
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 05 DE FEVEREIRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 025

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia TEN CEL BM ALEXANDRE
Supervisor de Área CAP BM MARQUES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLAVIA
2º Turno: CAP BM ERIVALDO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ANTONIO
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM WITTING

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - EDITAL DO PROJETO ESCOLA DA VIDA

EDITAL Nº OO1 – PEV/2013
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições 

legais,  tendo em vista o disposto na Lei  nº  8.069/90 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e Portaria nº 279/09 de 09 de junho de 2009 (Instrução Normativa do Projeto Escola da Vida),  
torna público que serão abertas inscrições para o preenchimento das vagas oferecidas por esta Instituição 
para o – Projeto Escola da Vida – PEV 2013. As inscrições começam no dia 04 e seguem até o dia 08 de 
fevereiro. As vagas oferecidas destinam-se a crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 15 anos, que  
frequentem a escola regularmente e que não tenham frequentado o projeto em anos anteriores.

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PARA 2013
O calendário de eventos do Projeto Escola da Vida será conforme quadro a seguir:

DATA/PERÍODO EVENTO
04 a 08 de fevereiro de 2013 Publicação do Edital e início de inscrições
20 de fevereiro de 2013 Divulgação dos resultados e agendamentos dos selecionados nos polos 

do PEV
21 a 27 de fevereiro de 2013 Entrega de documentação e efetivação da matrícula
04 de março de 2013 Início das atividades

1. ABERTURA
1.1. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, de conformidade com a Lei.  nº 

8.069/90 de 13 de julho de 1990 e Portaria nº 279/09 de 09 de junho de 2009  faz saber,  por esse Edital,  que 
serão abertas  inscrições  para o preenchimento de 154  vagas oferecidas para o PEV.

1.2. As vagas oferecidas destinam-se a crianças e adolescentes de ambos os sexos na 
faixa etária de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de idade, que frequentem a escola regularmente e que não tenham 
frequentado o projeto em anos anteriores.
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2. DO PROGRAMA
2.1.  O PEV é um projeto de responsabilidade social do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Pará, que tem como intuito oferecer as crianças informações, orientações, treinamento, educação 
e base de apoio para a formação do cidadão.

O programa possui foco em diversas instruções para formação do cidadão: 
Noções de primeiros socorros e salvamento aquático, educação física, ética e cidadania, 

prevenção e combate  ao  uso  de drogas,  higiene  pessoal  e  coletiva,  educação ambiental,  ordem unida,  
prevenção e combate á incêndios, nós e amarrações, educação no trânsito, palestras diversas, entre outros.

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar contribui com a sociedade na formação básica 
do cidadão, inserido na política social do Governo do Estado por meio do PROPAZ, e consequentemente com 
o Estado do Pará para a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas.

3. DOS OBJETIVOS
3.1.  Disseminar  a  cultura  de  paz  como forma  de  prevenção  à  violência  por  meio  de 

atividades socioeducativas, culturais e desportivas às crianças e adolescentes de baixa renda e em situação 
de vulnerabilidade social do Estado do Pará, possibilitando que sejam protagonistas na transformação de sua 
realidade social, resgatando ou fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, bem como o permanente  
diálogo em estabelecer atitudes adequadas que previnem e amenizem possíveis situações de emergência, 
oferecendo a oportunidade de completar sua educação, através do desempenho de práticas suplementares 
ao  processo  educativo,  facultando  aos  mesmos  um  desenvolvimento  mental,  moral,  social  e  físico, 
preparando-os para o exercício pleno de cidadania; 

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1.  A inscrição implica o conhecimento e a prévia aceitação das condições estabelecidas 

pelo  Corpo de Bombeiros Militar  neste  Edital,  das quais  o  representante legal  não poderá,  em hipótese  
alguma, alegar desconhecimento.

4.2.  As inscrições estarão abertas a partir do dia 04 de fevereiro às 12h até 08 de fevereiro  
às 12h (horário de Belém).

4.3. A ficha de inscrição é o anexo A deste edital, deverá ser preenchida e enviada pela  
internet, a partir da escolha do polo que se pleiteia, ficando vedada a inscrição em mais de um polo do PEV;

4.4. Todas as informações fornecidas são de responsabilidade dos pais/responsáveis pela 
inscrição e caso seleção, deverão ser comprovadas; 

4.6.  Os  representantes  legais  são  os  responsáveis  pelas  informações  prestadas  ao 
inscrever a criança no Programa;

4.7.  Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no calendário deste edital.

5. DAS VAGAS
5.1. Serão oferecidas 154 vagas distribuídas conforme quadro abaixo:

Município OBM’s Nº de 
vagas 

Faixa 
etária

Período Endereço da OBM’s

Belém 1º GBM 05 10 a 12 Tarde TV. Padre Eutiquio nº2806, Cremação, CEP: 
66.045-000.05 13 a 15 Manhã

Marabá 5ºGBM 40 10 a 12 Tarde Rod. Transamazônica Km1 S/Nº, Marabá, 
CEP: 68.5000-000.40 13 a 15 Manhã

Belém 2ºSGBM/I 15 10 a 12 Tarde Rua 8 de Maio S/Nº, Icoaraci, CEP: 66.813-
020.15 13 a 15 Manhã

Belém 6ºSGBM/I 05 10 a 15 Manhã Av. Beira Mar S/Nº, próximo ao Farol, Prainha 
do Farol, Mosqueiro.

Belém 11ºSGBM/I 11 10 a 12 Tarde Av. Júlio Cezar nº3000, Val-de-Cans, CEP: 
66.615-055.18 13 a 15 Manhã

6. DA SELEÇÃO
6.1. Dos pré-requisitos para a seleção
6.1.1. Ficam estabelecidos os seguintes requisitos, devidamente comprovados mediante 

documentação para efetuar a matrícula, sob pena da perda da vaga e a seleção do próximo candidato;
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a) Residir,  preferencialmente, às proximidades do Corpo de Bombeiros local,  conforme 
item 5 deste Edital;

b) Renda familiar bruta de até dois salários mínimos;
c) Estar devidamente matriculados em Instituição de ensino reconhecida pelo MEC
d) Faixa etária de 10 a 15 anos até a data da inscrição;
e) Avaliação socioeconômica familiar;
f) Não ter participado do projeto Escola da Vida em anos anteriores em qualquer outro 

polo do PEV.

7. DA MATRÍCULA
7.1. Somente os pais ou responsáveis dos candidatos selecionados realizarão a matrícula 

das crianças e/ou adolescentes, mediante apresentação dos documentos comprobatórios das informações 
solicitadas contidas na ficha de inscrição; 

7.2. As matriculas serão realizadas no período de 21 a 27 de fevereiro de 2013 de acordo 
com o agendamento do polo e conforme calendário da seleção 2013;

7.3. O candidato selecionado que não comparecer no dia agendado ou não apresentar a 
documentação exigida terá sua inscrição não efetivada e perderá o direito a vaga;

7.4.  Em  caso  de  desistência  ou  perda  do  direito  à  vaga  de  algum  dos  candidatos 
selecionados, os candidatos do cadastro de reserva serão chamados para substituir;

7.5. Não será permitido, em hipótese alguma, o trancamento de matrícula.
7.6. Caso precisar, os reservas serão chamados pela coordenação de seu respectivo polo 

do PEV, na 1ª semana de atividades (04/03/2013 até 08/03/2013) para complementação das vagas que estão 
abertas.

8. DO PROGRAMA
8.1. Os alunos matriculados comporão a turma do Programa Escola da Vida no período 

matutino ou vespertino, portanto, devendo frequentar a escola no outro período.
Período Faixa etária Horário

Matutino 13 a 15 anos de idade 08 às 11h
Vespertino 10 a 12 anos de idade 14 às 17h

*Sem prejuízo para as atividades do ensino formal.
8.2. Os alunos terão aulas no Projeto Escola da Vida em 03 (três) dias da semana sendo: 

segunda, quarta e quinta – feiras;
8.3. O transporte de ida para as atividades no quartel e de retorno para casa do público 

atendido, caso necessário ficará a cargo dos pais ou responsável (eis), bem como o seu deslocamento; 
8.4. O conteúdo programático do curso será executado durante os 88 (oitenta e oito) dias 

letivos/ano 2013, conforme quadro abaixo do módulo básico:

ORDEM DISCIPLINAS/OUTROS CARGA HORÀRIA
01. Prevenção e extinção a incêndios 20h
02. Primeiros Socorros e Acidentes domésticos 20h
03. Ética e Cidadania 05h
04. Atividades físicas/jogos/recreação/desportos 36h
05. Noções de Salvamentos 14h
06. Estudo e prática Bombeiro Militar – Ordem Unida 30h
07. Educação Ambiental 20h
08. Prevenção ao uso de drogas 20h
09. Higiene pessoal/coletiva/saúde 05h
10. Educação Sexual 05h
11. Módulo regional 40h
12. Temas transversais 20h
13. Programações festivas/passeios/visitas 30h

CARGA HORÁRIA TOTAL/ANO 264
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao Horário Oficial de Belém/PA.
9.2. Será eliminado do PEV, a qualquer tempo, o candidato cujo(s) responsável (is) fizer 

(em), em qualquer documento declaração falsa ou inexata.
9.3. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação Geral do 

PEV, em conjunto com a Coordenação local onde será sediado o projeto.
Belém, 24 de janeiro de 2013.

João Hilberto de Sousa Figueiredo
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Geral do PEV

2 - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
COORDENAÇÃO GERAL DO PROERD
5ª CIPM -0 CIA CAETÉ
CERTIFICADO
A Polícia Militar do Estado do Pará confere o presente Certificado ao12º Subgrupamento 

do Corpo de Bombeiro Militar, sediado no Município de Bragança/PA, pela colaboração e desenvolvimento do 
Programa Educacional de Resistência às Drogas e da Violência

Bragança/PA, 07 denovembor de 2012.

DAYVID SARAH LIMA – CAP PM
Comandante da 5ª CIPM

3 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
COORDENADORIA DE  EDUCAÇÃO  E  MELHORIA NA QUALIDADE  DE  VIDA NO 

TRÂNSITO
CERTIFICADO
Certificamos que o 12º Subgrupamento Bombeiro Militar participou como colaborador das 

atividades de Educação para o Trânsito, realizado pelo CIRETRAN/BRAGANÇA/PA, no ano de 2012.

JÔNATAS DE JESUS SILVA NASCIMENTO
Coordenador de Educação CIRTRAN/BRAGANÇA/PA

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedo a contar do dia 16FEV2013, ao 1º TEN BM FÁBIO CARDOSO FERREIRA, do 

QCG, o  período de férias regulamentar  relativo  ao ano de 2010,  deixado de gozar por  necessidade do  
serviço. Apresentação: 18MAR2013, pronto para o expediente e serviço.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1- DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA - INFORMATIVO

Em virtude dos episódios em que determinados militares apresentam atestados médicos 
diretamente a POLIBOM sem passar pelo conhecimento de seus comandantes. Sendo que alguns deles com 
agravantes de serem presenteados no final do prazo da SOLICITAÇÃO MÉDICA DE AFASTAMENTO DO 
TRABALHO, é que adotamos as seguintes normas para HOMOLOGAÇÃO  de atestados médicos, inclusive 
já publicados no BG Nº 196, de 24 de outubro de 2002.

1 O atestado médico,  inicialmente,  deve ser  apresentado ao comandante do militar 
portador do atestado no prazo máximo de 24 horas úteis após a emissão do mesmo através do militar em  
questão. E na impossibilidade deste, por algum membro da família ou representante legal. O atestado deve  
ser entregue ao comandante do militar portador do atestado médico para que o mesmo tenha conhecimento 
de  que  o  militar  está  doente  e  que  recebeu  um  atestado  solicitando  afastamento  do  trabalho.  Este 
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procedimento é válido para que não seja feito nenhum dispositivo administrativo pela ausência do militar do  
quartel.

2 O atestado médico só será homologado na presença do militar em questão ou de seu 
representante legal  (pais,  cônjuges,  irmãos ou filhos).  Tais  atestados devem ser  apresentados no  prazo 
máximo de 48 horas úteis ao serviço médico do CBM-PA, por meio de Ofício.

3 Aqueles atestados com solicitação acima de quinze dias de afastamento do trabalho 
que foi julgado procedente pelo médico do CBMPA. Determinará o encaminhamento do militar para a Junta  
de Inspeção de Saúde;

4 Os atestados médicos que forem apresentados sem obedecer a critérios acima não 
serão homologados.

Esperando contar com vossa compreensão e colaboração, desde já agradecemos.

Roberto Antonio Figueira de Magalhães – CEL QOSBM/MÉDICO
DIRETOR DE SAÚDE DO CBMPA
(Fonte: Nota  nº 01/2013 – POLIBOM)

PLANILHA ANUAL DE TOCATAS DA BANDA DE MÚSICA DO CBMPA, REFERENTE 
AO ANO DE 2012.

BANDA DE MÚSICA 
MÊS QUANTIDADE TOCATAS
JANEIRO 03 TOCATAS
FEVEREIRO 05 TOCATAS
MARÇO 08 TOCATAS
ABRIL 05 TOCATAS
MAIO 08 TOCATAS
JUNHO 13 TOCATAS
AGOSTO 11 TOCATAS
SETEMBRO 30 TOCATAS
OUTUBRO 20 TOCATAS
NOVEMBRO 02 TOCATAS
DEZEMBRO 10 TOCATAS
TOTAL 115 TOCATAS

CONJUNTO MUSICAL DO CBM-PA 2012.

MÊS QUANTIDADE TOCATAS
FEVEREIRO 01 TOCATAS
MARÇO 05 TOCATAS
ABRIL 00 TOCATAS
MAIO 00 TOCATAS
JUNHO 04 TOCATAS
JULHO 01 TOCATAS
AGOSTO 00 TOCATAS
SETEMBRO 02 TOCATAS
OUTUBRO 00 TOCATAS
NOVEMBRO 03 TOCATAS
DEZEMBRO 02 TOCATAS
TOTAL 18 TOCATAS

TCEL QOEBM ADIR GUIMARÃES DE FARIAS
Comandante da Banda de Música do CBMPA – RG 15039
(Fonte: Ofício nº 11/2013 – Banda de Música)
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA:
O TEN CEL BM Comandante da Banda de Música do CBMPA, no uso da competência 

que lhe confere o art. 74 da § 1º da Lei Estadual nº 6.833, de 13 FEV 2006, ora em vigor na Corporação,  
RESOLVE:

ELOGIAR: 
O  SUBTEN  BM  JORGE  GAMA E  GAMA,  RG  1569957,  por  ter  doado  sangue 

voluntariamente à pessoa necessitada, no banco de sangue do Centro de Hemoterapia e Hamatologia do 
Pará – HEMOPA. Ato de Amor à Vida que enobrece a Corporação. (INDIVIDUAL)

(Fonte: Nota nº 03/2013 – Banda de Música do CBMPA)

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Cmt. Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil, em exercício

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA

 Boletim Geral nº 025 de 05FEV2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 6


