
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 23 DE FEVEREIRO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 34

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2015 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia TEN CEL BM SARMANHO
Supervisor de Área CAP BM CILÉA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NATANAEL
2º Turno: CAP BM WAGNER

Oficial de Dia ao QCG TEN BM JERRY
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM JORGE

Perito de Incêndios e Explosões TEN BM RUBEM
TEN BM RIBEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - SEMANA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA ESCOLA DA VIDA – PEV

1- Finalidade
→ Possibilitar o diálogo sobre o fazer pedagógico e fomentar estratégias que busquem 

atingir as metas do PEV.
2- Objetivos:
→ Capacitar os militares que atuam no PEV em diferentes eixos temáticos: educação, 

saúde, segurança pública e prevenção.
→ Trocar experiências entre os polos do PEV.
3- Condições de Execução
→ Tema: “Programa Escola da Vida como Responsabilidade Social”
→ Período: 23 a 26 de Fevereiro de 2015.
→ Horários: 08:00 as 12:00h
→ Local: Auditório do QCG
4- Programação

1º dia – 23/02/2015: Manhã – Aos Comandantes dos Polos
Atividades Local Horários Facilitador

Credenciamento dos 
participantes

Auditório 8h às 8h30min VC da Assessoria – PEV

Abertura do Evento e 
Acolhimento Psicossocial

Auditório 8h30min às 9h MAJ QOBM Elias de Lima Rocha 
(Assessor Técnico dos Projetos 

Sociais do CBMPA)
Irajara Santana (Psicóloga - PEV)

Silvana Rabelo (Assistente Social - 
PEV).

Palestra: “A Importância da 
Família para Segurança 
Pública”

Auditório 9h às 10h Drª. Silvia Rêgo (Doutoranda em 
Direito e Ciências Sociais, Delegada 

de Polícia, Diretora da DIPREV – 
Divisão de Prevenção Social da 

Violência e Criminalidade e Assessora 
do Secretário de Segurança com 

relação à comunidade). 
Intervalo: 10h às 10h15min

Apresentação do Auditório 10h15min às 11h SD Teles e Márcia Michelly P. dos 
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Regimento Interno do PEV Santos (Lin. Plena Pedagogia, 
Especialista em Ed. Especial e VC - 

PEV).
Fechamento Religioso Auditório 11h às 12h Assembleia de Deus (Pr. Guilherme 

Costa).

2º dia – 24/02/2015: Manhã – Aos Instrutores do PEV
Atividades Local Horários Facilitador

Acolhimento Religioso: 
“Disseminando a Paz”

Auditório 8h às 8h45min Assembleia de Deus (Pr. Henrique 
Mesquita).

Palestra: “Conselho 
Tutelar: Breves 
considerações sobre o 
atendimento assistencial”

Auditório 8h45min às 
9h45min

Marcos Silva (Conselheiro Tutelar – 
Conselho Tutelar III/Distrito DAENT).

Intervalo: 9h45min às 10h
Palestra: “CRAS: O papel 
do CRAS como facilitador 
social”

Auditório 10h às 11h Lidia Monteiro Melo (Pedagoga, 
Graduanda em Direito, Especialista 
em Política Pública e Coordenadora 

do CRAS Barreiro).
Momento de reflexão sobre 
os eventos educativos do 
PEV em 2014 e ajustes 
para 2015

Auditório 11h às 12h Instrutores do PEV.

3º dia – 25/02 /2015: Manhã
Atividades Local Horários Facilitador

Acolhimento Psicossocial Auditório 8h às 8h45min Irajara Santana (Psicóloga - PEV)
Silvana Rabelo (Assistente Social - 

PEV).
Palestra: “Polícia 
Rodoviária Federal: 
Exploração Sexual contra 
crianças e adolescentes – 
Tráfico Humano”

Auditório 8h45min às 
9h45min

Érika Sobral (Inspetora e Presidente 
da Comissão Regional de Direitos 

Humanos – PRF/PA).

Intervalo: 9h45min às 10h
Palestra: “CREAS: O papel 
do CREAS como agente 
social”

Auditório 10h às 11h Delma Guedes Sampaio (Psicóloga 
do CREAS/Comércio e Especialista 

em Terapia Familiar).
Palestra: “Breves 
Considerações sobre 
Políticas Públicas 
Integradas”

Auditório 11h às 12h Valdemir Monteiro (PROPAZ).

4º dia – 26/02/2015: Manhã
Atividades Local Horários Facilitador

Palestra: “PROERD: 
Prevenção do uso e abuso 
de drogas”

Auditório 8h às 9h Polícia Militar do Pará

Palestra: “Direitos e 
Deveres da criança e do 
adolescente” 

Auditório 9h15min às 
10h15min

Eli Pinheiro (Assistente Social, Ms. 
em Serviço Social, Doutoranda em 
Antropologia – UFPA e Gerente de 

Prevenção contra Grupos Vulneráveis 
– SEGUP/DIPREV).

Intervalo: 10h15min às 10h30min
Apresentação Musical da 
República de EMAUS

Auditório 10h40min às 
11h15min

Darivaldo Carvalho (Coordenador 
da Socialização - Projeto Educação 

a partir da rua)
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Fechamento do evento 
com o Assessor Técnico 
dos Projetos Sociais do 
CBMPA e Equipe da 
Assessoria – PEV

Auditório 11h25min às 12h MAJ QOBM Elias de Lima Rocha e 
Equipe da Assessoria – PEV.

(Fonte: Nota nº 01/2015 – Assessoria do PEV)

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

1 - AUTORIZAÇÃO
Autorizo o 2º TEN QOEBM MOISÉS FREITAS GONÇALVES, a frequentar o 3º módulo 

do curso de bacharelado em regência de bandas sinfônicas, que se realizará no Instituto Estadual Carlos 
Gomes (IECG), no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015, sem prejuízo para o serviço bombeiro militar.  
Referência: Ofício nº 036/2015 – Banda de Música.

(Fonte: Nota nº 05/2015 – Ajudância Geral do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO DO CBMPA

Senhores Gestores de Cartão Combustível,
Honrado  em  cumprimentá-los,  objetivando  ratificar  as  diretrizes,  venho  a  V.Sas. 

esclarecer fatos que afetam a gestão de combustível do CBMPA:

1. Horário de Abastecimento de VTR's (seguindo o horário oficial de Brasília)
1.1 VTR’s Administrativas – Horário de Segunda a Sexta-feira, das 08:00h às 12:00h;*
1.2 VTR’s Operacionais – UR’s de Segunda a Domingo, das 08:00h às 18:00h. As 

demais de Segunda a Sábado, das 08:00h às 18:00h e aos Domingos, das 08:00 às 12:00h;
1.3 Equipamentos Operacionais – De Segunda a Domingo, das 08:00h às 12:00h;
(De acordo com o publicado no BG Nº 204, de 31 de Outubro de 2013).

2. Quantidade de abastecimento e ao sistema.
A- A VTR deverá ser  abastecida sempre que o medidor  de combustível  do painel  

atingir meio tanque, visto que, o Sistema Petrocard só permitirá o pagamento máximo correspondente a 
meio tanque de combustível da viatura, para evitar transtornos, deverá o condutor estar sempre alerta a 
este fato.

B- O Sistema Petrocard permite gerar relatórios individuais por VTR, e cabe ao gestor  
de combustível de cada unidade observar e averiguar possíveis excessos: como uso da VTR durante um 
considerável intervalo de tempo em marcha lenta ou parada com o condicionador de ar ligado, com isso, 
haverá consumo sem gerar quilometragem, o que acarretará problemas nos parâmetros adicionados no 
sistema, os quais são fruto de rigoroso estudo de forma individual para cada viatura.

C- O Sistema ao ser alimentado é autossuficiente e evita que as diretrizes não sejam 
cumpridas, sendo que nestes casos o sistema acusa o horário indevido com a frase “veículo com venda 
proibida  para  este  horário”; se  o  condutor  tentar  abastecer  com uma quantidade  superior  a  meio 
tanque, o sistema não permitirá o pagamento e aparecerá a frase “quantidade inválida”; e no caso de 
haver  desperdício  com o  carro  não  gerando quilometragem,  o  sistema  novamente  não  autorizará  o 
pagamento acusando com a frase “erro de quilometragem por litro”; com isso, seus Gestores deverão 
ficar atentos e orientar seus condutores/motoristas.

(De acordo com o publicado no BG Nº 041, 05 de Março de 2012).

D- A resolução Nº 001/2012-SEAD, proíbe terminantemente o abastecimento de carros 
não oficiais  ou sem cartão Petrocard,  assinatura de notas nos postos credenciados para pagamento 
futuro, assim como, a consignação de cartões petrocard como garantia de pagamento, sendo de total 
responsabilidade do militar portador do cartão toda e qualquer operação de abastecimento, devendo este 
estar ciente das normas para se manter dentro dos parâmetros adicionados ao sistema.
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E- A resolução Nº 003/2014-SEAD, determina limites diários para abastecimento como 
segue:

1. Automóveis – R$ 300,00
2. Ônibus/Lanchas/Caminhões/Carretas – R$ 1.000,00
3. Embarcações de grande porte – R$ 2.000,00
4. Caminhonetes - R$ 450,00
5. Motosserras/Motocicletas/Roçadeiras e similares – R$ 50,00
6. Ambulâncias – R$ 450,00
7. Micro-ônibus – R$ 400,00
8. Trator/Gerador de grande porte/Motores de grande porte – R$ 600,00

F- Os intervalos entre abastecimentos estão pré-estabelecidos no sistema, critérios de 
abastecimento com o objetivo do uso racional, devendo ser observados a seguir:

1. Viaturas operacionais – Abastecimentos diários: duas vezes ao dia dentro de seus 
limites com intervalo mínimo de 6 horas entre os abastecimentos, de Segunda a Sábado, sendo que 
excepcionalmente as UR’s de Seg. a Domingo.

2. Viaturas administrativas – Abastecimentos de Segunda a Sexta: uma vez ao dia 
dentro dos horários, limites e valores diários.

3. Equipamentos operacionais – Abastecimentos diários: uma vez ao dia dentro dos 
horários, limites e valores diários.

G- Se por ventura no momento do abastecimento, a máquina do cartão apresentar 
problemas que impossibilitem as operações, há uma opção para finalizar o pagamento; que pode ser  
processado da seguinte forma:

Abastecimento  por  contingenciamento: realizado  pelo  gerente  do  posto  ou  o 
frentista, este liga à empresa Petrocard, para que a mesma autorize o abastecimento coletando todos os 
dados como: MF, DATA, HORA, NOME DO POSTO, QUANTIDADE DE LITROS, HODÔMETRO, VALOR 
UNITÁRIO,  VALOR TOTAL,  assim o abastecimento é autorizado normalmente,  não ocorrendo,  desta 
feita, a assinatura de notas para pagamentos posteriores.

3. Sobre a solicitação de vinculação de coringa:
3. 1. Providenciaremos a vinculação, mas de antemão o gestor da UNIDADE deverá 

formalizar ao Diretor da Dal. Atendo os seguintes itens descritos em ofício:
1- Cópia do CRLV da VTR autenticada;
2- A devolução do cartão cancelado por motivo de inatividade;
3- O Registro de patrimônio da VTR e se a mesma faz parte da carga da UNIDADE ou 

se a mesma esta sendo transferida (se for o caso), anexando a cópia da guia de movimentação;
4- O número do cartão coringa que se encontra no poder da UNIDADE;
5- O motivo da VTR esta com seu cartão inativado, se caso for, de manutenção deixar 

claro  que foi  comunicado ao COP (Comando Operacional  do CBMPA) ou o  número do ofício  que a 
encaminhou ao CSMV/MOP.

4- Sobre a solicitação de suplementação de combustível:
1. Além de solicitar suplementação, conforme já descrito em Boletim Geral n° 05 de 

08JAN2015  da  corporação,  também  deverá  anexar  informações  sobre  o  abastecimento  anteriores, 
conforme tabela em anexo dos abastecimentos realizados por VTR’s, a fim de justificar a solicitação da 
demanda;

2. Cópia de notas de serviços, aprovadas pelo COP que demonstre as atividades que 
serão desenvolvidas,  assim levando consequentemente ao aumento de consumo de combustível  das 
VTR’s envolvidas no evento, ficando o gestor da UNIDADE embutido de ao final do evento remeter o 
controle de abastecimento realizado no período, conforme tabela já criada;

5- Sobre a solicitação de combustível para as lanchas:
1. Além de padronizar as sextas-feiras, vésperas de feriados, ou véspera de eventos 

operacionais como o dia de realizar solicitações de combustível, deverão informar ao CIOP e ao COP que 
as lanchas estão operantes;

2. Ficando também estabelecido que suplementação devará atentar ao descrito no 
item 10;
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6-. Sobre os cartões de combustíveis:
1.  Quando  a  VTR ou  lancha  baixar,  após  15  (QUINZE)  dias  deverá  informar  de 

imediato a gestor de combustível do CBMPA, devido à necessidade de realizar seu bloqueio, pois caso 
não ocorra, após essa data a SEAD realiza o cancelamento do mesmo;

2.  Sobre  o  cartão  coringa,  quem  já  possui-lo  a  mais  de  30  (trinta)  dias,  deverá 
providenciar a solicitação do cartão definitivo da VTR, LANCHA ou matéria operacional, realizando sua 
devolução quando solicitado;

7- Sobre o login e senha:
É  de  responsabilidade  do  gestor  da  UNIDADE  manter  sua  senha  em segurança, 

realizar consultas periódicas como:
1- Realizar a consulta de SALDO;
2-Identificar  o  problema  ocorrido  da  impossibilidade  de  realizar  abastecimento  (A 

maioria das solicitações de consultas e devido as VTR tentarem realizar abastecimentos fora do horário e  
acima da quantidade pré-estabelecida pelo sistema)

3- Verificar o status do cartão; (Exemplo: ATIVO, BLOQUEADO ou CANCELADO);
4-  Tal  consulta  poderá  ser  realizada  no  relatório  dinâmico  do  SITE: 

www.petrocardadm.com.br, com uso de senha e login e relatório dinâmico.

8- Disposições Gerais:
1. Casos omissos serão analisados pelo Diretor da DAL;
2. Aos comandantes dos Interiores, para agilizar vossa solicitação ao encaminhar os 

ofícios  a  DAL deverá  providenciar  o  escaneamento  dos  documentos  anexos  ao  ofício  para  serem 
remetidos (caso for) para SEAD.

MODELO DE RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL PADRÃO POR VIATURA OU MATERIAL OPERACIONAL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

(IDENTIFICAÇÃO DA UBM)
MAPA MENSAL DE CONTROLE E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL***

PERÍODO:

PLACA: VIATURA: COMBUSTÍVEL:

Data KM Valor KM/Rodados Volume 
abastecido

Responsável pelo 
abastecimento*

Assinatura do Condutor**

Total Consumido: Valor Total:

Nº da ocorrência **** OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NO SISCOB

*Nome do responsável por extenso
**Assinatura do Condutor igual da identidade
***Por viatura operante ou material operacional
****Caso for RESGATE informar o numero do relatório cedido pelo CIOP (Caso 
for)

Local, data _________________

Assinatura do Gestor de Combustível da Unidade

MODELO DE RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL PADRÃO PARA MOTORES NÁUTICOS
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

(IDENTIFICAÇÃO DA UBM)
MAPA MENSAL DE CONTROLE E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL***

Boletim Geral nº 34 de 23FEV2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág5

http://www.petrocardadm.com.br/


PERÍODO:

LANCHA: COMBU
STÍVEL:

DATA LOCAL DE 
SAÍDA

LOCAL DE 
CHEGADA

TIPO DE MOTOR E 
QUANTIDADE DE MOTOR 

NA LANCHA
TEMPO DO 
PERCURSO

VOLUME 
ABASTECIDO

RESPONSÁVEL PELO 
ABASTECIMENTO*

ASSINATURA DO 
CONDUTOR**

Total Consumido: Valor Total:

*Nome do responsável por extenso
**Assinatura do Condutor igual da identidade
***Por viatura operante ou material operacional
****Caso for RESGATE informar o numero do relatório cedido pelo CIOP (Caso for)

Nº da ocorrência **** OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NO SISCOB

Local, data _________________ 

Assinatura do Gestor de Combustível da Unidade

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

A)  O  MAJ  QOBM  Luís  Cláudio  da  Silva  Farias,  comandante  do  6º  SGBM  – 
Mosqueiro, no uso da competência que lhe confere o art. 73, inciso I, art. 74, 2º da Lei Estadual nº 
6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
Os militares:  CAP QOBM JORGE MAX LUIZ RIBEIRO MORAES,  1º  TEN QOBM 

MARCELO SANTOS RIBEIRO, SUBTEN BM RAX JAIRO BARROS DA COSTA, SUBTEN BM ANDRÉ 
RAIMUNDO BENTES FERREIRA, SUBTEN BM FERNANDO FERNANDES FEITOSA, SGT BM LUIS 
PAULO DE SOUZA, CB BM ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA SOUZA e SD BM ROBSON JÚNIOR DA 
COSTA FAVACHO, por ter desempenhado as suas funções no comando, subcomando e na B1. Por 
serem militares esforçados e que não medem sacrifícios nem limites de expediente  para cumprir  as  
múltiplas missões que lhe são confiadas, pela maneira criteriosa e eficiente com que vem exercendo as 
suas  funções e,  ainda,  pela  prestimosa dedicação  e  espírito  de iniciativa  demonstrada  nos  serviços  
administrativos e prevenção neste Distrito de Mosqueiro, revelando-se sempre excelentes profissionais, 
servindo  de  exemplo  para  seus  pares  por  reproduzirem  a  verdadeira  essência  bombeiro  militar.  
Individual.

As militares, 3º SGT BM SANTANA BRITO FILHO, SD BM PEDRO FERREIRA DA 
SILVA JÚNIOR e SD BM DANILO LAURO DE MORAES DIAS, por terem exercido suas funções na frente  
da SAT, militares esforçados e que não medem sacrifícios nem limites de expediente para cumprir as 
múltiplas missões que lhe são confiadas, pela maneira criteriosa e eficiente com que vem exercendo as 
suas funções e, ainda, pela prestimosa dedicação e espírito de iniciativa demonstrada nos serviços da 
SAT, revelando-se sempre excelentes profissionais, servindo de exemplo para seus pares e subordinados 
por reproduzirem a verdadeira essência bombeiro militar. Individual.
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Aos militares. 3º SGT BM DORIEDSON JARDIM DA SILVA e SD BM ELIZEU RAMOS 
QUARESMA, por terem demonstrado grande dedicação a frente da funções do PEV, militares esforçados 
e que não medem sacrifícios nem limites de expediente para cumprir as múltiplas missões que lhe são 
confiadas, pela maneira criteriosa e eficiente com que vem exercendo as suas funções e, ainda, pela 
prestimosa dedicação e espírito de iniciativa demonstrada nos serviços administrativos e palestras na 
frente do PEV neste Distrito de Mosqueiro, revelando-se sempre excelentes profissionais, servindo de 
exemplo para seus pares por reproduzirem a verdadeira essência bombeiro Militar. Individual.

(Fonte: Ofício nº 054/2015 – 6º SGBM/I-Mosqueiro)

B) O CEL QOBM Geraldo Pantoja de Menezes, Diretor de Serviços Técnicos do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso da competência que lhe confere o art.74, § 2º da Lei 
Estadual nº 6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
O Subten BM Jorge Corrêa de Souza, cumpre-me o dever de, no momento em que o 

Subtenente Jorge Corrêa de Souza se afasta das funções que exercia na Diretoria de Serviços Técnicos, 
no Quartel  do Comando Geral  do CBMPA, para desenvolver outras funções no Ministério Público do 
Estado, visto ter passado à disposição daquela instituição. 

É  com  satisfação  que  elogio  o  referido  bombeiro  militar  por  desempenhar  com 
eficiência, profissionalismo, dedicação e responsabilidade, as funções que lhes foram determinadas como 
dispondo-se ao sacrifício pessoal, abdicando de momentos de lazer, não medindo esforços para elevar o  
nome da Corporação,  demonstrando elevado senso de lealdade,  bem como, entusiasmo, dedicação, 
espírito de corpo e disciplina, qualidades essenciais ao desempenho das atividades, servindo de exemplo 
aos seus pares e subordinados de sua Instituição.

Continuar esta referência elogiosa e trabalho fácil quando se tem um militar como o 
Subten BM Jorge Corrêa de Souza tratando-se de uma pessoa de elevado caráter e companheirismo. 
Nesta  oportunidade,  agradeço-o  pelos  significativos  serviços  prestados  e  pelo  agradável  convívio 
profissional . Desejo-lhe pleno sucesso, bem como os mais sinceros votos de felicidades, rogando a Deus 
que permaneça iluminando seus caminhos. INDIVIDUAL.

(Fonte: Ofício nº 493/2014 – DST)

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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