
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

CRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE 

DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  
BELÉM-PARÁ, 21 DE MAIO DE 2004, 

ADITAMENTO BG N° 095 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte: 

1a PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SEM ALTERAÇÃO 

r PARTE — INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

3a PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 
I — ASSUNTOS GERAIS 

A — NOTA DE SERVIÇO — OPERAÇÃO VERANEIO/2004; 
JUSTIFICATIVA 

Com o início do veraneio, grande parte da população paraense desloca-
se para os municípios que possuem balneários em busca de lazer e 
divertimento, ocasionando neste sentido, a necessidade de redimensionarmos 
os alvos da atuação bombeiro militar, para o serviço de prevenção balneária, e 
proporcionar aos veranistas um período mais seguro e confortável. Corno este 
acontecimento, mesmo que periódico, é previsto anualmente, e que passou a 
fazer parte da programação operacional da Corporação, nos permitindo prever, 
planejar e organizar estratégias de atuação com mais assertividade, para que 
assim, possamos evitar acidentes diversos que poderão ocorre neste período. 

baseando-se nos relatórios operacionais relatados pelos 
coordenadores da Operação em Julho de 2003, propomos nesta edição. uma 
forma de planejamento e execução itinerante, onde todos os envolvidos na 
atividade são responsáveis pelo seu sucesso, tendo que para isso, perceber o 
seu compromisso social com que se pretende na Operação, que é a segurança 
dos veranistas. 

Foi observado por este Comando, que grande parte das exposições 
de motivos sobre as dificuldades de prestar o serviço de prevenção balneária a 
contento, são atribuídas a escassez de material operacional de apoio e, 
acreditando nestes dados, temos a intenção de amenizar tais dificuldades, que 
são atinentes a Corporação, e confiamos no envolvimento de todo efetivo para 
atingirmos a excelência em atendimento a população. 

OBJETIVO 
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Vidas Alheias e Ri uezas a Salvar 

A presente Nota de Serviço tem o objetivo de estabelecer atribuições às 
Diretorias, UBM'S, seções e Comandantes dos pólos de atuação, bem como ao 
efetivo envolvido, através da descrição de atividades a serem executadas por 
estes componentes, com intuito de proporcionar aos militares designados para 
missão, apoio técnico-profissional e pessoal para um desenvolvimento pleno da 

finalidade da Operação. 

FINALIDADE DA NOTA DE SERVIÇO 
Regular as atividades a serem desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará, nos diversos balneários do Estado durante o veraneio de 
Julho/2004, definindo e orientando as atribuições do pessoal envolvido na 

operação. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
No mês de Julho de 2004 estima-se que mais de dois milhões de 

paraenses e turistas visitem os diversos balneários do Estado, tendo em vista 
que o período coincide com as férias escolares e recesso de alguns setores 
públicos e privados. Neste sentido, a Secretaria Especial de Defesa Social 
mobilizará 07 (sete) dos 10 (dez) órgãos vinculados para prestarem serviços a 

esta população. 
Para a segurança dos cidadãos, serão envolvidos nesta Operação 2.500 

(dois mil e quinhentos) servidores aproximadamente, sendo que 600 
(seiscentos) são do Corpo de Bombeiros Militar. No que compete a Corporação, 
teremos como missão planejar, organizar e executar serviços de proteção, 
prevenção e outros tipos de intervenção em balneários, junto aos veranistas de 
cada localidade, onde estão previstas 67 (sessenta e sete) praias de orla 

marítima e/ou fluvial, 
constantes nos 31 balneários mais populares do Estado, 

determinados pelos índices estatísticos de ocorrências. 
Os principais balneários serão reforçados pelos efetivos da zona 

metropolitana de Belém, além dos militares lotados nas Unidades BM 

localizadas as suas proximidades. 

UNIDADES BM ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO 

Serão envolvidas 19 unidades assim especificadas: 

3° SGBM Abaetetuba 

QCG Belém 

1° SGPA - Paragominas 
	EFO Marituba 

CFAE - Ananindeua 

2° SBM lcoaraci 

1° GBS Belém 

2° GBM Castanhal 

2° SGBM — Marabá 

4° SGBM Salino polis 
	6° SGBM Mosqueiro 

9° SGBM — Cametá 

COP — Belém 

CMAN — Ananindeua 

8° SGBM — St° lzabel 

5° SGBM - Capanema 

1° GBM Belém 

1° SGBM/1 Santarém 

3° GBM -Ananindeua 
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COORDENADORES 

COMANDANTE DE PÓLOS 
ólo VI: CAP QOBM EDIVALDO 

ólo I : CAP QOBM GOUVEIA 

ólo VII: CAP QOBM HELTON 
ólo VIII: CAP QOBM ADAILTON 
olo IX: CAP QOBM ANDRE LUIS 
ólo X: CAP QOBM BRITO 

PREVISÃO DE PESSOAL ENVOLVIDO NA OPERAÇÃO 

Pólo V: CAP QOBM SILVA JUNIOR 
Pólo IV: TCEL QOBM LISBOA 
Pólo III CAP QOBM LIMA 
Pólo II : CAP QOBM LUIZ 

PRESCRIÇÕES BÁSICAS DE ATUAÇÃO 
cPeriodo de execu ão da O era ão: 

1°Quinzena: 03 a 17 de julho de 2004; 2aQuinzena: 18 de julho a 02 de agosto de 2004. 
Horário previsto para atuação: 
Serviço de GV: 9h às 18h (sendo de 7:30h às 8:30h de segunda a quinta-feira prevista para as atividades de Educação Física); 

Serviço de Prevenção: (A cargo dos comandantes de UBM da localidade solicitante). 
Localidades atendidas02ate

n re ado: Ver anexo A. 

Recursos T cnico-Profissionais Necessários: 
Ver anexo 8 

Uniforme: 

Guarda-vidas: camiseta vermelha, sunga/maiô preto e gorro vermelho com pala; 

Prevenção: 4°A (prontidão caqui com gorro) ou 4°B (prontidão alaranjado com gorro). 

PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
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Os militares empenhados na Operação Veraneio 2004, receberão .s 

diárias de acordo com o disposto no Decr 	t eto Estadual n° 2539 de 20 de maio 

de 1994, e Portaria 501 de 08 de maio de 2003 - SEAD 
Os comandantes de guarda-vidas deverão disponibilizar local 

compatível para que todos os Guarda-Vidas façam suas refeições em um único 
lugar, facilitando o deslocamento para os postos de serviço. 

Os relatórios semanais sobre a Operação, disciplina d sode 
ef g etivo

uarda- 
e 

ocorrências atendidas, deverão ser enviados pelos comandante 
vidas para o COM até às 09h de cada segunda-feira, para referida análise, 
estatística e redimensionamento (se necessário). E este repassará as 
informações estatísticas à 2° seção e 5° seção, para posterior divulgação a 

imprensa. Os relatórios gerais inerentes a cada balneário deverão ser enviados 
peles Comandantes de gi2Prda-vidas para os respectivos comandantes dos 
pólos até o 3°(terceiro) dia útil após o término da Operação, para avaliação, 
análise e confecção de parecer operacional, que servirá de base para as 

o nesta Operação participará de reuniões próximas operações. 
O efetivo empenhado  no cronograma, para definir os parâmetros de atuação, diretrizes, 

objetivas edemfões importantes para o sucesso da Operação. 

Nos casos 
ais informações 

 de i
ormaçmpossibilidade do efetivo participar das reuniões, o 

comandante de guarda-vidas terá a obrigação de transmitir-lhes as informaçÕes 

necessárias para orientar sobre o serviço. 
Nos casos de alterações disciplinares e/ou por necessidade de 

sei
ço, 

 
ólo , 

os comandantes de guarda-vidas poderão solicitar aos comandantes de p o 
rernanejamento de militares nos balneários, e estes deverão estar dispostos 

obrigatoriamente a tal alteração. 

ATRIBUIÇÕES 
Cerrando Operacional — COP: 
Apresentar a proposta geral das atividades, organizar, direcionar, 

subsidiar e controlar a macro-administração da Operação; 
Definir a relação geral de efetivo envolvido na Operação veraneio 2004; 
Definir a relação do pessoal de apoio, conforme necessidade 

apresentada pelos Cmt de Pólos 
Remeter 

a relação ao Cmt Geral do CBMPA para aprovação e 

publicação em BG e diário Oficial do Estado até o dia 25 de maio 2004 

Estado Maior Geral do CBMPA 
Definir escala dos oficiais Superiores que exercerão a função de 

Supervisor Geral e 
respectivos adjuntos, nos quatro períodos semanais, sendo: 

03 a 10/07, 11 a 17/07, 18 a 24/07, 25/07 a 01/08. 

Ajudância Geral do CBMPA: 
Publicar em BG a presente Nota de Serviço n°007/Operação Veraneio-

2004- COP; 
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Publicar em BG as datas para reuniões preliminares da Operação, 
conforme Cronograma; 

Publicar em BG a relação Geral do Efetivo envolvido na Operação, de 
acordo com o Diário Oficial do Estado. 

Diretoria de Apoio Logístico: 

Providenciar aumento das cotas de combustível das UBM'S 
diretamente envolvidas na Operação Veraneio 2004; 

Providenciar e calcular a quantidade necessária por dia, de 
combustível e óleo 2tempos para o material motorizado empregado na 
Operação; 

Providenciar o material de cozinha e os colchões solicitados pelas 
UBM'S que receberão tropas de reforço em seus balneários; 

Providenciar apoio logístico para confecção de etapas de alimentação 
às UBM'S que receberão tropas de reforço local durante a Operação, no caso 
dos que não receberão diárias.. 

Dar apoio logístico ao CMAN e aos Comandantes de UBM'S 
envolvidos na Operação, no sentido de colocar as 

VTR e equipamentos operacionais em condições de uso para subsidiar a operação; 

Providenciar a locação de 03 (três) ônibus particulares para conduzir o 
efetivo da Operação no deslocamento às praias nos balneários de Mosqueiro, 
Outeiro e Salinópolis (disposição integral durante todo o período do evento); 

Providenciar aquisição de uniformes de guarda-vida e frasco de 
protetor solar (individualmente), para ser distribuído ao efetivo da Operação (EPI); 

Providenciar garrafas térmicas de 10 litros, para dar suporte aos 
postos de GV na hidratação durante a missão; 

Providenciar maletas (tipo KIT-transporte) para armazenamento 
higiênico do material de atendimento pré hospitalar, nos balneários; 

Providenciar a aquisição de material de APH definido em relação 
(elaborada previamente pela Polibom), necessário para utilização em 
atendimentos de APH nos balneários. 

Providenciar aquisição de Nadadeiras, Flut-spuma, coletes salva-
vidas, apitos, bandeiras e Bóias de sinalização e Guarda Sol. 

4aSeção do EMG e Almoxarifado Geral: 

Preparar o plano de distribuição de materiais para os postos 
avançados e para as UBM'S; 

Distribuir e controlar os recursos materiais de apoio técnico- 
profissionais a todos os balneários envolvidos na Operação até o dia de 01 de 
julho de 2004. 
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2a Seção do EMG — Seção de Analise e estatística — SAE: 
Remeter semanalmente relatório detalhado sobre os dados coletados 

pelo serviço de informação na Operação Veraneio 2004, ao Chefe do EMG; 
Tabular, analisar e emitir parecer ao COM, sobre os dados referentes a os

o 

número de ocorrências durante a Operação, apresentados nos ri  
semanais dos Comandantes de GV, no 10° (décimo) dia útil após o recebimento 

de cópia destes, pelo Comandante Geral da Operação; 
Elaborar e aplicar mecanismos de fiscalização do cumprimento das 

diretrizes estabelecidas nesta Nota de Serviço. 

38  Seção do EMG: 
Distribuir viaturas e materiais operacionais aos Pólos atendidos pelo 

CE3MPA, de acordo com as necessidades operacionais; 
Distribuir a Nota de serviço da Operação Veraneio 2004 aos órgãos 

Elaborar modelo de documentos a serm utilizados ria Operação envolvidos; 

Veraneio 2004, previstos nesta Nota, e apresentar

e 
 ao COM até o dia de 25 de 

maio de 2004; Distribuir cópias de modelos de documentos a serem utilizados na 

Operação aos Comandantes de GV, após avaliação do COM; 

58  Seção do EMG: 
Desenvolver campanhas educativas e preventivas nos órgãos de 

comunicação (imprensa), para reforçar a intenção operacional desta proposta; 
Providenciar e distribuir recursos publicitários de incentivo a prevenção 

de acidentes em áreas de balneário; 

Providenciar a confecção de Folder relacionados a Operação Veraneio 

2004, para serem entregues durante a operação, nos balneários. 

Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM): 
Dar manutenção aos rádios transceptores fixos, móveis e portáteis que 

serão utilizados na Operação Veraneio 2004 em outras localidades; 
Providenciar o funcionamento das estações fixas das UBM'S praianas 

que se encontram inoperantes ou avariadas; 
Ter conhecimento de toda a programação e planejamento da Operação, 

para dar apoio, Se necessário, através dos Superiores de dia, Supervisores de 

área e coordenadores de operações BM. 

Centro de Suprimento e Manutenção de Viaturas — CMAN: 
Fazer manutenção de todas as viaturas da região metropolitana e dos 

Municípios, que se deslocarão para os balneários; 
Informar ao COM quais as VTR'S de resgate que se encontram em boas 

condições de uso, para serem disponibilizadas às localidades estipuladas nesta 

Nota de Serviço até o dia de 31 de maio de 2004. 
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Polibom: 

Indicar os militares aptos para atuar como socorristas/atendimento de 
enfermagem na Operação até o dia 25 de maio de 2004; 

Definir a relação de material necessário para ser utilizado nos 
Atendimentos Pré-Hospitalares nos balneários e encaminhar a DAL, até o dia 31 
de maio de 2004; 

Confeccionar o modelo de ficha de controle estatístico de atendimentos 
pré hospitalares (Semanal e Geral) e enviar ao COP até o dia 31 de maio de 
2004 (cópia em disquete). 

CEDEC: 

Fornecimento de barracas de campanha para servirem de ponto de 
apoio na Operação. 

PARCERIAS 

Os municípios que terão os serviços previstos nessa roposta 
receberão ofício circular do COP, apresentando o propósito desta Operação, 
através dos comandantes de guarda-vidas local, sendo que estes deverão 
contactar com os respectivos prefeitos para reivindicar formas de apoio e 
parcerias quanto a disponibilizar pousada e alimentação. 

Será distribuído em reunião preliminar da Operação, ofício circular do 
COP, apresentando o propósito da Operação, para que os comandantes de 
guarda-vidas entrem em contato com as Unidades de Saúde dos respectivos 
balneários, no intuito de promover parceria quanto a reposição de material de 
APH (consumo) e apoio técnico. 

CRONOGRAMA DE ATUAÇÃO 
(Previsão) 

Missão 	 Período de execução Apresentação de proposta 	 11 de maio de 2004 
Aprovação_peio Cmt Geral e alterações (sino 	13 de maio de 2004 
Reunião com os comandantes de pólos, 20 de maio de 2004 
comandantes de UBM, Cmt de GV, Guarda- „ 14 horas 
vidas e socorristas 	 Academia Paraense 

de letras 

Até 01 de julho de O.A.L; Almoxarifado Geral; 
2004 	 Sare; 3°Sesão do EMG 

3 de julho de 2004 	COP 

5 de julho de 2004 	Cmts de Guarda-Vidas 
12 de julho de 2004 	Cmts de Guarda-Vidas 
18 de julho de 2004 	Cmt de POLO 

Entrega da 3°Remessa de relatórios semanais 	19 de julho de 2004 	Cmts de Guarda-Vidas  Entrega da 4°Remessa de relatórios semanais 	26 de julho de 2004 	Cmts de Guarda-Vidas  Término da Operação Veraneio 2004 	 01 de agosto de 2004 	COP  

Responsavel 
Cmt do COM 
Cmd do CBMPA 

C.O.P 

Entrega de recursos materiais para a 
Operação aos Cmt de GV 
Inicio 	da 	Operação 	Veraneio-2004 
(1°Quinzena)  

Entrega da 1°Remessa de relatórios semanais 
Entrega da 2°Remessa de relatórios semanais 
Troca de efetivo e inicio da 2° quinzena da 
Operação  
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5 de agosto de 2004 Cmts de Guarda-Vidas 

12 de agosto de 2004 
	

Cmt de POLO 

19 de agosto de 2004 
	

COP 

 

Entrega de relatórios gerais aos 
Comandantes de pólo  
Reunião de Comandante de pólo com o 

Cmt do COP e Coordenador Geral da 

Operação  

Entrega de Relatório Final da Operação 
ao Cmt Geral do CBMPA 

 

 

 

  

  

      

PARÂMETROS FUNCIONAIS 
(Atribuições de cada colaborador) 

Supervisor Geral da Operação e Adjunto 
Essas funções Serão desenvolvidas por Oficiais superiores; 
Participar das reuniões preliminares de planejamento e de avaliação da 

Operação Veraneio 2004 de acordo com o Cronograma; 
Em cada semana serão escalados dois Oficiais que permanecerão em 

Belém, monitorando todos os acontecimentos da operação; 
Os deslocamentos desses oficiais para os balneários serão realizados 

de acordo com o nível de gravidade (NG 3), 
Competindo—lhe resolver qualquer problema de ordem Política ou 

disciplinar que envolva o efetivo empenhado na operação 

Comandante Geral da Operação: (Comandante Operacional) 
Assistente do Comandante da Operação (Sub Cmt do COP) 
Propor o projeto da Operação ao Cmt geral do CBMPA; 
Rever alterações e redimensionar o projeto, se necessário; 
Definir os oficiais que serão Comandantes de pólos nas microrregiões e 

o seu efetivo até o dia 01 de junho de 2004; 
Assessorar o Supervisor Geral da Operação quanto a projeção, 

execução e avaliação Operacional da proposta; 
Apresentar relatório final da Operação, quanto aos procedimentos 

operacionais instaurados; 
Participar das reuniões preliminares de planejamento, organização e 

avaliação da Operação Veraneio 2004. 
Fiscalizar o cumprimento das diretrizes da operação nos Pólos durante a 

operação 

Comandantes de Pólos: 
Remeter quinzenalmente relatório sobre os dados coletados 

informalmente, sob sua analise subjetiva da operacionalidade nos balneários, ao 

Comandante Geral da Operação; 
Participar das reuniões preliminares de planejamento, organização e 

avaliação da Operação Veraneio 2004. 
Informar ao COP até o dia 31 de maio de 2004, todos os números 

telefônicos para seus contatos durante a Operação; 
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Atender de acordo com as possibilidades, as reivindicaçõ s dos 

Comandantes de guarda-vidas, e se necessário, encaminhá-las; 
Disponibilizar, de acordo com as possibilidades, recursos de apoio 

(telefone, fax, computador...) para a confecção dos documentos de tramitação 
da operação e comunicação entre os coordenadores; 

Indicar os balneários a serem cobertos pelos serviços previstos nessa 
Operação, bem como o número de efetivo necessário, e enviar relação, ao COP 
até o dia 31de maio 2004; 

Orientar os comandantes de guarda-vidas quanto às peculiaridades do 
balneário, pontos críticos de atuação e se possível, fazer intercâmbios junto as 
gerencías municipais para facilitar as parcerias; 

Fiscalizar o cumprimento da doutrina da Corporação em vigor in loco e 
coletar dados para retroalimentação e planejamento operacional; 

Os Comandantes dos Pólos, seguirão para as áreas de suas atuações, 
de forma que deverão estar no local de sexta-feira à domingo. 

Intervir nas atitudes dos comandantes de guarda-vidas, após analise 
subjetiva, para evitar desvios de objetividade técnico-profissional e má 
entendimento da proposta do CBMPA pela população. 

Comandantes de Guarda-vidas: 
Participar das reuniões preliminares de planejamento, organização e 

avaliação da Operação Veraneio 2004; 
Informar ao COP até o dia 30 de junho de 2004, todos os números 

telefônicos para seus contatos durante a Operação; 
Entrar em contato com as Prefeituras e/ou órgãos similares dos 

balneários, para estabelecer o apoio desta, ao serviço técnico profissional e 
suporte básico de estabelecimento do efetivo; 

Confirmar a disponibilidade operacional que ficara sob sua coordenação, 
para se necessário, alterações; 

Incentivar e mobilizar o efetivo sob sua coordenação quanto ao 
compromisso social da operação; 

Chefiar a operacionalidade e estabelecimento do efetivo no respectivo 
balneário com intuito de manter a ordem e cumprir com a missão; 

Enviar relatórios semanais ao Comandante Operacional informando 
sobre a situação da atividade profissional e pessoal dos militares; 

Analisar as situações apresentadas nos balneários e distribuir o efetivo 
para prestar o serviço conforme a necessidade observada; 

Definir estratégia de ação de acordo com as necessidades observadas; 
Ao termino da 1° quinzena repassar ao seu sucessor a disposição 

situacional do serviço e as ordens em vigência; 

Ao termino da 2° quinzena preencher relatório geral da operação em sua 
área de atuação enviar em tempo hábil ao Comandante de Pólo; 

Informar aos comandantes dos Pólos qualquer fato que ocorrer durante 
a ausência, compreendido entre os dias de segundas a quintas-feiras. 
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Gerenciar as demais eventualidades imprevistas neste Plan 

Operacional quanto as atribuições do efetivo, da missão operacional e se 
necessário, encaminhar Comandante de Pólo, para as providencias cabíveis; 

Entra em contato com as unidades de saúde do referido balneário para 
firmar, se possível, parceria para o atendimento pré-hospitalar. 

Guarda-vidas e socorristas: 
Participar da reunião preliminar da Operação Veraneio 2004; 
Entrar em contato com o comandante dos GV'S do respectivo balneário 

que estiver destacado previamente a Execução da Operação, para tomar 
conhecimento das determinações; 

Respeitar e cumprir as ordens determinadas pelo comandante da 

operação; 
Executar a missão determinada com compromisso e responsabilidade; 
Controlar e se responsabilizar pelos serviços contratados com 

fornecedores locais (pagamento de pousada e alimentação) individualmente; 
Ter fidelidade na coleta e apresentação de informações quanto ao 

serviço técnico profissional, para confirmação estatística de atendimentos; 
Reivindicar junto ao comandante de GV quanto a necessidades súbitas. 

MODELOS DE DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA 

OPERAÇÃO 
Relatório Semanal: (a ser elaborada pela 3aseção do EMG); 
Relatório Final: (a ser elaborada pela 3aseção do EMG); 
Ficha de controle de efetivo: (a ser elaborada pela 3aseção do EMG); 
Ficha de Controle de Ocorrências de Guarda-vidas (a ser elaborada pela 

3aseção do EMG); 
Ficha de Controle de Ocorrências de APH: (a ser elaborada pela 

Polibom); 
Mapa estatístico de atendimentos Semanal: (a ser elaborada pela 

3aseção do EMG); 
Ficha de Questionário Avaliativo (a ser elaborada pelo COP). 

CONIDERAÇÕES FINAIS 
As peculiaridades descritas nesta Nota de Serviço tem a intenção de 

enfatizar o compromisso e responsabilidade com a missão, em todos os 
envolvidos, pois ao prever, considerar e aplicar corretamente as informações 
coletadas em outras Operações desse tipo reduziremos consideravelmente os 

risco de insucesso. 
Numa visão administrativa, consideraremos nesta edição, o máximo de 

fatores de risco e experiências relatadas, no sentido de revitalizar a credibilidade 
da tropa, e estimulá-la ao comprometimento com o serviço, conseqüentemente 
elevar a consideração que a sociedade descreve involuntariamente sobre a 
Corporação. Somos conscientes que as missões que nos dispomos concluir em 
Operações dessa natureza englobam situações mais variadas possíveis, e 
mesmo assim, quase sempre as fazemos com pleno sucesso, porém não 
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LOCALIDADE R 

O 
à o 

CUTIJUBA  
BAIA DO SOL 

2 

PRAZ DO BISPO 1  
PRAIA DO AREAO 	 1 

TOTAL DE MILITARES DO POLO I 

2 2 2 4 

Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
podemos deixar de considerar que as dificuldades existem, principalmente hem 

se tratando de relacionamentos interpessoais. É neste sentido que 
intencionamos nessa previsão gerencional, enfatizar a necessidade de apoio 
técnico-profissional e psico-social ao efetivo envolvido na Operação, para 
dividir conscientemente com o mesmo, a consagração de eficiência em 
Segurança Pública, atribuída a nossa Corporação, 

REFERÊNCIAS 
- Nota de Serviço n° 006/2003 Operação veraneio; 
- Perfil profissional do CBMPA; 
- Relatórios setoriais da Operação Veraneio de 2003; 

„--- 	 - Diretrizes do Comando do CBMPA; 
- Diretrizes do Comando Operacional Metropolitano; 
- Diretrizes da Comissão Estadual de Planejamento da Operação 

Veraneio de 2004 
- Decreto Estadual n° 2539 de 20/05/1994 
- Portaria n° 501 de 08/05/2003 - SEAD 

CRUZEIRO 
PRAIA GRANDE 

--BARRO BRANCO 
PRAINHA 
BRASILIA 

PRAIA PARAÍSO 
PRAIA MARAHÚ 
PRA S. 
FRANCISCO 
PRAIA ARIRAMBA 
PRAIA MURUBIRA 
PRAIA CHAPEU 
VIRADO 
PRAIA FAROL 
PRAIA GRANDE 
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2 

2 
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3 
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3 
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3 

OBM 

POLO I 

OUTEIRO 

ICOARACY 

MOSQUEIROCUTIJ 
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1° GBM 

2° SBM 

4° SBM 

6° SGBM 

EFO 

3 
22 
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5 
4 
4 

4 
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4 
3 
4 

4 
6 
5 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

OBM LOCALIDADE 

POSTOS E GRADUAÇÕES 
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POLO II 
SALINAS 

E 
S.J PIRARAS 

1° GBS 
4° SGBM 
CEMAN 

PRAIA DA 
CORVINA 1 1 

pRAI DO 
MAÇARICO 

4 

FAROL VELHO -- 1 
3 

6 

ATALAIA 2 2 3 _ 20 30 _ 

LAGO DA COCA-
COLA 1 4 

PIRABAS 1 1 4 _ 

sANTAR-EM NOVO 1 1 
TOTAL PE MILITARES DO POLO II 
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POLO III 

ABAETETUBA 

3° SGBM 

7° SGBM 

BEJA 1 2 1 2 6 12 

cARIpi 2 2 1 5 10 20 

CONDE  1 1 4 7 

MOJU 1 1 1 2 5 

TOTAL PE MILITARES DO POLO III  44 

OBM 

POLO IV 
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pONTA IDE 
PEDRAS 
SOURE 
SALVATERRA 

POSTOS C GRADuAÇo.t 

ol  ão o 

O 

cc 
W 

00o co 

_1 

o 

_ 1 1 1 4_ 
7 

1 1  2 2 	_ 4  	10 _ 

1 1 2 4 8 
TnTcd nP mo ITAREs DO POLO IV 	 1 	25 

POSTOS E GRADUAÇÕES 

-J o OBM O 
co 
O 8 LOCALIDADE 
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IPIXUNA 
DOM ELIZEU 

1 

TOTAL DE MILITARES DO POLO V 

POLO V 
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3 4 
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Vidas Alheias e Ri uezas a Salvar 
POSTOS E GRADUA •es 

LOCALIDADE 
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TOTAL DE MiLITARES DO POLO IX 

LOCALIDADE 
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TOTAL PE MILITARES DO POLO XI 	
lell 

LOCALIDADE 
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Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 

OBS: Os militares de apoio serão designados de acordo com as 
necessidades apresentadas pelos COMANDANTES DE PÓLOS. 

48  PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA: 
SEM ALTERAÇÃO 

RAIMUNDO N 	DA COSTA - CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 

M RCOS AUREL O QUINO LOPES — CEL QOBM 
Subcomandante Geral do CBMPA 

Aditamento ao BG N°095, de 21MAI2004 — E-MAIL ajgcbm(dbol.com.br  Pág.015 



‘s. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

