
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 04 DE JUNHO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 102
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 05 DE JUNHO DE 2009 (SEXTA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM NASCIMENTO
Supervisor de Área CAP BM AUGUSTO
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM A CARGO DO COP

2º Turno: CAP BM A CARGO DO COP
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM OTAVIO 
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM ORLANDO FARIAS 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM PINHEIRO 

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - NOTA DE SERVIÇO N° 007/2009

OPERAÇÃO “VERÃO NOS BALNEÁRIOS E NAS ESTRADAS / 2009”
1 – FINALIDADE:
Regularizar  e  estabelecer  procedimentos  básicos  quanto ao emprego  do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará nos diversos balneários do Estado, durante o veraneio de 
Julho/2009, definindo e orientando as atribuições do pessoal envolvido na operação.

2 – OBJETIVO:
A  presente  Nota  de  Serviço  tem  o  objetivo  de  definir  atividades  das 

Diretorias,  UBM,  Seções,  Comandantes  e  Subcomandantes  de  praias,  com  intuito  de 
proporcionar aos veranistas e militares designados para missão, apoio técnico-profissional e 
logístico para o desenvolvimento pleno da finalidade da Operação.

3 – REFERÊNCIAS:
• Constituição do Estado do Pará;
• Plano de Emprego do CBMPA;
• Lei nº. 5.731/92: Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar/PA;
• Diretrizes do Comando Operacional.

4 – DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:
• Proteção Balneária por Guarda-vidas;
• Proteção de acidentes e incêndio na orla marítima e fluvial;
• Atendimento Pré-hospitalar utilizando aeronave;
• Prevenção e atendimento em Acidentes Automobilísticos nas Estradas;
• Prevenção e extinção de incêndios, busca e salvamento;
• Atividades de Defesa Civil.

5 – INTEGRAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS SEDE:

INTEGRAÇÕES LOCALIDADES Nº. DE 
BALNEÁRIOS

INTEGRAÇÃO I
SEDE 2ª SBM/I

6ºSGBM

BELÉM, ICOARACÍ, OUTEIRO, CUTIJUBA,
MOSQUEIRO, 05

INTEGRAÇÃO II
1º GBM/1ºGBS/COP

PONTA  DE  PEDRAS,  SOURE,  SALVATERRA,  JOANES  E 
PORTEL. 05
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INTEGRAÇÃO III
6ºGBM,

3ºSGBM, 9º SGBM
ABAETETUBA, BARCARENA, CAMETÁ e MOCAJUBA.. 04

INTEGRAÇÃO IV
2º GBM, 1ºSGPA CASTANHAL, MARAPANIM, MARACANÃ e MARUDÁ. 04

INTEGRAÇÃO V
5º SGBM e
12ºSGBM

BRAGANÇA, CAPANEMA, OUREM e PEIXE BOI. 04

INTEGRAÇÃO VI
4ºSGBM SALINAS e PIRABAS. 02

INTEGRAÇÃO VII
7º GBM 4ºGBM SANTARÉM, PORTO DE MÓZ, ALTAMIRA e ITAITUBA. 04

INTEGRAÇÃO VIII
5ºGBM, 10 GBM e 

10º SGBM
MARABÁ, C. DO ARAGUAIA, STª Mª DAS BARREIRAS. 03

INTEGRAÇÃO IX
12º GBM , STª.IZABEL. 01

INTEGRAÇÃO X
8º GBM TUCURUI e BREU BARNCO, 02

INTERGAÇÃO XI
2º GBS/GSE

SANTA MARIA  DO PARÁ,  ANANINDEUA,  CAPANEMA,  STª 
LUZIA, MOSQUEIRO, SALINAS (OPERAÇÃO ESTRADA) 06

INTERGAÇÃO XII GMAF 01

6 – COORDENADORES E SUPERVISÃO:
a) COORDENADOR GERAL DA OPERAÇÃO:
TCel  QOBM  MARIO  CONCEIÇÃO  MORAIS  FILHO  CMT  COP  1ª 

QUINZENA
TCel QOBM FRANKLIN – SUBCMT DO COP 2ª QUINZENA

b) COORDENADOR OPERACIONAL:
BM/3 do EMG-COP MAJOR QOBM HAYMAN 1ª QUINZENA
BM/1 do EMG-COP CAP QOBM WALBER;

c) SUPERVISÃO:
SCMT DO GMAF – CAP QOBM SILVA JUNIOR
BM/4 do EMG-COP CAP QOBM SARQUIS;

7 – UNIDADES E SEUS RESPECTIVOS COMANDANTES:
α) COMANDOS DAS UNIDADES QUE IRÃO COBRIR AS PRAIAS  :

LOCALIDADE UBM POST/GRAD NOME TELEFONE
ICOARACI 2ª SBM Cap QOBM ADRIANA 88145583
OUTEIRO 2ª SBM Cap QOBM ADRIANA 88145583
COTIJUBA 2ª SBM Cap QOBM ADRIANA 88145583
MOSQUEIRO 6ºSGBM Cap QOBM EDUARDO CELSO 88142043
CARAPARU 12º GBM Cap QOBM ROCHA 88142045
SOURE 1º GBM/COP TCel QOBM ALEXANDRE 88024958
SALVATERRA 1º GBS/COP Maj QOBM ANDREI 88144638
JOANES 3º GBM/COP Maj QOBM ALMEIDA 88145567
P. DE PEDRAS 11ª SGBM Maj QOBM ANDRADE 88143604
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BEJA 15ºGBM Cap QOBM MARCOS 88141876
CARIPI 6ºGBM Cap QOBM CHRISTIAN 88029201
SIRITUBA 6ºGBM Cap QOBM CHRISTIAN 88029201
P. DE ITUPANEMA 6ºGBM Cap QOBM CHRISTIAN 88029201
PRAIA DA ALDEIA 9ºSGBM Cap QOABM ANTONIO 88742790
MOCAJUBA 9ºSGBM Cap QOABM ANTONIO 88742790
ALGODOAL 2ºGBM Maj QOBM ZANELLI 88024959
MARUDÁ 2ºGBM Maj QOBM ZANELLI 88024959
CRISPIM 2ºGBM Maj QOBM ZANELLI 88024959
S. M. GUAMÁ 2ºGBM Maj QOBM ZANELLI 88024959
AJURUTEUA 12ºSGBM Cap QOBM ADAILTON 88144623
OUREM 5ºSGBM Cap QOBM BRITO 88142042
PEIXE-BOI 5ºSGBM Cap QOBM BRITO 88142042
TUCUNARÉ 5ºGBM Maj QOBM CANTUARIA 88024957
GELADINHO 5ºGBM Maj QOBM CANTUARIA 88024957
SALINÓPOLIS 4ºSGBM Maj QOBM NOVAES 88141877
PIRABAS 4ºSGBM Maj QOBM NOVAES 88141877
S.G. ARAGUAIA 10º SGBM Cap QOBM LUIZ CLAUIO 88142047
MARACANÃ SANT. 4ºGBM Cap QOBM TITO 88024960
ALTER-DO-CHÃO 4ºGBM Cap QOBM TITO 88024960
ALTAMIRA 9ºGBM Maj QOBM VINICIUS 88029205
PORTO DE MOZ 9º GBM Maj QOBM VINICIUS 88029205
ITAITUBA 7ºGBM Cap QOBM PAULO COSTA 88029202
ST Mª das Barreiras 10ºGBM Cap QOBM PAMPLONA 88141595
Conceição do Araguaia 10ºGBM CAP QOBM PAMPLONA 88141595
PORTEL 11ºGBM Maj QOBM FIGUEIREDO 88145565
BREU BRANCO 8ºGBM Cap Helton HELTON 88029203
TUCURUI 8ºGBM Cap Helton HELTON 88029203
OPERAÇÃO ESTRADA E OUTROS2009

ST MARIA 2ºGBS Cap QOBM QUARESMA 88144639
CAPANEMA 2ºGBS Cap QOBM QUARESMA 88144639
ST LUZIA 2ºGBS Cap QOBM QUARESMA 88144639
ANANINDEUA 2ºGBS Cap QOBM QUARESMA 88144639
MOSQUEIRO 2ºGBS Cap QOBM QUARESMA 88144639
SALINAS 2ºGBS Cap QOBM QUARESMA 88144639
MOTO SOS E INCENDIO 2ºGBS Cap QOBM QUARESMA 88144639
5ª SEÇÃO QCG Maj QOBM REIS 88831026
2ª SEÇÃO QCG Caj QOBM SAULO 88024948
DST/CAT QCG TCel QOCBM MENEZES 88297434

8 -PRESCRIÇÕES BÁSICAS DE ATUAÇÃO:
 Período de execução da Operação  : 
•  De 03/07 a 03 de agosto de 2009;
 1º Final de Semana: dias 03/07 a 05 de julho de 2009;
 2º Final de Semana: dias 10 a 12 de julho de 2009;
 3º Final de Semana; dias 17 a 19 de julho de 2009;
 4º Final de Semana: dias 24 a 26 de julho de 2009;
 5º Final de Semana: dias 31 a 02 de agosto de 2009.
 Horário para atuação  :
• Serviço de GV: 8h às 18h 
• Serviço  de  Prevenção  contra-incêndio  e  salvamento:  conforme  o 

planejamento da UBM Sede.
 Recursos Materiais Empregados na Operação:  
• Ver anexo A.
 Modelos de Relatórios:  
• Ver anexo B.
 Planilha do Efetivo de reforço empregado na Operação verão 2009:  
• Ver anexo C.
 Planilha de custo da operação verão 2009:  
• Ver anexo D.
 Planilha geral do Efetivo empregado na Operação verão 2009:  
• Ver anexo E.
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 Relação do  efetivo  com diárias  empregados na  Operação  verão   
2009:

• Ver anexo F.
 Uniforme  :  
Guarda-vidas: camiseta vermelha, short vermelho, sunga/maiô preto e gorro 

vermelho, sem propaganda;
Prevenção de Incêndio e Salvamento: 4ºD (prontidão caqui com gorro) ou 

4ºB (prontidão alaranjado com gorro), macacão azul (GSE).

9- Critério na Seleção dos Guarda-Vidas:
Ter o Curso de Guarda-Vida;
Estar no Comportamento Bom;
Não ter histórico de alterações em veraneio anteriores;
Ter participado dos treinamentos e estar apto para a atividade de GV.

10- ATRIBUIÇÕES:
Coordenador Geral da Prevenção:
Cobrar dos Oficiais e Praças envolvidos nas operações, o cumprimento de 

suas funções e manter a disciplina durante a mesma.
Garantir a Segurança Pública prevista na Constituição Estadual;
O  Comandante  da  prevenção  (atividades)  deverá  fiscalizar  o  fiel 

cumprimento da Nota de Serviço e resolver os problemas em suas áreas de comando.

Coordenador da Operação
Deverá manter intercambio com os comandantes das Unidades sedes onde 

ocorrerão as operações;
Deverá fiscalizar o maior numero possível de locais onde a operação estiver 

sendo desenvolvida;
Manter contato diariamente com o Comandante Operacional para receber 

ou repassar informações sobre a operação.

Comando Operacional:
Apresentar a proposta geral da Operação, organizar, direcionar, subsidiar e 

controlar a macro-administração das atividades;
Confeccionar  a  relação geral  de efetivo  envolvido na Operação veraneio 

2009;
Definir a relação do pessoal de apoio, conforme necessidade apresentada 

pelos Comandantes das localidades;
Disponibilizar  Unidades  de  Resgate  -  UR  para  a  Operação  verão,  nas 

seguintes localidades: Mosqueiro, Outeiro e Salinópolis;
Disponibilizar  as  lanchas,  com  mergulhadores,  para  darem  suporte  na 

prevenção na Regional I;
Definir  os oficiais que atuarão como Comandantes de Guarda Vidas nos 

balneários e o seu efetivo, até o dia 05 de junho de 2009;
Apresentar relatório final da Operação no dia 14/ 08/2009;
Realizar reuniões preliminares de planejamento, organização e avaliação da 

Operação verão 2009;
Fiscalizar o cumprimento das diretrizes nos balneários durante a Operação;
Apresentar a estatística de ocorrência semanal e a mensal;
Decidir sobre qualquer situação operacional omissa a esta nota de serviço; 
Redimensionar o projeto, se necessário.

Comandantes de Unidades:
Deverão atentar para o critério previsto em nota, na seleção dos militares 

para a operação Verão 2009;
Os comandantes de unidades envolvidas na Operação deverão orientar o 

efetivo de militares a seu comando em relação aos seus deveres e seus direitos, de acordo 
com a legislação vigente, primando sempre pela disciplina e hierarquia;

Deverão  disponibilizar,  se  possuírem,  VTR  Auto-Rápido  (NISSAN 
FRONTIER / L 200) nos balneários sob sua jurisdição;
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Deverão  manter  ou  providenciar  parceria  com  os  órgãos  municipais  e 
estaduais em sua jurisdição no intuito de atingir o objetivo da Operação;

Participar  das  reuniões  preliminares  de  planejamento,  organização  e 
avaliação da Operação verão 2009;

Deverão,  de  acordo  com  as  possibilidades,  providenciar  estadia  e 
alimentação para o efetivo destacado para atuar naquela localidade;

Deverão escalar militares para as motos de combate a incêndios, seguindo 
o que prevê o Código nacional de trânsito, devendo o militar escalado ser possuidor de CNH 
especifica para pilotar moto;

Deverão providenciar nos balneários sedes a montagem de barracas e se 
possível nos outros balneários de suas jurisdições.

Ajudância Geral do CBMPA:
Publicar em BG a presente Nota de Serviço da Operação verão 2009;
Publicar  em  BG  a  relação  Geral  do  efetivo  envolvido  na  Operação,  de 

acordo com o Diário Oficial do Estado.

Diretoria de Apoio Logístico:
Atender,  dentro  das  possibilidades  financeiras,  as  reivindicações  dessa 

Nota;
Dar suporte logístico para que as Unidades Operacionais possam receber a 

contento o efetivo empregado na operação Verão;
Providenciar o adicional de etapas de alimentação às UBM’S que receberão 

tropas de reforço durante a Operação;
Dar  apoio  logístico  ao  CSMV/MOP  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 aquisição dos materiais que forem solicitados pela 4ª Seção do 
Comando Operacional, para serem utilizados durante a Operação;

Providenciar a aquisição de material de APH definido em relação (elaborada 
pela Polibom e GSE), necessário para utilização em atendimentos de APH nos balneários e 
estradas;

Disponibilizar  para  a  prevenção  nos  balneários  equipamento  e  materiais 
conforme “Anexo A” 

Disponibilizar um Telefone Móvel para a 3º Seção do COP na Operação 
Verão;

Disponibilizar as VTR de apoio ônibus e micro-ônibus da Corporação para 
suporte de transporte;

Colocar  a  disposição  do  4º  SGBM,  um  caminhão  para  transporte  de 
material;

Providenciar a locação de 03 (três) ônibus sendo para Outeiro, Mosqueiro e 
Salinas sendo que estes servirão para o deslocamento da tropa;

Providenciar a Locação de uma VAN para o município de Bragança e 04 
(quatro) JET-SKI e dois quadrículos,

Devera  adquiri  07  (sete)  Botes  sendo  dois  com  características  para  ser 
utilizado em mar;

Devera adquiri  40 (quarenta)  tendas sendo de 20 (8x8)  e  20 (4x4)  para 
utilização como posto de comando nos balneários e praias.

Diretoria de Ensino e Instrução:
Autorizar a liberação do Corpo de Alunos junto aos comandantes da EFO e 

do CFAE, para desenvolver atividades extras curriculares na operação verão 2009, caso os 
mesmos sejam acionados para o evento.

Diretoria de Serviços Técnicos:
Designar para que o Centro de atividades Técnicas (CAT) vistorie e fiscalize 

os  empreendimentos  nos  balneários,  para  que  diminua  o  risco  de acidentes  domésticos  e 
incêndios nestes locais;

Escalar conforme quantidade prevista na presente nota e encaminhar a 1ª 
Seção do EMG-COP, para que seja confeccionada a planilha geral.
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1ª Seção do COP:
Preparar planilha de impacto orçamentário quanto às diárias do efetivo para 

a Operação verão 2009, conforme previsão anexa a esta Nota de Serviço;
Preparar relação nominal dos militares que irão participar da Operação, de 

acordo com as relações previamente enviadas pelos comandantes de UBM e suas respectivas 
áreas de atuação;

Escalar os militares que receberão instrução com AFT´s para as motos de 
incêndio,  após  consultar  os  comandantes  de  UBM  que  irão  receber  as  motos  e  os 
equipamentos.

2ª Seção do EMG:
 Remeter semanalmente relatório detalhado sobre os dados coletados pelo 

serviço de informação na Operação verão 2009 ao COP;
Elaborar  e  aplicar  mecanismos  de  fiscalização  ao  cumprimento  das 

diretrizes estabelecidas nesta Nota de Serviço, principalmente nos balneários onde não exista 
supervisão;

Realizar um levantamento sobre os balneários que realmente justifiquem a 
proteção balneária pelo CBMPA, subsidiando assim as próximas Operações e evitando gastos 
financeiros e pessoais.

3ª Seção do COP:
Divulgar a Nota de Serviço da Operação Verão 2009, no site do CBMPA;
Elaborar modelo de relatórios que serão utilizados na Operação;
Distribuir cópias de modelos de documentos a serem utilizados na Operação 

aos Comandantes de praias;
Tabular,  analisar e emitir  parecer ao COP, sobre os dados referentes ao 

número de ocorrências durante a Operação;
Elaborar  toda  segunda-feira  durante  a  Operação  verão,  um  mapa 

demonstrativo de ocorrências atendidas na Operação;
Disponibilizar um militar no COP para tabular as informações de ocorrências 

enviadas pelos Cmt de praias, todo domingo, a partir das 18 horas.  Tel. (91) 4006-8303 (fax); 
88024956(celular); E-mail: copcbmpa@hotmail.com;

Monitorar todos os acontecimentos inerentes à operação.

4ª Seção do COP e Almoxarifado Geral:
Distribuir  viaturas  e  materiais  operacionais  a  serem  utilizadas  nas 

localidades (praias e balneários) atendidas pelo CBMPA, de acordo com o anexo “A” e as reais 
necessidades operacionais;

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

Distribuir e controlar os recursos materiais de apoio técnico-profissionais a 
todos os balneários envolvidos na Operação;

Disponibilizar a VAN do CAT e EFO para ficar a disposição no município de 
Soure e Salva Terra;  os dois microônibus (EFO e COP) para Mosqueiro  e Salinas;  ônibus 
locado para Mosqueiro e Outeiro e Salinas, o JEEP do COP para Mosqueiro e o CAMINHÃO da 
DAL para Salinas e o ônibus BRANCO para Outeiro, durante toda a Operação;

Observar  que os  materiais  somente poderão ser  entregues  aos Oficiais, 
comandantes de Unidades ou aos Comandantes de praias.

COA
Devera realizar o planejamento de vôo da aeronave para o mês de julho 

com  o  intuito  de  fazer  a  prevenção  nas  PA  e  BR que  cortam  o  Estado,  que  levam  aos 
balneários mais populares e de maior concentração;

Estar  de  plantão  nos  serviços  de  24  horas  e  apresentar  relatório  de 
atendimento das ocorrências;

Deixar  a  aeronave  em  condições  de  atender  ocorrências,  devendo ficar 
sediada no hangar do Estado, em Belém.

CFAE:
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Devera deixar seu efetivo de aluno para o pronto atendimento, caso seja 
necessário o emprego dos mesmos, devendo ser empregado na situação de equivalência de 
atividades de estagio operacional, conforme currículo escolar programado;

Devera  remeter  ao  COP  a  relação  nominal  dos  oficiais  que  irão 
supervisionar o estagio e os alunos, caso seja necessário à utilização do corpo de alunos.

EFO:
Devera deixar seu efetivo de Cadetes para o pronto atendimento, caso seja 

necessário o emprego dos mesmos, devendo ser empregado na situação de equivalência de 
atividades de estagio operacional, conforme currículo escolar programado;

Devera  remeter  ao  COP  a  relação  nominal  dos  oficiais  que  irão 
supervisionar o estagio e os alunos, caso seja necessário a utilização do corpo de alunos.

5ª 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  Folders  sobre a Operação verão 2009, para 

serem entregues durante a mesma, nos balneários;
Elaborar  um planejamento de atividades,  com cobertura  fotográfica  e de 

comunicação disponibilizando a imprensa às informações da Operação;
Confeccionar pulseiras para serem distribuídas nas praias, para crianças.
Devera montar um estande para apresentar o poder operacional do CBMPA 

a ser utilizado na Operação Verão 2009 local a cargo da seção;
Centro de Suprimento e Manutenção de Viaturas – CMAM:
Providenciar manutenção, caso necessário, de todas as VTR envolvidas na 

Operação;
Informar ao COP sobre a disponibilidade de Unidades Resgate que estejam 

em condições  de funcionamento,  a  fim  de serem deslocadas para  os  interiores,  conforme 
especificadas nesta Nota;

Disponibilizar  mecânicos  para  dar  apoio  nos  balneários  de  Mosqueiro, 
Outeiro e Salinas;

Disponibilizar o caminhão para transporte de material, caso necessário.

2º GBS/GSE:
Providenciar  a  elaboração  da  Operação  Segurança  nas  Estradas  em 

parceria com a PRF e PRE;
Equipar todas as Unidades de Resgate -  UR para atuarem na Operação 

verão;
Enviar  ao  COP  relatórios  diários  sobre  as  ocorrências  atendidas  na 

Operação Estradas;
Informar  ao  COP  imediatamente  sobre  toda  e  qualquer  ocorrência  com 

vítimas fatais. Tel: 91-88024951 (Tcel Moraes);
Definir a relação de material necessário para ser utilizado nos Atendimentos 

Pré-Hospitalares nos balneários e encaminhar a DAL, até o dia 25 de maio de 2009;
Confeccionar o modelo de ficha de controle estatístico de atendimentos pré-

hospitalares (Semanal e Geral) e enviar ao COP até o dia 01 de junho de 2009 (cópia em CDR 
ou Pendrive) e encaminhar para todos os balneários para serem preenchidos;

Encaminhar a relação nominal do militares (socorristas)  disponíveis e Vtr 
resgate para a Operação;

Escalar  moto  socorristas  para  Salinas,  Mosqueiro,  Barreira  da  policia 
Rodovia Federal de Ananindeua e Santa Maria.

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil:
Fornecimento de barracas de campanha para servirem de ponto de apoio na 

Operação, conforme solicitação pelos Cmts de UBM;
Desenvolver planejamento para atendimento em grandes eventos durante a 

Operação Verão.
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GMAF
Escalar  os  mergulhadores  para  os  balneários  conforme  a  planilha  da 

presente nota;
Fiscalizar os sérvios de guarda vidas, para diminuir as distorções de atuação 

nos diversos balneários, visando a padronização das ações.

Supervisores:
 Deverão informar ao COP, até o dia 05 de junho de 2009, todos os seus 

telefones para contato durante a Operação;
Participar  das  reuniões  preliminares  de  planejamentos,  organização  e 

avaliação da Operação Verão 2009;
Fiscalizar  o  cumprimento  da  doutrina  em vigor  na  Corporação  e  coletar 

dados para retro alimentação de planejamento operacional;
Supervisionar a Operação verão 2009, de acordo com a regional designada 

neste  Plano  Operacional  quanto  às  atribuições  do  efetivo,  da  missão  operacional  e  se 
necessário, encaminhar ao Comandante da operação, para as providencias cabíveis;

Informar  ao  Cmt  do  COP qualquer  alteração  que  haja  em sua  área  de 
atuação;

Confeccionar Relatório Técnico sobre as atividades/alterações ocorridas em 
sua área de atuação e enviar ao COP até o dia 05 de AGO de 2009.

Comandantes de guarda-vidas:
Deverão  utilizar  o  sistema  de  comando  de  incidente  (SCI)  para  melhor 

distribuir as tarefas e ter um melhor controle, sendo assim eficiência e eficaz no trabalho de 
prevenção balneária;

Deverão informar ao COP, até o dia 10 de junho de 2009, todos os seus 
telefones para contato durante a Operação;

Participar  das  reuniões  preliminares  de  planejamentos,  organização  e 
avaliação da Operação Verão 2009;

Orientar  os  guarda-vidas  quanto  às  peculiaridades  do  balneário,  pontos 
críticos de atuação e se possível, fazer intercâmbios junto às prefeituras para firmar parcerias;

Fiscalizar  o  cumprimento  da  doutrina  em vigor  na  Corporação  e  coletar 
dados para retro alimentação de planejamento operacional;

Chefiar  a  operacionalidade  e  estabelecimento  do  efetivo  no  respectivo 
balneário com intuito de manter  a  ordem e cumprir  com a missão,  observando a NGA do 
serviço de Guarda-Vida;

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;

Gerenciar as eventualidades imprevistas neste Plano Operacional quanto às 
atribuições do efetivo, da missão operacional e se necessário, encaminhar ao Comandante da 
operação, para as providencias cabíveis;

Os relatórios semanais sobre a Operação, disciplina do efetivo e ocorrências 
atendidas, deverão ser enviados pelos comandantes de praia para o COP após o termino 
do serviço todos os domingo (via fax, para os telefone 40068303 - 88024956 COP) ou E-
mail:  copcbmpa@hotmail.com,  para  referida  análise,  estatística  e  redimensionamento,  se 
necessário. E este, repassará as informações estatísticas à 2º seção e 5º seção, para posterior 
divulgação a imprensa.

11 – PARCERIAS:
Os comandantes das Unidades Operacionais deverão firmar parceria com 

os municípios onde o CBMPA irá atuar na Operação.
Os  comandantes  de  praias  deverão  fazer  contato  com  as  Unidades  de 

Saúde dos  respectivos  balneários,  no  intuito  de  promover  parceria  quanto  à  reposição  de 
material de APH (consumo) e apoio técnico.

 12 - CRONOGRAMA DE Atividades:

Missão Período de execução Responsável
Apresentação da Nota de Serviço ao COP 11 de maio de 2009 3ª Seção
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Apresentação da Nota de Serviço ao Cmt Geral do 
CBMPA 13 de maio de 2009 Cmt do COP

Reunião  com  os  supervisores  regionais 
comandantes de GV e comandantes de UBM, para 
a entrega da Nota de Serviço.

25 de Maio de 2009
Auditório do QCG 

09h00
C.O.P

Entrega da relação do efetivo de cada UBM a 1ª 
Seção do EMG-COP 29 de Maio de 2009 COP

Entrega  de  recursos  materiais  para  a  Operação 
aos Cmt de GV De 15 até 26 de junho de 2009 D.A.L; Almoxarifado Geral; 

GSE e BM/4 do COP

Inicio da Operação Veraneio-2008 03 de julho de 2009
8h00 COP

Término da Operação Veraneio 2005 03 de Agosto de 2009 COP
Entrega  dos  relatórios  gerais  da  operação  pelos 
supervisores  regionais  e  pelos  Comandantes  de 
Praias ao Comando Operacional

05 de agosto de 2009 Supervisores 
Cmts de Guarda-Vidas

Reunião com os supervisores, Comandantes de G 
V  e  comandantes  de  UBM  p/  avaliação  da 
Operação.

07 de agosto de 2009 no 
Auditório do QCG 

8h00
Cmt do COP

Entrega  de  Relatório  Final  da  Operação  Com  o 
Cmt Geral do CBMPA 14 de agosto de 2009 COP

13 - DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO:
1. Relatório Semanal: (a ser elaborada pela 3ªseção do COP);
2. Ficha de Controle de Ocorrências de Guarda-vidas (a ser elaborada pela 

3ªseção do COP);
3. Ficha de Controle de Ocorrências de APH: (a ser elaborada pelo GSE);
4. Mapa  estatístico  de  atendimentos  Semanal:  (a  ser  elaborada  pela 

3ªseção do COP).

14 - PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
Os militares empenhados na Operação veraneio 2009 receberão as diárias 

de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 2539 de 20 de maio de 1994, e Portaria 
501 de 08 de maio de 2003 – SEAD;

A  Operação  verão  2009  nas  localidades  ICOARACI,  CARAPARÚ, 
SIRITUBA, OURÉM, PEIXE-BOI, SÃO JOÃO DE PIRABAS e ITAITUBA iniciará no dia 03 de 
julho  de  2009, a  qual  terá  efetivo  do  CBMPA atuando no  que  prevê  a  Nota  de  Serviço 
SOMENTE AOS FINAIS   DE SEMANA   (sexta,  sábado e domingo)  totalizando 15 (quinze) 
diárias;

A  Operação  verão  2009  nas  localidades  de MARACANÃ  e  ALTER-DO-
CHÃO, no município de Santarém iniciará no dia 04 de julho de 2009, a qual terá efetivo do 
CBMPA atuando no que prevê a Nota de Serviço SOMENTE AOS FINAIS   DE SEMANA   toma-
se como base o final de semana sexta, sábado e domingo, totalizando 15 (quinze) diárias;

O  efetivo  desta  Operação  verão  2009  nas  localidades  de  ALGODOAL, 
PORTO DE MÓZ, ALTAMIRA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA e TUCURUÍ (BREU BRANCO) 
iniciará sua atuação no dia 04 de julho de 2009 e encerrará no dia 03 de agosto, totalizando 
30 (trinta) diárias;

O efetivo de reforço desta Operação verão 2009 nas localidades de BEJA E 
SALINÓPOLIS iniciará sua atuação no dia 03 de julho de 2009 aos finais de semana (Sexta, 
Sábado e Domingo), totalizando 15 (quinze) diárias;

O  efetivo  de  reforço desta  Operação  verão  2009  na  localidade  de 
OUTEIRO  fará  sua  atuação  nos  dia  03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31  e  01,02,  de 
agosto de 2009, totalizando 15 (quinze) diárias;

O  efetivo  de  reforço desta  Operação  verão  2009  nas  localidades 
COTIJUBA, MOSQUEIRO, MARUDÁ, CRISPIM, AJURUTEUA iniciará sua atuação no dia  03 
de julho de 2009 (Sexta, sábado e domingo) totalizando 15 (quinze) diárias;

O efetivo  de  reforço desta  Operação verão 2009 na localidade  CARIPI,  
iniciará sua atuação no dia  03 de junho de 2009 aos finais de semana (Sexta,Sábado e 
domingo), totalizando 15 (quinze) diárias;
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Os  comandantes  de  guarda-vidas  deverão  providenciar  local  digno  e 
compatível,  para  que  todos  os  Guarda-Vidas  façam  suas  refeições  em  um  único  lugar, 
facilitando o deslocamento da tropa para os postos de serviço;

Os  relatórios  semanais  deverão ser  enviados  pelos  comandantes  de 
praia para o COP após o termino do serviço todos os domingo (via fax, para os telefones 
40068303  /  88024956  COP)  ou  E-mail:  copcbmpa@hotmail.com,  para  referida  análise, 
estatística e redimensionamento, se necessário. E este, repassará as informações estatísticas 
à 2º seção e 5º seção, para posterior divulgação a imprensa;

Os  relatórios  confeccionados  pelos  supervisores  deverão  ser  enviados 
para o COP até o dia 05/08/2009, para avaliação, análise e confecção de parecer operacional, 
que servirá de base para as próximas operações;

Os  militares  destacados  para  as  localidades  de  ICOARACÍ,  OUTEIRO, 
MOSQUEIRO,  CARAPARÚ,  BEJA,  CARIPI,  SIRITUBA,  PRAIA  DA  ALDEIA,  AJURUTEUA, 
PEIXE-BOI,  SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, MARACANÃ (SANTARÉM),  ALTER-
DO-CHÃO,  ITAITUBA,  TUCUNARÉ,  e  os  CB/SD  de  ALTAMIRA  receberão  diárias  de 
alimentação ou jornada extraordinaria  ;  

A DST devera disponibilizar quatro 04 VTRs de Vistoria com motoristas do 
CAT,  para  serem  utilizadas  pelos  supervisores  aos  finais  de  semana  (Sexta,Sábado  e 
Domingo) subsidiando-os na fiscalização das praias e balneários.

As  guarnições  de  Guarda  vidas  deverão  ser  distribuídas  nas  praias 
atendidas, da seguinte forma: 01(um) GV a cada 20 metros um do outro quando forem praias 
de grande fluxo e a cada 40 metros um do outro quando forem praias de pequeno fluxo; sendo 
que esses Guardas vidas deverão estar equipados.

A primeira quinzena encerra-se às 18h00 do dia 18 de julho de 2009 e a 
segunda quinzena inicia efetivamente no dia 19 de julho e encerra-se às 18h00 do dia 02 de 
agosto de 2009; ficando o dia 03 de julho e 03 de agosto para o seguimento e retorno para os 
balneários.

O custo parcial da operação Verão 2009 esta presente no anexo D.
Os comandantes de UBM´s deverão escalar para o serviço de guarda-vidas 

na operação verão 2009, obrigatoriamente os militares que possuem o curso de guarda-vidas e 
os que estiverem em curso, desde que pertençam as suas unidades; obedecendo a critérios: de 
comportamentos e entre outros critérios que julgar conveniente.

Os Tenentes Coronéis  Moraes,  Franklin;  o Major  Hayman e os Capitães 
Walber,  Sarquis  e  Silva  Junior  receberão  somente  15(quinze)  diárias,  para  os  locais  onde 
estiverem lotados na presente nota.

O  efetivo  de  Cadetes  em  Mosqueiro  será  complementado  por  mais  32 
cadetes que pertencem a outros Estados, alem dos 21 cadetes do Estado do Pará.

Belém-Pa, 11 de maio de 2009.

HAYMAN APOLO GOEMS DE SOUZA – Maj QOBM
Chefe da 3ª Seção do EMG – COP

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I - ASSUNTOS GERAIS

A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 269, DE 01 DE JUNHO DE 2009.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros  Militar  do  Pará,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas  e 
considerando o disposto no art. 34, § 1º da Lei Estadual nº 5.250, de 29 de julho de 1985 (LEI 
DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA), e art. 69, § 1º do Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro 
de 1986 (REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA).

RESOLVE:
Art.  1º  -  Nomear  a  Comissão  de Promoção de Praças  –  CCP,  para  os 

trabalhos atinentes as promoções previstas para o dia 25 de setembro de 2009, composta 
pelos seguintes oficiais:

PRESIDENTE: 
CEL QOBM LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA;
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MEMBRO NATO: 
TCEL QOBM HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR;

MEMBROS EFETIVOS: 
TCEL QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS;
TCEL QOBM MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO;

SECRETARIA:
1º TEN QOCBM ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI;
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogada às disposições em contrario.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – RESULTADO DE INSPEÇÃO

Realizada pela JIS deste CBMPA, em Sessão Temporária de nº 26, datada 
de 04 e 19 de maio de 2009, com os seguintes pareceres:

PARA FINS DE LICENÇA ESPECIAL
3º SGT BM JOCÉLIO HARLEY NAVEGANTES, do 12º GBM – APTO.
3º SGT BM RINALDO GOMES DA SILVA, DO 5º gbm – apto.
CB BM ELIESER TENÓRIO D ARAÚJO, do QCG – APTO.
(Ref. Of. nº 123/2009 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

2 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OF. Nº 13/2009 –DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.
De ordem a senhora Presidente, comunico que a partir  de 09.06.2009 a 

31.01.2011, a composição diretiva do Tribunal de Contas do Estado do Pará, passará a ser a 
seguinte:

Presidente:
Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira

Vice-Presidente
Conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior

Coordenador de Processo
Conselheiro Antônio Arlindo Braga
Atenciosamente,

RAIMUNDA COSTA
Chefe de Gabinete:

OF. nº 135/2009 - GRUPAMENTO AÉREO DE BUSCA E SALVAMENTO

Senhor Comandante
Conforme  autorizado  por  Vossa  Excelência  a  participação  do  efetivo  do 

GABS em operações helitransportados em aeronaves operadas pelo IBAMA, como objetivo de 
adquirir e aperfeiçoar os conhecimentos relacionados ao uso de helicóptero em missões de 
combate a incêndio florestais, etc., informo que o CAP QOBM MARLON FRANCEZ BRITO, 
pertencente a este Grupamento Aéreo de Busca e Salvamento – GABS, foi convocado para 
compor a tripulação na aeronave IBAMA na função de PILOTO SEGUNDO EM COMANDO, 
nas Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Informo-lhe  ainda  que  o  referido  militar  deslocar-se-á,  no  período  de 
29MAIO2009  a  09JUNHO2009,  podendo  a  missão  ser  prorrogada  por  igual  período,  não 
causando qualquer transtorno ao bom andamento dos serviços do GABS; e que os encargos de 
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diárias e passagens aéreas, hospedagem e alimentação serão de responsabilidades do referido 
Instituto Ambiental.

Diante  do  acima  exposto,  solicito  a  publicação  em  BG  da  referida 
participação do nosso militar em Operações Aéreas no IBAMA.

MAURO TADEU DA SILVA OLIVEIRA – TCEL BM 
Comandante do GABS.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL.
Autorizo.

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

OF. nº 137/2009 - GRUPAMENTO AÉREO DE BUSCA E SALVAMENTO
Senhor Comandante
Conforme  autorizado  por  Vossa  Excelência  a  participação  do  efetivo  do 

GABS em operações helitransportados em aeronaves operadas pelo IBAMA, como objetivo de 
adquirir e aperfeiçoar os conhecimentos relacionados ao uso de helicóptero em missões de 
combate a incêndio florestais, etc., informo que o 1º SGT BM DOUGLAS JÂNIO BEZERRA DE 
MORAES,  pertencente  a  este  Grupamento  Aéreo  de  Busca  e  Salvamento  –  GABS,  foi 
convocado para compor a tripulação na aeronave IBAMA na função de PILOTO SEGUNDO EM 
COMANDO, nas Regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

Informo-lhe  ainda  que  o  referido  militar  deslocar-se-á,  no  período  de 
01JUNHO2009 a 15JUNHO2009, podendo a missão ser  prorrogada por  igual  período,  não 
causando qualquer transtorno ao bom andamento dos serviços do GABS; e que os encargos de 
diárias e passagens aéreas, hospedagem e alimentação serão de responsabilidades do referido 
Instituto Ambiental.

Diante  do  acima  exposto,  solicito  a  publicação  em  BG  da  referida 
participação do nosso militar em Operações Aéreas no IBAMA.

MAURO TADEU DA SILVA OLIVEIRA – TCEL BM 
Comandante do GABS.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL.
Autorizo.

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

OF. CIRCULAR Nº 04/2009 – DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Senhor Comandante,
Honrado  em  cumprimentá-lo,  informo  a  Vossa  Excelência  sobre  a  nova 

atribuição desta Procuradoria Geral do Estado, no sentido de manifestar-se acerca dos Projetos 
de Lei de iniciativa do Poder Executivo, atribuída pela Lei Complementar nº 041, de 29 de 
agosto de 2002, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 068, de 13 de março 
de 2009.

Os Projetos de lei versem sobre reestruturação, criação e transformação de 
cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, 
bem  deverão  vir  acompanhados  de  manifestação  técnica  da  Secretaria  de  Estado  de 
Administração  –  SEAD,  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento,  Orçamento  e  Finanças  - 
SEPOF e Secretaria de Estado da fazenda - SEFA, se for o caso,  para posterior analise desta 
Procuradoria Geral do Estado.

Na oportunidade, solicito, ainda, a indicação da unidade e, se for o caso, do 
servidor responsável diretamente pela Minuta do projeto de lei que venha a ser submetida à 
analise,  a  fim  de  dirimir  possíveis  questionamentos  que  possam  surgir  no  andamento  do 
processo.

Sem mais para o momento, manifesto protestos de consideração e apreço.

IBRAIM JOSÉ MERCÊS ROCHA 
Procurador Geral do Estado do Pará 
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Designo o MAJ QOBM ROGER para representar o Comando conforme o 

teor deste documento.

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERENCIA ELOGIOSA 

O TCEL QOCBM FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA, Ajudante 
Geral do CBMPA, em exercício, no uso da competência que lhe confere o Parágrafo 2º da Lei 
Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e Disciplinar da PMPA, ora 
em vigor para CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
Aos militares:  CAP QOBM SAULO LODI  PEDREIRA e  SD BM DANIEL 

SILVA CORREA, ambos pertencentes ao QCG, por terem doado sangue voluntariamente à 
pessoal necessitada, no banco de sangue do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém 
– IHEBE. Ato de amor à vida que enobrece a corporação. COLETIVO.

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

Confere com o Original:

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA – TCEL QOCBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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