. 
37,  dispositivo  do  Código  de  Ética  e  Disciplina  da  PMPA,  ora  em  vigor  para  CBMPA. 
Transgressão LEVE, permanece no comportamento “BOM”. 

Com  02  (dois)  dias  de  “DETENÇÃO”,  o  CB  BM  DENÍLSON  BATISTA 
RODRIGUES FERREIRA, tendo em vista que com base nas informações contidas nos Autos 
do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, mandando instaurar por este comando por 
meio da portaria nº 006, de 02 de setembro de 2008, onde foi confirmada a falta de serviço do 
referido militar como componente da guarnição de incêndio no dia 17 de agosto de 2008 e, ao 
lhe ser dado o direito de defesa e do contraditório por meio de PADS, não apresentou meios ou 
provas plausíveis que justificasse tal ato. Conforme o inciso L do art. 37, dispositivo do Código 
de  Ética  e  Disciplina  da  PMPA,  ora  em  vigor  para  o  CBMPA.  Transgressão  LEVE  no 
comportamento “BOM”. 

(Ref. Nota nº 01 e 02/2009 – 2º GBM) 

2 – 12º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR/I 
PORTARIA Nº 001, DE 15 DE AGOSTO DE 2009
ANEXO: 
Relatório; Oficio nº 010/2009 – PADS
Parte nº 001/2009 – Subcomando do 12º GBM;
Memorando nº 18/2009 – Subcomando;
Memorando nº 25/20090 – Subcomando;
Memorando nº 27/2009 – Subcomando;
Memorando nº 30/2009 – Subcomando; 
Memorando nº 31/2009 – Subcomando;
Memorando nº 79/2009 – Subcomando;

O Comandante do 12º SGBM/I, no uso de suas atribuições legais e tendo 
tomado conhecimento dos documentos anexos, e com o intuito de apurar a conduta do SD BM 
RICARDO GLAYDSON JUSTINO BORGES, RG: 3923918. 

RESOLVE: 
Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado (PADS), para apurar todas as circunstancias dos fatos e as possíveis transgressões 
disciplinares disponibilizadas nos art. 31, § 2º, inciso V e art. 37, inciso XXVIII da Lei nº 6.833, de 
13 de fevereiro de 206, Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará ora em vigor no 
Corpo de Bombeiro Militar do Pará. 

Art.  2º  Nomear  o  1º  TEN BM CARLOS AUGUSTO SILVA SOUTO,  RG: 
2300264, pertencente ao 12º SGBM/I, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições 
que me competem; 

Art. 3º - O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio 
do oficio nº 1671/2008 – JME, transcrito no BG nº 234, de 23 de dezembro de 2008; 

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

ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA – CAP QOBM 
Comandante do 12º SGBM/I 
(Ref. Nota nº 007/2009 – 12º SGBM/I) 
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3 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 1272/2009 – DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO
Senhor Comandante Geral

Congratulando-o, requisito a Vossa Excelência o cumprimento do Alvará de 
Soltura, onde deve ser certificado no verso do mesmo o seu cumprimento e remetida 01 (uma) 
via a este foro especial, para que o CB BM RG 37422872 JOSÉ ROBERTO ALMEIDA DOS 
SANTOS, que se encontra recolhido preso nessa Unidade, seja aposto em liberdade, se por 
outro  motivo não estiver  preso,  com fulcro no disposto no parágrafo  único do artigo 310 do 
Código de processo Penal, aplicado  por força do estatuído na alínea “a” do artigo 3º do Código 
de Processo Penal Militar.

Atenciosamente,

DR. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da JME/PA

4 - JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO
ALVARÁ DE SOLTURA
Ao Exmº Sr.Dr. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 
Juiz de Direito da Justiça Militar do Estado etc...

Manda o Exmº.  Senhor Comandante Geral  do CBMPA, ou a quem suas 
vezes fizer,  que sendo este  apresentado,  indo devidamente assinado, em seu cumprimento, 
coloque incontinenti e liberdade, se por outro motivo não estiver preso, o CB BM RG 37422872 
JOSÉ  ROBERTO  ALMEIDA DOS  SANTOS,  brasileiro,  paraense,  filho  de  José  dos  Santos 
Raimunda Almeida dos  Santos,  tendo em vista  que nesta  data,  foi  concedido ao mesmo a 
liberdade provisória,  com fulcro  no disposto  no parágrafo  único do artigo 310 do Código de 
Processo  Penal,  aplicado  por  força  do  estatuído  na  alínea  “a”  do  artigo  3º,  do  Código  de 
Processo Penal Militar. Dado e passado na Justiça Militar do Estado, aos 19 (dezenove) dias do 
mês de agosto de 2009. Eu Antônio José de Matos Resque, diretor da Secretaria da JME/PA, 
subscrevi.

DR. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Juiz de Direito Titular da JME/PA

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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