
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 23 DE SETEMBRO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 167
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2009 (QUINTA - FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ANDRADE 
Supervisor de Área CAP BM CUARESMA
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALFARO 

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – CURSO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES EM SEGURANÇA 

PÚBLICA – DIVULGAÇÃO:
A Diretoria de Ensino e Instrução informa que estão abertas as inscrições 

para o Curso de Formação de Docentes – 8ª Turma (das 8 às 12h30), 9ª Turma (das 14 às 
18h30)  e  10ª  Turma  (das  18  às  22h30),  a  serem  capacitadas  no  período  de  26OUT  a 
23DEZ2009, de segunda à sexta-feira, no IESP. As inscrições deverão ser encaminhadas a 
esta  Diretoria  até  o  dia  29SET2009,  através  de ofício  dos comandantes  dos interessados, 
contendo os seguintes dados: nome completo do candidato (sem abreviações), RG, contatos e 
horários de preferência, em ordem de prioridade (preferencialmente os que estão ligados à área 
de ensino), para a verificação de demanda e disponibilidade de vagas para esta Corporação.

Informamos ainda que não existe previsão de alimentação nem pousada 
para os alunos.

(Ref. Nota nº 63/2009 – DEI) 

2 – CURSO – INDICAÇÃO:
Fica indicado para freqüentar o Curso de Condutores de Cães de Busca de 

Pessoas Colapsadas,  o  3º  SGT BM  José Ivan dos  Santos,  do COP,  a ser  realizado pela 
SENASP, na Cidade de Brasília-DF, no período de 21SET a 19OUT2009, sem ônus para o 
Estado do Pará.

(Ref. Nota nº 63/2009 – DEI) 

3 – QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL – APROVAÇÃO:
3. 1 – Aprovo os Quadros de Instrução Semanal do Curso de Formação de 

Oficiais,  Turmas  do  1º  e  3º  Anos  (ALFA)  e  (BRAVO),  referente  aos  períodos  de  17  a 
23AGO2009 (com as devidas correções); de 24 a 30AGO2009, de 31AGO a 06SET2009 e de 
07 a 13SET2009.

3. 2 – Aprovo os Quadros de Instrução Semanal do Curso de Formação de 
Soldados BM/ 2009 – Pólo Abaetetuba, referente aos períodos de 07 a 13SET2009, de 14 a 
20SET2009 e de 21 a 27SET2009.

3. 3 – Aprovo o Quadro de Instrução Semanal do Curso de Formação de 
Soldados BM/ 2009 – Pólo Santarém, referente ao período de 07 a 13SET2009.

(Ref. Nota nº 63/2009 – DEI) 

4 – DIPLOMA E CERTIFICADOS – APRESENTAÇÃO:
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4. 1 – O TEN CEL BM Antônio  Ulisses Lopes de Oliveira,  apresentou o 
Diploma de conclusão do Curso de História  (Licenciado Pleno em História),  realizado pela 
Universidade Federal do Pará, concluído em 27SET2007.

4. 2 – O 1º SGT BM Wanderley Silva de Oliveira, apresentou os certificados 
de conclusão:  Curso de Operação de Carro  de Combate a Incêndio – CCI,  INFRAERO – 
Belém, no período de 19 a 28JUN2006, com duração de 40 horas/aula; Curso de Formação de 
Corpo  de  Voluntários  de  Emergência  –  CVE,  INFRAERO  –  Belém,  no  período  de  03  a 
07NOV2003, com duração de 20 horas/aula, Curso de Rádio Proteção – INFRAERO – Belém, 
no período de 23 a 27OUT2006, com duração de 36 horas/aula.

(Ref. Nota nº 63/2009 – DEI) 

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

1 – FÉRIAS CONCESSÃO 
Concedo a  contar  do  dia  01  de  outubro  de  2009,  ao  MAJ  QOBM LUIZ 

FERNANDO CAJANGO PEREIRA, do QCG, o período de férias regulamentar relativo ao ano 
de 2007,  deixado  de gozar  por  necessidade de serviço,  em virtude  do oficial  à  época  se 
encontrava freqüentando o Curso de Pós-Gruduação em Gestão de Qualidade, realizado no 
Estado de São Paulo. Apresentação: 31OUT2009. 

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 2009
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, incisos III, V e XVII, da Constituição Estadual, e arts. 1º, 2º, inciso 
II, 4º e 7º do Decreto Estadual n º. 1657, de 16 de junho de 2005, alterado pelo Decreto nº. 
1.284, de 18 de setembro de 2008, e

Considerando os termos do Ofício nº. 023/GAB-CMDO-CBMPA, de 13 de 
setembro de 2009, do Comandante-Geral  do Corpo de Bombeiros Militar  do Pará-CBMPA, 
responsável pela apuração do mérito individual dos bombeiros militares a serem agraciados 
com medalha ou comenda, nos termos do art. 4º do Decreto nº. 1.657, de 16 de junho de 2005;

Considerando os termos do Parecer nº. 624/2009 da Consultoria Geral do 
Estado, 

DECRETA:
Art. 1º Fica concedida a “Medalha Tenente Coronel BM Francisco Feliciano 

Barbosa – Dedicação ao Estudo” aos bombeiros militares a seguir nominados:
2º  SGT  BM  PEDRO  ALEXYS  ESPÍNDOLA  FARIAS,  por  ter  sido  o  1º 

colocado no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento BM/2009 – Turma A, com média final de 
9,305 e conceito MB

3º SGT BM LACY OLIVEIRA AMÂNCIO, por ter sido o 1º colocado no Curso 
de Sargento BM Combatente/2004, com média final 9,160 e conceito MB

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 22 DE SETEMBRO DE 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31510 de 23/09/2009)

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. 
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO 

DECRETO N° 1.894, DE 21 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° 0100/2009, de 13 de julho de 2009, editado pelo 

Prefeito  Municipal  de  Muaná,  que  declara  “situação  de  emergência”,  em  áreas  daquele 
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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° 0100/2009, de 13 de julho de 2009, editado 

pelo Prefeito Municipal de Muaná, 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, 21 de setembro de 2009.
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA DE MUANÁ
DECRETO MUNICIPAL N° 0100 /2009, 13 DE JULHO DE 2009.
''Declara Situação Anormal Caracterizada como Situação de Emergência no 

Município  de  Muaná,  Afetado  por  incremento  das  Precipitações  Hídricas  e  dá  Outras  
Providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUANÁ, no uso de suas atribuições legais, 
em conformidade com o inciso IX do art.  92 da lei  Orgânica Municipal,  combinado com o 
disposto no art. 17 do Decreto Federal nº 5.376 de 17 de fevereiro de 2005 e, ainda com a 
Resolução n° 03 de 02 de julho de 1999 do Conselho Nacional de Defesa Civil, e:

Considerando,  o  incremento  das  precipitações  hídricas  na  estação  de 
inverno jamais ocorridas nesse período;

Considerando, o período de colheita e plantio de produtos agrícolas, levando 
os  agricultores  a  prejuízos  irreparáveis  com  a  queda  da  safra  e  interrupção  da  colheita, 
ocorrendo também a baixa produtividade;

Considerando,  a precariedade dos  estados das vicinais  da zona rural  do 
Município,  inclusive  o  Ramal  da  Rodagem,  via  de  acesso  a  Estrada  Pedro  Ferreira,  em 
decorrência  do  intenso  período  de  inverno,  que  se  abateu  sobre  o  Município,  o  que  está 
afetando  de  forma  irremediável  o  escoamento  da  produção  agropecuária,  bem  como  o 
deslocamento da população da Zona Rural;

Considerando,  a  necessidade  da  adoção  de  medidas  urgentes  para 
amenizar as dificuldades de acesso na Zona Rural,  sob pena de causar  sérios prejuízos a 
população;

Considerando, que a Prefeitura Municipal não dispõe de recursos financeiros 
para arcar com a execução do referido Projeto.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, nos ramais da Rodagem, Pracuúba, Pedro Ferreira, Alto Atua, 
Tijucaquara, Guajará, Mocajatuba, Mariahy.

Parágrafo Único: Esta situação da anormalidade é valida para as áreas da 
Zona Rural deste Município.

Art. 2o - Cópia deste Decreto deverá ser encaminhada a todos os Órgãos 
pertinentes, para as devidas finalidades legais.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigorando 
pelo prazo de 90(noventa) dias.

Parágrafo Único:  O prazo de vigência deste Decreto poderá ser prorrogado 
em no máximo 180(cento c oitenta) dias.

Art. 4o- Revogam-se todas as disposições em contrário.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 167 de 23SET2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.73 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Gabinete do Prefeito Municipal de Muaná, Estado do Pará, 13 de julho de 
2009.

Raimundo Martins Cunha
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nesta Secretaria de Gabinete, na data supra.

Raimundo Azevedo Cunha Neto
Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal

DECRETO N° 1.895, DE 21 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° 029/09, de 10 de julho de 2009, editado pela 

Prefeita Municipal de São João 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.HIG 12.301, 
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° 029/09, de 10 de julho de 2009, editado pela 

Prefeita Municipal de São João 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, 21 de setembro de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
DECRETO N° 029/09 DE 10 DE JULHO DE 2009.
Declara em situação anormal caracterizada como situação de emergência a 

área do município afetada NE. HIG 12.301 – Enchentes ou Inundações graduais.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA,  ESTADO DO 

PARÁ,  no uso de suas atribuições legais, dispostas no inciso VIII e XXI do artigo 73 da Lei 
Orgânica  do Município,  combinando 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.

CONSIDERANDO QUE:
No período de 10 de março de corrente ano, o volume de chuvas aumentou 

consideravelmente no município conforme ao presente decreto;
As  fortes  chuvas  vêm  destruindo  pontes  e  deixando  famílias  isoladas  e 

prejudicando o escoamento da produção leiteira em vários locais do município.
Como  conseqüências  deste  desastre  resultaram  os  danos  humanos, 

materiais  e  ambientais  e  os  prejuízos  econômicos  e  sociais  constantes  do  Formulário  de 
Avaliação de Danos, anexo a este Decreto;

Houve  paralisação  das  aulas  nas  escolas  da  zona  rural  e  que  exige 
providências imediatas para o retorno das mesmas;

De acordo com  a  Resolução N° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - 
CONDEC, a intensidade deste desastre foi dimensionada de nível III.

DECRETA:
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Art.  1o -  Fica  declarada  a  existência  de situação anormal  provocada por 
desastre e caracterizada como situação de emergência.

Parágrafo Único.  Esta situação de anormalidade é válida apenas para as 
áreas deste município comprovadamente afetada pelo desastre conforme prova documental 
estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui das áreas afetadas anexo e 
este Decreto.

Art.  2o - confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil no 
âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e 
autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de “Respostas aos Desastres”,  após 
adaptado a situação deste 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 
pelas enchentes.

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

Parágrafo Único.  O prazo de vigência deste Decreto poderá ser prorrogado 
por 90 (noventa) dias a contar do termino do Art. 4°

São João do Araguaia, 10 de Julho de 2009.
MARLENE CORRÊA MARTINS
Prefeita Municipal

DECRETO N° 1.896, DE 21 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° 53A/2009, de 12 de julho de 2009, editado pelo 

Prefeito  Municipal de São Domingos 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.HIG 12.301, 
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° 53A/2009, de 12 de julho de 2009, editado 

pelo Prefeito  Municipal de São Domingos 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, 21 de setembro de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA 
DECRETO Nº 53A /2009, DE 12 DE JULHO DE 2009.
DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA,  nas áreas rurais do Município de 

São  Domingos  do  Araguaia/Pa.,  atingidas  pelas  cheias  dos  Rios  Jaibara,  Gameleirão, 
Gameleirinha, Taurizinho, Ubá e os Igarapés Lagoa, Grotão,  Cameleira.  Jacu e Latada  e dá 
outras providências.

O Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia, estado do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e com a Lei Orgânica do Município e disposição da Lei Municipal n° 
1.034 de 24/04/2006 e em acordo com a Resolução n° 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil-
CONDEC e em acordo com o artigo 17, do Decreto Federal n° 5.376, de 17.02.05,

CONSIDERANDO  a  elevação  do  nível  das  águas  dos  Rios:  Jaibara, 
Gameleirão, Gameleirinha, Taurizinho, Ubá e dos Igarapés: Lagoa, Grotão, Gameleira, Jacu e 
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Latada,  situados  no  município  de  São  Domingos  do  Araguaia,  que  alcançou  os  índices 
alarmantes, cujo fato, vem causando a inundação e destruição de pontes ao longo de todas as 
estradas vicinais do município;

CONSIDERANDO  que  as  referidas  cheias  têm  provocado  enxurradas  em 
grandes proporções, situações de desastres, ocasionando danos de ordem material e prejuízos 
econômicos c sociais, conforme formulário de danos, anexo a este decreto;

CONSIDERANDO  que  a  situação  apresenta-se  caracterizada  de 
conformidade com os critérios estabelecidos pelo conselho Nacional de Defesa Civil (CONDEC), 
como desastre de grande porte;

CONSIDERANDO  as  informações  oriundas  do  satélite,  com  previsão  de 
aumento das cheias em toda a bacia dos Rios e Igarapés acima mencionados;

CONSIDERANDO que as chuvas deixaram muitas famílias isoladas, devido a 
degradação de  103,50 Km de Estrada vicinais e Estaduais que precisam ser Recuperadas e 
73,60  metro  lineares  de  pontes  e  pontilhões  deterioradas  e  inacessíveis,  deteriorados  e 
inacessíveis, alem da  destruição  das estradas Vicinais,  deixando a maioria das comunidades 
isoladas, causando enormes prejuízos sociais e econômicos;

CONSIDERANDO  a possibilidade de agravamento das condições de saúde 
das famílias atingidas, com o possível surgimento de doenças transmissíveis,

DECRETA:
Art. 1o - Fica declarada de Situação de Emergência  nas áreas afetadas do 

município  de  São  Domingos  do  Araguaia-Pará,  compreendendo:  Projeto  de  Assentamento: 
Veneza; Paulo  Fonteles;  Belo Horizonte I;  Belo Horizonte II;  Brasispanha; Pedra de Amolar; 
Croás; Sol Nascente; 08 Barracas e Almescão, provocadas pela cheias e enxurradas dos Rios: 
Jaibara, Gameleirão, Gameleirinha, Taurizinho, Ubá e dos Igarapés: Lagoa, Grotão, Gameleira, 
Jacu e Latada.

Parágrafo único -  Esta situação de emergência é valida,  apenas,  para as 
áreas  do  Município,  comprovadamente  afetadas  pelas  cheias  e  enxurradas,  conforme  prova 
documental anexa, através de  croqui da área afetada e do formulário de avaliação dos danos 
causados, anexos a este Decreto.

Art. 2o - A partir da publicação e ciência deste Decreto, o Comitê Executivo 
da  Defesa Civil de São Domingos do Araguaia-Pará, deve entrar em mobilização permanente, 
devendo o mesmo  traçar e executar plano emergencial para fazer frente à situação descrita 
acima.

Art.  3o -  Fica  desde  logo,  autorizada  a  convocação  de  voluntários,  para 
atuarem  junto ao citado Comitê, na execução do plano de emergência e na arrecadação de 
recursos e donativos, com o objetivo de auxiliar a assistência das famílias atingidas e isoladas.

Art.  4o -  Também  ficam  as  autoridades  administrativas  e  os  agentes  de 
Defesa Civil, em caso de risco iminente, a:

I -  Penetrar nas residências e demais estabelecimentos, a qualquer 
hora  do dia  e/ou  da noite,  sem  o consentimento do morador,  para  prestar  socorro  ou para 
determinar a imediata evacuação das mesmas;

II - Usar da propriedade, inclusive particular, em circunstancias que 
possam provocar danos ou prejuízos, ou comprometer a segurança das pessoas, instalações, 
serviços  e  outros  bens  públicos  ou  particulares,  assegurando  ao  proprietário  indenização 
posterior, em casos de danos á propriedade pelo seu uso.

Art. 5o - De acordo com o art. 24, inciso IV, da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 
1993, e considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitação os contratos 
de aquisição de  bens  necessários  às  atividades  de combate  à  situação  emergencial,  como 
alimentação,  Remédios,  prestação  de  serviços  e  de  outras  obras  relacionadas  com  á 
reabilitação dos locais atingidos., desde que possam ser  concluídos em 180 (cento e oitenta) 
dias  consecutivos  e  ininterruptos,  contados  a  partir  da  caracterização  da  situação  de 
emergência, vedados a prorrogação dos contratos.

Art. 6o - Este Decreto terá vigência de 90 dias a partir de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Araguaia, Estado do 

Pará, 12 de JULHO de 2009.

JAIME MODESTO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por afixação no Mural de avisos da Prefeitura Municipal em 12 de 

Julho de 2.009.
Lindor Martins Reis
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Chefe de Gabinete:

DECRETO N° 1.897, DE 21 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°  406,  de  15  de  julho  de  2009,  editado  pelo 

Prefeito  Municipal  de  Portel,  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° 406, de 15 de julho de 2009, editado pelo 

Prefeito  Municipal  de  Portel,  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, 21 de setembro de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL 
DECRETO N°. 406, DE 15 DE JULHO DE 2009.
Dispõe  sobre  declaração  de  situação  anormal  caracterizada  como 

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

PEDRO  RODRIGUES  BARBOSA,  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTEL, 
ESTADO DO PARÁ, usando de suas  atribuições  legais  e,  com base no que dispõe a  Lei 
Orgânica do Município de Portel, o art. 17 do Decreto Federal nº 5.376 de 17 de fevereiro de 
2005, e a Resolução n°. 03 de 02 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil.

CONSIDERANDO que 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  agricultura  familiar  praticado  pelos 
habitantes da zona rural, necessitam do transporte pelas estradas vicinais de seus produtos 
diariamente para a sede do município;

CONSIDERANDO  que  o  escoamento  da  produção  dos  agricultores 
familiares da Zona Rural, não estão atingindo seus objetivos em função da impossibilidade de 
tráfego nas estradas que dão acesso a Zona Urbana deste Município;

CONSIDERANDO que  a  demanda  de  consumo dos  habitantes  da  Zona 
Urbana dos produtos agrícolas oriundos da Zona Rural é muito significativa para a economia 
municipal, e está afetando de maneira direta a população urbana, pois os produtos estão vindos 
de Belém, e se tornam bem mais caros para a maioria da população que tem baixa renda;

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

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

CONSIDERANDO finalmente a situação crítica que desorganiza e instabiliza 
a marcha da execução dos serviços públicos na área atingida,
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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 da Comunidade do Dez, Vicinal da Comunidade do Banã, Vicinal da 
Comunidade da Vila do Gomes, Vicinal  da Comunidade do Arraial,  Vicinal  da Comunidade 
Taffarel, Vicinal da Comunidade do Goiano.

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 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, devendo víger por um prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo 
ser prorrogado até atingir um prazo Máximo de 180-(cento e oitenta) dias.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.
Registrado e publicado na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira 

em 16 de julho de 2009.

PEDRO RODRIGUES BARBOSA
Prefeito 
Registrado e publicado na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira 

em 16 de julho de 2009.

RAIMUNDO LUIZ RIBEIRO DA SILVA
Secretário da SEGAF
(Transc. do DOE nº 31510 de 23/09/2009)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – OFICIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO 

OFICIO Nº 04/2009 – DO CONSELHO DE DISCIPLINA 
Tendo em vista que este Oficial foi para proceder o Conselho de Disciplina, 

instaurado através da portaria nº 274 – Gab Cmdº de 18 de agosto de 2009, que foi transcrita 
no BG nº 150, de 26AGO20009, visando apurar as condutas irregulares imputadas ao SD BM 
MARCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES 

Diante  do  exposto,  solicito  a  Vossa  Excelência  que  seja  publicado  em 
boletim  Geral  a  abertura  do  citado  conselho  de  disciplina,  o  qual  terá  sua  solenidade  de 
instalação, no salão nobre do quartel do Comando Geral do CBMPA, no dia 21 de setembro de 
2009 às 10h00. 

Respeitosamente, 

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – MAJ QOBM 
Presidente do Conselho de Disciplina o 

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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