
DECRETO Nº 893, DE 10 DE JULHO DE 2020 

 

Institui e regulamenta, no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, a Medalha de Serviços 

Extraordinários de Cultura Cincinato Ferreira de Souza, aprova o respectivo Regulamento 

e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 135, incisos X e XVII, da Constituição Estadual, e Considerando o 

disposto no art. 285, §§ 1º e 5º em seus incisos III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, e no art. 286, 

incisos I, II e V, da Constituição do Estado do Pará; 

Considerando o disposto no art. 1º, incisos II, III, IV, V, VI, VII e VIII e art. 3º, inciso III, 

alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, e, inciso IV, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991; 

Considerando que cultura, pela visão antropológica clássica, é todo complexo que inclui o 

conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e 

aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade; 

Considerando que a cultura militar é baseada em valores de hierarquia, disciplina, 

patriotismo, civismo, fé na missão, amor à profissão, espírito de corpo, aprimoramento 

técnico-profissional e coragem; 

Considerando que os valores do Corpo de Bombeiros Militar do Pará são o respeito à 

hierarquia e disciplina, a proatividade, a probidade, a coragem, a lealdade e o 

aprimoramento; 

Considerando que a cultura organizacional contribui e influencia a identidade 

organizacional; 

Considerando que CINCINATO FERREIRA DE SOUZA (1868-1959), compositor e mestre 

de Banda, importante no cenário musical paraense e em Belém, exerceu o magistério e 

publicou numerosas composições, foi um dos mais famosos mestres de banda em Belém 

do Pará, fundou e regeu, durante muitos anos, a Banda de Música do Corpo Municipal de 

Bombeiros, 

sendo seu Primeiro Regente Comandante, e que junto aos compositores Ettore Bosio 

(1862-1936), José Domingues Brandão (1855-1941) e João Pereira de Castro (1881-

1959), foi responsável pela reorganização, em 1929, do Instituto Carlos Gomes; 

Considerando que CINCINATO FERREIRA DE SOUZA foi de fato um músico de muitas 

facetas musicais e que, além de professor, atuou como instrumentista, regente e 

compositor, 

 



DECRETA: 

 

Art. 1° Fica instituída a “Medalha de Serviços Extraordinários de Cultura Cincinato Ferreira 

de Souza”, para galardoar civis e militares que tenham contribuído com o serviço 

bombeiro militar, com a cultura e com o Estado do Pará. 

 

Art. 2° Fica aprovado o regulamento da Medalha de Serviços Extraordinários de Cultura 

Cincinato Ferreira de Souza e modelo, na forma dos Anexos I e II deste Decreto. 

 

Art. 3° A Medalha de Serviços Extraordinários de Cultura Cincinato Ferreira de Souza 

será concedida por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual e entregue em solenidade 

militar que deverá ocorrer todo dia 2 de julho, em comemoração ao aniversário dos 

Corpos de Bombeiros no Brasil. 

 

Art. 4º O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros baixará atos normativos 

complementares, por meio de Portaria Administrativa, necessários à implantação deste 

Decreto. 

 

Art. 5° Este Decreto entra vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO, 10 de julho de 2020. 

 

HELDER BARBALHO 

Governador do Estado 
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