
 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PORTARIA Nº 217 DE 16 DE MARÇO DE 2020

Aprova a descrição gráfica e heráldica do 4º Grupamento Bombeiro Militar – (Santarém). 
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 na Lei nº 5.731, de
15 de dezembro de 1992 e, 

Considerando que o distintivo da unidade já foi aprovado na portaria de nº 536, de 14 de
agosto 2017, e publicado no boletim geral nº 151, de 16 de agosto de 2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Aprovar a descrição gráfica e heráldica do distintivo do 4º Grupamento Bombeiro
Militar – (Santarém), conforme solicitação no memorando circular 010/.2020-GAB CMDO. 

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Esse texto não substitui ao publicado no BG nº 79 de 29/04/2020.
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ANEXO 

DESCRIÇÃO GRÁFICA E HERÁLDICA DOS SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS DO 

42  GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR — (SANTARÉM) 

Representação Gráfica e Heráldica 

- O Brasão do 4° GBM, exibe características que demonstram a operacionalidade do 

Grupamento, valorizando a presença do Corpo de Bombeiros nas atuações de sua Área 

Operacional na região; 

- A inscrição "4° GBM" está escrita em caracteres na cor branca, com borda na cor 

preta, proporcionalmente disposta na horizontal e ao topo do Distintivo, conforme 

padrão estabelecido através da Portaria n° 289 de 05 de maio de 2017 (Norma para 

confecção de distintivo de Unidade Bombeiro Militar do CBMPA), publicada no BG n° 

127/2017. 

- O interior do Distintivo, rodeado por borda branca, está dividido em três partes com 

cores distintas que ascendem da esquerda para a direita, onde o amarelo-claro faz 

referência ao rio Amazonas e o azul ao rio Tapajós, que dispostas em paralelo 
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representam o encontro destes dois rios, cartão postal do Município de Santarém; o 

branco simboliza as belas praias tapajõnicas e seus atrativos. 

- No Distintivo são exibidas duas estrelas, onde a azul de borda branca, no canto 

superior esquerdo, simboliza a Capital do Estado, Belém, e o Comando Geral da 

Corporação; a dourada de borda preta, no canto inferior direito, faz simbologia ao 4° 

GBM e às riquezas da cidade de Santarém, sendo que as figuras estão dispostas 

conforme a localização geográfica de ambas as cidades; 

- Ao centro do Brasão encontra-se o símbolo do Bombeiro Combatente, que é 

representado pela fulgente tocha com a inscrição do CBMPA em fonte "Arial" vermelha, 

sobre as machadinhas cruzadas, das quais se observa uma faixa na cor branca 

descaída sobre as mesmas, onde a cidade sede da UBM com a data de sua 

inauguração estão gravadas em fonte* manuscrita na cor vermelha; (*Fonte usada: 

"CaslonNo540SwaD ltalic") 

- Na parte inferior do Brasão estão sobrepostos à base da tocha quatro símbolos 

representativos das demais atividades do Grupamento no atendimento operacional: 

Para representar os serviços em meio aquático, que têm grandiosa atuação do 

Grupamento, estão dispostas as figuras de uma boia, na cor laranja (cor internacional 

do salvamento) e de um par de nadadeiras, utilizados nos serviços que abrangem o 

mergulho e as atividades de Guarda-Vidas; 

Para os atendimentos pré-hospitalares, bastante frequentes, com várias intervenções 

do Grupamento, está disposta a estrela azul (Estrela da Vida), símbolo de atendimento 

a emergências médicas. 

- O "cabo da vida" - a corda, na cor dourada, indispensável na maioria das atividades 

bombeiro-militar, representa as modalidades de salvamento em geral, principalmente 

em altura, a qual o grupamento também é atuante; 

- Finalizando, e visto que o 4° GBM é Polo de Formação no Oeste do Pará, ao lado 

esquerdo da tocha, sobre a faixa, encontra-se a figura de uma pena, simbolizando a 

formação e o conhecimento técnico-operacional existente na UBM. 
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