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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  

BELÉM-PARÁ 16 DE MARÇO DE 2010. 
BOLETIM GERAL Nº 049 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte: 

 
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 

SERVIÇO PARA O DIA 17 DE MARÇO DE 2010 (QUARTA-FEIR A) 
Superior de Dia MAJ BM ALMEIDA 
Supervisor de Área CAP BM FARIAS 

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LOAIR 
2º Turno: CAP BM MÔNICA 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MARTINS 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM PINHEIRO 
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM MOISÉS 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

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

1 – SEGUIMENTO E REGRESSO 
Seguiu no dia 03MAR2010, para a Cidade de Belém/PA e regressou no dia 

10MAR2010 para a Cidade de Santarém/PA, o MAJ QOBM CLÁUDIO FERNANDO 
TAVERNARD TRINDADE, Comandante do 4º GBM, onde se encontrava nesta capital a serviço 
da corporação resolvendo assuntos correlatos a sua Unidade de origem, bem como ser ouvido 
como testemunha em sindicância do qual é encarregado o CAP QOCBM ALBUQUERQUE. 

(Ref. Of. nº 162/2010 – 4º GBM) 
 

II– ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - RESUMO DE PORTARIA 

Número de Publicação: 79395 
Resumo de Portaria Nº 045 de 11/FEVEREIRO/10 – Diár ias 
Nome: Maj BM Marcus Victor Lima Norat , Nº de Diárias: 03 (três), Origem: 

Belém/PA, Destino: Marabá-PA a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 
Período: 03 a 06/02/2010. 
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – Cel QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31624, de 15/03/2010) 
 
Número de Publicação: 79425 
Resumo de Portaria Nº 083 de 08/MARÇO/10 – Diárias 
Nome: Maj BM Marcus Victor Lima Norat, Nº de Diárias: 04 (quatro), Origem: 

Belém/PA, Destino: Parauapebas-PA, a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 
Período: 24 a 28/02/2010. 
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – Cel QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31624, de 15/03/2010) 
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Número de Publicação: 79435 
Resumo de Portaria Nº 085 de 08/MARÇO/10 – Diárias 
Nome: Maj BM Marcus Victor Lima Norat, Nº de Diárias: 05 (cinco), Origem: 

Belém/PA, Destino: Santarém-PA, a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 
Período: 28/02 a 05/03/2010. 
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – Cel QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31624, de 15/03/2010) 
 
Número de Publicação: 79994 
Portaria: 043 
Objetivo: Solenidade de Formatura do CFSD 2009. 
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a 

Portaria nº 419 de 11 de julho de 2007 – SEAD. 
Origem: BELÉM/PA – BRASIL 
Destino(s):  
Parauapebas/PA – Brasil 
Redenção/PA - Brasil<BR 
Servidor(es): 
33972541/Paulo Gerson Novaes de Almeida (CEL) / 3.0 diárias (Completa) / 

de 25/02/2010 a 28/02/2010<BR 
Ordenador:  
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – Cel QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31625, de 16/03/2010) 
 
Número de Publicação: 80018 
Portaria: 068 
Objetivo: Solenidade de Inauguração e Formatura do CFSD 2009 do 10º 

GBM 
Fundamento Legal: Decreto Estadual nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a 

Portaria nº 419 de 11 de julho de 2007 – SEAD. 
Origem: BELÉM/PA – BRASIL 
Destino(s):  
Redenção/PA - Brasil<BR 
Servidor(es):  
5159083/ LUCAS SENA MAIA (SUBTEN BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 

24/02/2010 a 28/02/2010, 5159393/ WALDEMAR CABRAL FERREIRA (SGT BM) / 5.0 diárias 
(Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 5043654/CELSO BARROS DA SILVA (SUBTEN 
BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 5159350/CLERISON LIMA DA 
COSTA (TEN BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 
5159067/CLEUDSON LIMA DA COSTA (SGT BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 
28/02/2010, 5063329/FRANCISCO EDMAR DA SILVA VIEIRA (SUBTEN BM) / 5.0 diárias 
(Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 5398649/ISAIAS DE SOUSA ALVES (SGT BM) / 
5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 5159059/ISANILDO DA ROCHA 
MONTEIRO (SUBTEN BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 
5402204/IVONALDO SOUSA ABREU (SGT BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 
28/02/2010, 5159385/JAZIEL OLIVEIRA DA ROCHA (SUBTEN BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / 
de 24/02/2010 a 28/02/2010, 5159369/JOAES LIMA DOS SANTOS (SUBTEN BM) / 5.0 diárias 
(Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 5159091/JONIVALDO RUFINIO DA SILVA 
(SUBTEN BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 5158931/JOSÉ 
RODRIGUES FONSECA (SUBTEN BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 
28/02/2010, 5158958/LUCIVALDO DE SOUZA GUEDES (SUBTEN BM) / 5.0 diárias 
(Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 5159270/MANOEL DO CARMO FURTADO DA 
COSTA (SUBTEN BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 
5158877/MARCOS CESAR CHERMONT DE MELO (SGT BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 
24/02/2010 a 28/02/2010, 5159237/PAULO MÁRCIO MARTINS AMARAL (SUBTEN BM) / 5.0 
diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010, 5159210/WANDERLEY BEZERRA VILA 
NOVA (SUBTEN BM) / 5.0 diárias (Alimentação) / de 24/02/2010 a 28/02/2010<BR,  

Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida 
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Paulo Gerson Novaes de Almeida – Cel QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31625, de 16/03/2010) 
 

2 - ATO DO POR EXECUTIVO 
Número de Publicação: 80171  
DECRETO N° 2.180, DE 15 DE MARÇO DE 2010  
Homologa o Decreto nº 032/2010/GMPD, de 27 de janeiro de 2010, editado 

pelo Prefeito Municipal de Pau D’arco, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ , no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado, e 
 

Considerando os termos do Decreto n° 032/2010/GMPD,  de 27 de janeiro de 2010, 
editado pelo Prefeito Municipal de Pau D'arco, que declara “situação de emergência”, em áreas daquele 
Município, em face das fortes chuvas que caem sobre a Região, ocasionando, em conseqüência, 
inundações que danificaram e destruíram habitações locais, pontes, estradas comprometendo suas 
estruturas; 

 

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° 5.37 6, de 17 de fevereiro de 2005, a fim de que passe a ter 
validade para os fins previstos no dispositivo legal mencionado, 

 
RESOLVE: 
Art. 1° Homologar o Decreto n° 032/2010/GMPD, de 27  de janeiro de 2010, editado 

pelo Prefeito Municipal de Pau D'Arco, que declara “situação de emergência”, em áreas daquele 
Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Art. 2° Confirmar que os atos oficiais de declaraçã o 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, 15 de março de 2010. 
 
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA  
Governadora do Estado 
 
 
MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO 
GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO N°. 032/2010/GMPD,   PAU D'ARCO - PA, 27 DE  JANEIRO DE 

2010. 
 

“Declara situação anormal, caracterizada como situação de emergência as 
áreas do município afetadas pelo nível de chuvas que assolam o município e região acima do 
previsto para o período”. 

 

Luciano Guedes, Prefeito Municipal de Pau D'Arco - Estado do Para, no uso 
das atribuições conferidas pelo Art. 1° da Lei Muni cipal N°. 716/2007 de 31 de agosto de 2007, 
que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC do município de pau D’Arco, 
diretamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substituto e da Lei Orgânica do 
Município, pelo art. 17 do Decreto Federal N°. 5.37 6 de 17 de fevereiro de 2005 e, pela 
Resolução N°. 3 do Conselho Nacional de Defesa Civi l. 

 
CONSIDERANDO: 
A alta freqüência de chuvas na região, e, consequentemente o alto nível de 

águas o que ocasiona a destruição de inúm eras  pontes localizadas no município, bem como 
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o corte de aterros de estradas, destruição de bueiros deixando as estradas vicinais do 
município intrafegáveis: 

 

CONSIDERANDO: 
Que estes mesmos fenômenos climáticos tem provocado enchentes na área 

urbana, sede do município atingindo residências que a falta de recursos financeiros para o 
atendimento das áreas afetadas com recursos próprios às quais não foram beneficiadas com 
recursos da União: 

 

CONSIDERANDO: 
Que em decorrência do alto índice pluviométrico a área urbana necessita 

de drenagem dos córregos que estão localizados no perímetro urbano; 
 

CONSIDERANDO: 
Que em 2009 por meio de um Decreto Municipal, foi decretado por esta 

Prefeitura e homologado pelo Governo do Estado do Pará, o Estado de Emergência no 
Município de Pau D'Arco - PA e foram apresentando projetos de financiamento no âmbito do 
Governo do Estado. Ministério da Integração Nacional e Ministério das Cidades e infelizmente o 
município não foi contemplado com recursos e não há recursos próprios do orçamento 
municipal para investimentos emergenciais da mais alta importância para a população urbana e 
rural atingida no município: 

 

CONSIDERANDO: 
O fato de tal evento trazer séries transtornos aos munícipes que residem ou 

possuem propriedades no interior do município, que resultaram em prejuízos de toda ordem tais 
como, saúde, segurança, humanos, ambientais, material, econômicos e sociais, constantes do 
formulário de Avaliação de Danos, anexo a este Decreto: 

 

CONSIDERANDO: 
As enchentes provocadas em todas as localidades municipais, que 

ultrapassaram o nível previsto, cm decorrência o evento apresenta-se caracterizado de 
conformidade com os critérios estabelecidos pelo Conselho de Defesa Civil – CONDEC, como 
desastres proporcionais e insustentáveis pelo município; 

 

CONSIDERANDO: 
A Resolução N°. 3 do Conselho Nacional de Defesa Ci vil - CONDEC. com a 

intensidade deste evento natural como dimensionada: 
 
DECRETA: 
Art. 1° - Fica declarada a existência de situação d e anormal e emergência, 

provocada por desastre e caracterizada como de grande proporção nas áreas afetadas ou 
atingidas pelo evento. 

 

Art. 2° - Confirma-se a mobilização do Sistema Naci onal 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 à situação real desse evento natural. 

 

Art. 3º - A partir da publicação e ciência deste Decreto, o Conselho Municipal 
de Defesa Civil deve entrar em mobilização permanente, devendo o mesmo planeje e coordene 
o Plano de Emergência, ficando autorizada a convocação de voluntários, caso necessário, para 
reforçar as ações de respostas e de atendimento imediato as conseqüências, a realização de 
campanhas de arrecadação de recursos junto a comunidade, com o objetivo de facilitar as 
ações de assistência à população afetada pelo desastre. 

 

Parágrafo Único. Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria 
Executiva da COM DEC. 

 

Art. 4° - de acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, autoriza-se as autoridades 
administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente: 

 
I - penetrar nas casas a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o 

consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das 
mesmas; 
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II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam 
provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e 
outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao proprietário indenização ulterior, caso 
o uso da propriedade provoque danos a mesma. 

Parágrafo Único. Será responsabilizado o agente de defesa civil ou a 
autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança 
global da população. 

 

Art. 5° - De acordo com o estabelecido no artigo 24 , Inciso IV, Lei N°. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, ficam dispensados de licitações os contratos de aquisição de bens 
necessários às atividades de combate a situação emergencial, como alimentação, remédios, 
transporte, prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos locais 
atingidos, desde que possam ser concluídos em 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 
ininterruptos, contados a partir da caracterização do evento emergencial, vedados a 
prorrogação dos contratos. 

 

Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de su a publicação, devendo 
vigor por um prazo 180 (cento e oitenta dias), podendo ser prorrogado pela metade. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pau D'Arco – PA, em 27 de janeiro de 
2010. 

 
LUCIANO GUEDES 
Prefeito Municipal 
 
Certifico que foi Publicado em 27 de janeiro de 2010 
Itamar Felício da Silva 
Secretário de Administração 
 
DECRETO N° 2.181, DE 15 DE MARÇO DE 2010 
Homologa o Decreto nº 004, de 7 de janeiro de 2010, editado pelo Prefeito 

Municipal de Augusto Corrêa, que declara “situação de emergência” em áreas daquele 
Município. 

 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ , no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição do Estado, e 
 

Considerando os termos do Decreto n° 004, de 7 de j aneiro de 2010, editado 
pelo Prefeito Municipal de Augusto Corrêa, que declara “situação de emergência”, em áreas 
daquele Município, em face da grande quantidade de chuvas associada à fortes marés na 
Região, intensificando a erosão fluvial, ocasionando, em conseqüência, queda de barreiras e 
afetando residências de famílias locais e demais prédios públicos; 

 

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 d e 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. 1° Homologar o Decreto n° 004, de 7 de janeiro  de 2010, editado pelo 

Prefeito Municipal de Augusto Corrêa, que declara “situação de emergência”, em áreas daquele 
Município, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Art. 2° Confirmar que os atos oficiais de declaraçã o 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. 
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PALÁCIO DO GOVERNO, 15 de março de 2010. 
 
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA  
Governadora do Estado 
 
DECRETO N°004 DE 07 DE JANEIRO DE 2010. 
Dispõe sobre a situação de emergência nas localidades de Coroa Comprida 

e Perimirim no Município de Augusta Corrêa e da outras providencias. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE AUGUSTO CORREA. ESTADO DO P ARÁ, 

no uso de suas atribuições legais que são conferidas pelo art. 73, inciso IX da Lei Orgânica 
Municipal, em harmonia com as determinações do Ministério da Integração Nacional - Defesa 
Civil, art. 17 do Decreto Federal n° 5.376 de 17 de  fevereiro de 2005 e Resolução n° 03, de 02 de 
julho de 1999, do Conselho Nacional de Defesa Civil e, 

 

CONSIDERANDO a influência do Oceano Atlântico na foz do Rio Urumajó; 
 

CONSIDERANDO que as fortes chuvas que começam a surgir no período 
de inverno associadas as fortes mares intensificam a erosão, provocando queda de barreiras e 
afetando residências de famílias locais e demais prédios públicos; 

 

CONSIDERANDO que o fenômeno da erosão fluvial esta causando 
deslizamento de terras e desabamento de residências, resultando em danos de ordem material, 
desalojamento de famílias e expondo a elevado grau de risco a vida dos cidadãos que habitam 
as localidades de Coroa Comprida e Perimirim; 

 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de intervenção do Chefe do 
Executivo Municipal com ações de resposta em vista do disposto no artigo 18 do Decreto 5.376 
de 17 de fevereiro de 2005 no atendimento da situação que ocasiona prejuízos e compromete a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos e particulares; 

 

Art. 1°- Fica declarada a situação de emergência na s localidades de Coroa 
Comprida e Perimirim, Município de Augusto Corrêa, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Art. 2° - Os serviços públicos municipais serão dir ecionados para a resolução 
das situações surgidas em decorrência da erosão fluvial e fortes chuvas nas localidades. 

 

Art. 3 °- Este Decreto entra em vigor na data de su a publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Augusto Corrêa-Pa, em 07 de janeiro de 2010. 
 
AMÓS BEZERRA DA SILVA  
Prefeito Municipal de Augusto Corrêa 
(Transc. do DOE nº 31625, de 16/03/2010) 
 
 
 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 
 

1 – ATO DO 6º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR – BARCARE NA 
PORTARIA Nº 01, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. 
O MAJ QOBM Comandante do 6º GBM – Barcarena, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo poder disciplinar, bem como o dispositivo nos termos do art. 
26, inciso VII da Lei Estadual nº 6.833, de 13FEV2006,  

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

Simplificado – PADS, para apurar a falta de serviço do 3º SGT BM JOSÉ ANTONIO DA SILVA 
COSTA, no dia 25 de janeiro de 2010, e posteriormente apresentou atestado, que em tese, foi 
rasurado pelo referido militar, contrariando o art. 37, alíneas L, CVII e CXVIII do CEDPM, ora 
em vigor para o CBMPA, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo 
único da referida Lei. 
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Art. 2º - Designar o 2º TEN QOBM ESDRAS PEREIRA RAMOS LEMOS, 

como encarregado, objetivando a apuração de todas as circunstâncias dos fatos e a respectiva 
responsabilidade administrativa do referido servidor. 

 

Art. 3º - O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por 
meio do Ofício nº 1671/2008, da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23 de dezembro de 
2008. 

 

Art. 4º – Fixar o prazo e 15 (quinze) dias, contados da publicação da 
presente portaria e recebimento da mesma pelo encarregado. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
JOSE MARCOS REIS CAVALCANTE – MAJ QOBM 
Comandante do 9º GBM 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Confere com o Original: 
 
 
 
 
 

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA 


