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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2009 (QUINTA - FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM REIS 
Supervisor de Área CAP BM ALBUQUERQUE
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALINE

2º Turno: CAP BM ALFARO 
Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG/QCG 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NOÉ
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM PABLO 

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ORDEM DE SERVIÇO APROVAÇÃO 

A provo  a  ordem  de  serviço  de  nº  106/2009,  elaborada  pelo  Comando 
Operacional, que tem como objetivo regular e estabelecer aos procedimentos básicos quanto a 
participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará durante a programação “VOZES 
DE BELÉM”, a ser realizado nos dias 16,17,18,19,20,23,24,e 25 de outubro de 2009, na Praça 
do Ver-o-Peso - Belém, Estado do Pará. 

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

1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
COMISSÃO  DE  REORGANIZAÇÃO  DO  SERVIÇO  DE  ASSISTÊNCIA 

PSICOSSOCIAL/SAPS
PORTARIA Nº 201 DE 23 DE ABRIL DE 2009
Reorganização  e  Reativação  do  Serviço  de  Assistência  Psicossocial 

2009/2010

Comissão de elaboração
Cap QOBM Alessandra Pinheiro 
1º TEN QOCBM Mário Brito
1º TEN QOCBM Daniele Gomes 
1º TEN QOCBM Priscila Callegari
SGT QOBM Cristiane Silva

1 – Apresentação:
O  desempenho  das  organizações  e  a  capacidade  de  posicionar-se 

corretamente perante os desafios de um ambiente em contínua transformação exigem revisões 
constantes de metas e estratégias em todas as áreas. Como forma de atuar diante destes 
novos  cenários,  muito  se  tem  dito  acerca  do  papel  que  as  pessoas  desempenham  nas 
organizações, reconhecendo-se que são elas que fazem a diferença nos momentos cruciais de 
mudança (ZANELLI, BORGES-ANDRADE & BASTOS, 2004).

Segundo Chiavenato (2006),  investir  na capacidade e valorização do ser 
humano está sendo o grande trunfo para as organizações conquistarem o seu espaço em um 
mundo que exige cada vez mais qualidade nos serviços prestados à população. 

A profissão Bombeiro  Militar  é  uma profissão de risco,  há exposição ao 
calor, a gases tóxicos irritantes e asfixiantes, elementos cortantes, choques elétricos, queda de 
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materiais  e  estruturas,  exposição  a  produtos  químicos  desconhecidos  ou  produzidos  pelo 
próprio incêndio, entre outros. O contato direto do militar com todos esses riscos, impulsiona 
uma  quantidade  significativa  de  adrenalina  na  sua  circulação  sanguínea,  alterando  seu 
metabolismo, podendo ter como resposta fisiológica um estado de tensão constante, sintomas 
de ansiedade e stress no trabalho.

De  acordo  com  dados  estatísticos  da  Diretoria  de  Saúde  do  Corpo  de 
Bombeiros  Militar  do  Estado  do  Pará,  as  unidades  Bombeiros  Militar  vem  apresentando 
atualmente  acelerado  número  de  situações-problemas  psicossociais  envolvendo  militares: 
dificuldades  de  relacionamentos  interpessoal  no  ambiente  de  trabalho,  envolvimento  com 
substâncias psicoativas, transtornos mentais e de comportamento, sintomas de stress, atrasos 
e ausência no trabalho.

Diante  de  tal  realidade  surge  a  necessidade  de  reativar  o  Serviço  de 
Assistência Psicossocial do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (SAPS) que foi iniciado em 
2002 por  uma  equipe  multidisciplinar  e  que  ficou  suspenso  até  dezembro  de  2008,  para 
atender aos usuários bombeiros militar do Pará e também seus dependentes, de modo pleno e 
integral.

2 – Público Alvo e Área de Abrangência:
Servidores do CBMPA, da capital e do interior, e seus dependentes.

3 – Objetivos:
3.1 – Geral:
Assegurar atendimento psicossocial aos servidores do Corpo de Bombeiros 

Militar  do  Pará,  dando-lhes  suporte  para  que  possam  perceber  e  redimensionar  suas 
dificuldades com a perspectiva de superar conflitos mediante a construção de novas referências 
éticas, profissionais, familiares e sociais.

3.2 – Específicos:
• Desenvolver projetos e instituir ações de prevenção e intervenção para 

os  militares  e  seus  dependentes  nas  áreas,  psicológica  e  social, 
incluindo os militares dos centros de formação (EFO e CFAE); 

• Criar mecanismos que possibilitem o resgate da auto-estima do servidor 
enquanto pessoa humana;

• Propiciar melhoria na qualidade de vida e desempenho profissional do 
servidor e;

• Propiciar melhoria na qualidade de vida de seus dependentes;

4 – Metodologia:
1- Levantamento  da  rede  de  serviços  externos  e  internos  disponíveis, 

visando o atendimento do público alvo de acordo com a demanda;
2- Criação de banco de dados do programa onde será cadastrada a rede 

de serviços disponível e efetivação de parcerias;
3- Pesquisa quantitativa e qualitativa identificando o perfil sócio-econômico 

do  servidor  do  CBPA,  através  de  questionários,  que  servirão  de 
parâmetro para o direcionamento das ações interventivas e preventivas;

4- Estudo, diagnóstico e intervenção na área social e psicológica:
3.1 – Social: 
• Visitas domiciliares;
• Visitas hospitalares;
• Entrevistas com objetivos de identificar o fenômeno social da situação 

problema.
3.2 – Psicológica:
• Aconselhamento  psicológico  (psicoterapia  breve,  focal  e  de  apoio 

individual);
• Visitas hospitalares;
• Orientação  e  intervenção  em  situações  relacionadas  a  dinâmica  de 

trabalho;
• Acompanhamento dos alunos dos centros de formação (EFO e CFAE).
5- Integração  com  os  Projetos  Sociais  desenvolvidos  no  Corpo  de 

Bombeiros do Pará através de atividades Psicossociais;
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6- Estabelecer  parcerias  com  Universidades  para  admissão,  sem  ônus 
para instituição e sem vínculos empregatícios, de estagiários nas áreas 
acima mencionadas;

7- Encaminhamentos de militares e de seus dependentes para as redes de 
serviços especializados, de acordo com a demanda em questão;

8- Elaboração de ações preventivas voltadas à saúde física e emocional 
dos militares com mini-cursos e palestras sócio-educativas onde serão 
abordados  assuntos  de  interesse  dos  servidores,  assim  como,  de 
acordo com a demanda observada no decorrer  dos atendimentos do 
serviço de assistência psicossocial;

9- Reunião  de  trabalho  bimestral  da  equipe  multiprofissional  para 
otimização, monitoramento e avaliação dos profissionais envolvidos no 
programa, bem como das ações desenvolvidas;

10- Elaboração do relatório semestral e anual para o acompanhamento das 
ações realizadas no período.

5 – Recursos:
5.1 – Recursos Humanos:
Oficiais Psicólogos (sendo um nomeado Chefe do SAPS), Assistente Social 

(contratado ou cedido por outro órgão), Estagiários da área de Psicologia, Auxiliar do serviço 
(praça preferencialmente com curso na área psicossocial)

5.2 – Recursos Materiais:
Os recursos materiais e financeiros, tais como estrutura física, material 

de expediente e prestação de serviços ficarão a cargo da DAL.

6 - Organograma de Atendimento

7 – Referencias Bibliográficas:
ALMEIDA, Anna Augusta. Possibilidades e Limites da Teoria do Serviço 

Social. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986.
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CHIAVENATO,  Idalberto.  Recursos  Humanos: o  capital  humano  das 
organizações. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006.

MALHEIROS,  Socorro.  Grupos  de  Reflexão:  uma  possibilidade  de 
intervenção em um espaço militar. Trabalho de Conclusão de Curso.Psicologia. Universidade 
Federal do Pará, 2000.

ZANELLI,  J.  C.;  BORGES-ANDRADE,  J.  E.  &BASTOS,  A.  V.  B.  (Orgs.) 
Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – ANO 2009 E 2010

AÇÃO/PERÍODO 2009
AGO SET OUT NOV DEZ

Elaboração do programa X
Efetivação do programa X
Apresentação d programa para comandantes de unidades da RMB X
Atendimento nas áreas de psicologia e serviço social X X X X X
Levantamento do perfil psico-sócio-econômico X X
Levantamento da rede de serviços externos e internos disponíveis X
Criação de banco de dados de programa X
Treinamento de atendimento ao público Op. Veraneio (GV)
Coleta e tabulação dos dados obtidos no levantamento do perfil
Reunião  trimestral  e  elaboração  de  relatório  de  atividades  com  os  setores  do 
programa

X

AÇÃO/PERÍODO 2010
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Elaboração do programa 
Efetivação do programa
Apresentação  d  programa  para 
comandantes de unidades da RMB
Atendimento nas áreas de psicologia e 
serviço social

X X X X X X X X X X X X
Levantamento  do  perfil  psico-sócio-
econômico

X X X X
Levantamento  da  rede  de  serviços 
externos e internos disponíveis
Criação  de  banco  de  dados  de 
programa
Treinamento de atendimento ao público 
Op. Veraneio (GV)

X
Coleta  e  tabulação  dos  dados obtidos 
no levantamento do perfil

X
Reunião  trimestral  e  elaboração  de 
relatório  de atividades com os setores 
do programa

X X X

DIRETORIA DE SAÚDE
SERVIÇO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL
PROTOCOLO  DE  ATENDIMENTO  DOS  SERVIÇOS  DE  ASSISTÊNCIA 

PSICOSSOCIAL- PAT.SAPS 01
Visando  propiciar  o  pronto  atendimento  Psicossocial  aos  servidores  do 

CBMPA  e  seus  dependentes,  assegurando-lhes  suporte  técnico-profissional  nas  áreas 
Psicológica e Social. O SAPS propõe a criação do PAT.SAPS 01, para viabilizar as primeiras 
medidas de assistência aos militares e/ou a seus familiares.

1. Por QUEM e QUANDO o SAPS poderá ser acionado:
1.1 – Comandante Geral do CBMPA e/ou Subcomandante Geral: 
a) Óbito de militar ou membro de sua família (cônjuge, filhos e pais);
b) Acidentes em serviço ou não;
c) Internação hospitalar de militares; 

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 179 de 14OUT2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.160

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

d)  Emergência  psiquiátrica  envolvendo  militares  (alterações  de 
comportamento, tentativa de suicídio, intoxicação por bebida alcoólica 
ou substância química, violência familiar).

1.2 – Unidades Operacionais:
a) Comandante  de  unidades  :  quando  observar  mudanças  de 

comportamento  que  estejam  acarretando  problemas  para  o 
desenvolvimento  do  serviço;  quando  tomarem  conhecimento  de 
acidentes com os militares.

b) Demanda  Espontânea  :  quando  o  militar  sentir  a  necessidade  de 
procurar os serviços do SAPS.

1.3 – Polibom:
a) JIS BM, Clinica médica/odontológica e Internações hospitalares:   Quando 

for observado que o militar possui:
-  Problemas familiares e/ou conjugais  que estão interferindo na sua vida 

normal;
- Problemas afetivos, emocionais ou de relacionamento interpessoal;
- Problemas profissionais;
- Ansiedade, insegurança, medo, tristeza sem motivo aparente;
- Distúrbio do sono (insônia ou sono excessivo);
- Idéias suicidas, homicidas ou destrutivas do militar;
- Distúrbios sexuais;
- Depressão;
- Dependência Química;
- Pânico;
- Vícios.

1.4 – Capelania: nos casos em que observar que o militar ou sua família 
precisem de acompanhamento psicológico e/ou social. 

1.5 – CIOP: nos casos abaixo:
a) Óbito de militar ou membro de sua família (cônjuge, filhos e pais);
b) Acidentes em serviço ou não;
c) Internação hospitalar de militares;
d) Emergência  psiquiátrica  envolvendo  militares  (alterações  de 

comportamento, tentativa de suicídio, intoxicação por bebida alcoólica 
ou substância química, violência familiar).

e) Outras situações que o coordenador de operações julgue ser necessário 
a presença do SAPS.

Obs.: O CIOP deverá lançar  no livro  de coordenador o acionamento do 
SAPS com data, hora, local de atendimento.

2.  DO FUNCIONAMENTO:
2.1- O SAPS funciona de 2ª  a  6ª  de 08h00 às  13h na policlínica do 

bombeiro  (POLIBOM -  Trav.  Dr.  Malcher,  nº.  503  –  entre  Trav. 
Alenquer e Trav. Gurupá – Cidade Velha – Belém – Pará -  FONE: 
(091)  3222-1845 com  as  especialidades  de  Psicologia  e  Serviço 
Social.

2.2- Os  atendimentos  emergenciais poderão  ser  realizados  in  loco 
(residência,  hospital,  delegacia  e  outros)  dependendo  do  caso, 
devendo ser acionado o Telefone Funcional (091) 88831028, tendo 
um oficial psicólogo de Serviço (Tenentes Mário Brito, Daniele ou 
Priscila) a disposição para tais situações.

2.3- Das Consultas:
a) A consulta tem a duração de 50 minutos não devendo ocorrer atrasos 

para não prejudicar o atendimento seguinte.
b) Na impossibilidade do militar comparecer a consulta, deverá em tempo 

hábil justificar sua falta ao SAPS, caso o mesmo possua três faltas não 
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justificadas será automaticamente desligado do atendimento, sendo seu 
comandante imediatamente informado sobre tal situação.

c)  A primeira consulta será agendada previamente pela triagem do SAPS, 
após a primeira o usuário recebe uma carteirinha onde consta horário e 
local das consultas posteriores, para que o comandante tenha ciência 
que o militar está devidamente matriculado no serviço.

d) A triagem poderá ser  marcada previamente por telefone (32221845 - 
POLIBOM) ou na POLIBOM com a Assistente do SAPS (SGT Cristiane), 
com exceção dos casos emergenciais.

e) A triagem será marcada por três vezes consecutivas, caso haja falta não 
justificada o militar cederá a vez para outro.

3.  DISPOSIÇÕES DIVERSAS:
a) Quando um membro da equipe que compõe o SAPS for acionado por 

qualquer  um  dos  setores  mencionados,  deverá  ser  deslocada  uma 
viatura  que  o  conduzirá  até  o  local  solicitado  permanecendo  a 
disposição do serviço enquanto for necessário.

b) Será  acionado primeiramente  o  profissional  do SAPS que  estiver  na 
escala  de  serviço  para  fazer  a  avaliação  inicial  da  demanda  e 
dependendo da gravidade da situação,  ele  solicitará  a  presença dos 
demais profissionais que compõe o serviço.

c) Os psicólogos deverão informar ao Diretor de Saúde todo atendimento 
emergencial.  

d) Os  militares  encaminhados  ao  SAPS  pelas  unidades  operacionais, 
JISBM serão  através  de oficio  do  CMT ou do Presidente  da JISBM 
respectivamente.

e)  Nos  casos  de  Demanda  Espontânea  não  será  preciso  ofício  de 
apresentação respeitando a vontade do militar de não se expor.

f) Quando necessário o SAPS encaminhará os militares a outros serviços 
e/ou órgãos com os quais tem parceria.

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 466, DE  05 DE OUTUBRO DE 2009.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais e considerando o ordenamento 
jurídico vigente.

RESOLVE:
Art. 1º – Revogar a Portaria nº 437 de 25 de setembro de 2009, publicada 

no D.O.E nº 31514 de 29 de setembro de 2009;
Art. 2º  – Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 

Simplificado em decorrência do militar não possuir  estabilidade, assim como para a devida 
implementação dos direitos constitucionais prevista no art. 5º, LV CF/1988, para avaliação de 
permanência ou não do AL CFSD BM IVANILDO BARAHUNA DA COSTA no CBMPA em 
decorrência do conteúdo da ATA nº 053 de 19 de agosto de 2009 da JIS/BM, publicada no BG 
nº 164 de 17 de setembro de 2009.

Art. 3º – Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31525, de 14/10/2009)

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA - CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA 
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Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FEITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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