
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 23 DE ABRIL DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 73

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 24 DE ABRIL DE 2015 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ADRIANA
Supervisor de Área CAP BM JAIRO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM MOISÉS
2º Turno: CAP BM ARLENSON

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

Perito de Incêndios e Explosões TEN BM WAULISON
TEN BM ANDERSON

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
SEÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS
EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  AVALIAÇÃO  DE  DESEMPENHO  EM 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS – ADCT/01-15 DO CBMPA
O Diretor de Serviços Técnicos no uso de suas atribuições autoriza o Chefe do Centro 

de Atividades Técnicas a executar a Avaliação de Desempenho em Conhecimentos Técnicos 01-2015 nos 
termos deste edital para os militares do serviço técnico da Região Metropolitana do Estado do Pará. 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. A presente avaliação será regida pela Seção de Estudos Técnicos do Centro de 

Atividades Técnicas.
Art. 2º. A avaliação destina-se a direcionar as ações de requalificação dos militares do 

serviço técnico do CBMPA, estimular o debate técnico normativo no âmbito da corporação e construir um 
gráfico de desempenho a respeito dos conhecimentos teóricos das normas em vigor no CBMPA.

Art. 3º. Todos os militares possuidores do curso de Vistoria Técnica, que estão lotados 
na região metropolitana de Belém e fazem parte do serviço técnico do CBMPA, obrigatoriamente, estão 
selecionados para participar da ADCT/01-15.

Art. 4º. Todos os militares possuidores do Curso de Vistoria Técnica, que estão lotados 
fora da Região Metropolitana de Belém e fazem parte do serviço técnico do CBMPA, estão desobrigados 
de  participar  da  ADCT/01-15,  porém poderão  participar  mediante  solicitação  via  ofício  ao  Diretor  de 
Serviços Técnicos.

Art. 5º. Todos os militares possuidores do Curso de Vistoria Técnica, que não fazem 
parte  do  serviço  técnico  do  CBMPA poderão  participar  mediante  solicitação  via  ofício  ao  Diretor  de 
Serviços Técnicos.

CAPÍTULO II
DA SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAR
Art. 6º. O militar que se enquadrar nos artigos 4º e 5º deste edital deverá entrar com 

solicitação com antecedência mínima de 20 dias da data da realização da prova, na Diretoria de Serviços 
Técnicos com os seguintes documentos anexos:

I - Autorização do seu comandante e do chefe imediato; (formulário disponível no site)
II - Ofício informando o interesse em participar e o motivo; (modelo no site)
III - Cópia do RG.
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Art. 7º. Após análise das solicitações será publicado em Boletim Geral do CBMPA o 
nome dos militares que irão participar da ADCT. Apenas os militares com nome publicado poderão fazer a 
avaliação no dia, horário e local definido.

CAPÍTULO III
DAS ETAPAS E DOS ASPECTOS GERAIS DA AVALIAÇÃO
Art. 8º. A avaliação será constituída de apenas uma fase, com prova objetiva de caráter 

classificatório, onde os três primeiros colocados serão premiados.
Art. 9º. Será eliminado da disputa pela premiação o militar que acertar menos de 45 

questões;
Art.  10º. Caso a maior  pontuação da ADCT for inferior  a 45 questões,  não haverá 

premiação;
Art. 11º.  Em caso de empate será levado em consideração as seguintes situações 

para o desempate, nesta ordem:
a) Maior nota na prova de Saída de Emergência;
b) Maior nota na prova de Sistemas de Hidrantes;
c) Maior nota na prova de Detecção e Alarme de Incêndio;
d) Maior nota na prova Sinalização de Emergência;
e) Maior nota na soma das provas de iluminação de Emergência e de Extintores;
f) Maior nota na soma das provas de conhecimentos gerais (Português, Matemática, 

Física e Prevenção e Auxílio BM);
g) Tempo de serviço;
h) Maior idade;
Art.  12º. Caso seja verificado alguma irregularidade no ato da prova cometida pelo 

militar participante a avaliação será invalidada.

CAPÍTULO IV
DA PREMIAÇÃO
Art. 13º. Os três primeiros colocados da ADCT receberão uma premiação, cada, de 

especificações técnicas definidas pela DST.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO INTELECTUAL
Art. 14º. O Exame Intelectual é composto de prova escrita, realizadas em apenas um 

dia e aplicada a todos os militares que tiveram seus nomes publicados para participar da avaliação via 
site do CBMPA. A avaliação se distribuiu da seguinte forma:

I - 04 (quatro) questões de Português, 04 (quatro) questões de Matemática, 04 (quatro) 
questões de Física, 04 (quatro) questões de química, 04 (quatro) questões de Auxílio e Prevenção BM. 

II  -  04  (quatro)  de  Iluminação  de  emergência,  04  (quatro)  de  Sinalização  de 
Emergência, 08 (oito) de Saída de emergência, 08 (oito) de Sist. de Hidrantes, 04 (quatro) de Sist. de 
Prot. por Extintores, 04 (quatro) de Detecção e Alarme de incêndio, 04 (quatro) de chuveiros automáticos 
e 04 (quatro) de Brigada de incêndio e Brigada profissional.

Art. 15º. Por ocasião da realização da avaliação, cada participante receberá:
I – um caderno de questões identificado por meio de uma letra do alfabeto;
II – o cartão de resposta terá impresso em seu corpo, além da letra correspondente ao 

modelo de prova, o nome e Matrícula Funcional do militar participante.
§ 1º Ao receber o material acima referido, o candidato deverá conferir e informar ao 

fiscal, caso os dados impressos em seu cartão de respostas e/ou folha de redação não estejam corretos 
e, ainda, exigir que o caderno de questões recebido tenha a letra referente ao modelo de prova igual 
àquela constante em seu cartão de respostas, sob pena de prejuízo irreparável ao seu resultado final.

§ 2º Os diferentes modelos de prova têm como objetivo tão somente alterar a ordem 
das questões, não se constituindo em prova com qualquer diferença, seja no tocante ao conteúdo das 
questões, seja no tocante ao grau de dificuldade.

Art. 16. O candidato deverá assinalar suas respostas às questões objetivas das provas 
no  cartão  de  respostas,  que  será  o  único  documento  válido  para  a  correção,  utilizando  caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. Esse cartão de respostas não deverá ser rasurado ou amassado, pois 
não poderá, em nenhuma hipótese, ser substituído devido a erro do candidato.

Art.  17.  Os prejuízos  advindos  de marcações incorretas  nos  cartões  de  respostas 
serão de inteira responsabilidade do candidato. Serão consideradas marcações incorretas as que forem 
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feitas com qualquer outra caneta que não seja esferográfica de tinta azul ou preta e que estiverem em 
desacordo com este Edital e com os modelos dos cartões de respostas, tais como: dupla marcação, 
marcação rasurada, marcação emendada, campo de marcação não preenchido integralmente, marcas 
externas às quadrículas ou aos alvéolos, indícios de marcações apagadas, uso de lápis, dentre outras. As 
marcações incorretas ou a utilização de qualquer outro tipo de caneta poderá acarretar erro de leitura por 
parte do equipamento usado na correção, cabendo ao candidato a responsabilidade pela consequente 
pontuação 0,0 (zero vírgula zero) atribuída à respectiva questão ou item da prova.

Parágrafo único. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
da não conferência:

I – quando do recebimento do seu cartão de respostas, deixando de verificar se tais 
documentos têm as informações como MF, nome, graduação ou patente; e

II – quando do recebimento do caderno de questões, se a letra referente ao modelo de 
prova, constante de sua capa, é a mesma de seu cartão de respostas.

Art.  18.  Durante  a  realização  das  provas,  não  será  admitida  qualquer  espécie  de 
consulta pelo candidato.

Art. 19. A aplicação das provas do exame intelectual será feita nos locais preparados 
pelo Centro de Atividades Técnicas,  em suas próprias instalações ou em outro local  cedido sob sua  
responsabilidade, nas datas e nos horários estabelecidos no Calendário da ADCT – Anexo A (conforme o 
horário oficial local: Belém-PA).

Art. 20. Recomenda-se que o candidato compareça ao local designado (local de prova) 
com antecedência de, pelo menos, 1h00 (uma hora) em relação ao início do tempo destinado à realização 
da avaliação na data prevista, munido do seu documento de identificação e do material permitido para 
resolução das questões e marcação das respostas. Tal antecedência é imprescindível para a organização 
do local,  permitindo condições para que os candidatos sejam orientados pelos encarregados de sua 
aplicação e distribuídos nos seus lugares, ficando em condições de iniciarem as provas nos horários 
previstos.

Art. 21. Os portões de acesso ao local da avaliação serão fechados 10 minutos antes 
do seu início, conforme previsto no Calendário da ADCT (Anexo A deste Edital), considerando o horário 
oficial local: Belém-PA, momento a partir do qual não mais será permitida a entrada de participantes.

Art.  22.  O  militar  deverá  comparecer  ao  local  de  realização  da  avaliação  de 
desempenho com traje 3º C com “bibico”.

Art. 23. O não comparecimento, por qualquer motivo, para a sua realização implicará a 
eliminação automática do participante. Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação.

Art. 24. Somente será admitido no local da avaliação, para o qual esteja designado, o 
candidato com nome publicado no site do CBMPA, apresentando o original do documento de identificação 
funcional.

Art. 25. Para a realização das provas, o candidato somente poderá conduzir e utilizar o 
seguinte material: lápis (apenas para rascunho), borracha, régua, e canetas esferográficas de tinta preta 
ou azul. O material não poderá conter qualquer tipo de inscrição, exceto as de caracterização (marca, 
fabricante,  modelo)  e as de graduações (régua).  Caso o local  permita,  o presidente da CAF poderá  
autorizar  a  condução  pelo  candidato,  até  o  local  de  prova,  de  bebidas  não  alcoólicas  para  serem 
consumidas durante a realização da avaliação.

Art.  26.  Não  será  permitido  ao  candidato  adentrar  aos  locais  de  provas  portando 
armas, bolsas, mochilas, livros, impressos, anotações, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou 
anotações, bem como qualquer outro item diferente do listado como autorizado. Também, não lhe será 
permitido  portar  aparelhos  eletro-eletrônicos,  tais  como  máquinas  calculadoras  ou  similares,  “bips”, 
telefones  celulares,  walkman,  aparelhos  rádio-transmissores,  palmtops,  pagers,  receptores  de 
mensagens, relógios com calculadoras, gravadores ou qualquer tipo de material que não os autorizados 
neste Edital.

Art. 27. A Comissão de Aplicação e Fiscalização poderá vetar o uso de relógios ou 
outros instrumentos sobre os quais sejam levantadas dúvidas quanto a possibilidades de cálculos ou de 
recebimento de mensagens de qualquer natureza pelo candidato.

Art. 28. Não serão permitidos, durante a realização das provas:
I  –  o  empréstimo  de  material  de  qualquer  pessoa  para  participante,  ou  entre 

participantes; e
II – a comunicação entre participantes.
Art.  29. Os encarregados da aplicação da avaliação não se responsabilizarão pela 

guarda de material do participante, cabendo a este conduzir apenas o que for permitido para o local de 
prova.
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Art. 30. Em cada local de avaliação, a aplicação das provas será conduzida por uma 
Comissão de Aplicação e Fiscalização, constituída de acordo com definição da seção de estudos técnicos 
aprovado e nomeada pelo chefe do CAT.

Art. 31. Ao terminar sua prova, o candidato deverá sinalizar para o fiscal de prova e 
aguardar em seu local, sentado, até que o fiscal venha recolher o seu cartão de respostas.

§ 1º Após a entrega, pelo candidato, do cartão, não será permitida qualquer alteração 
no cartão de respostas, ainda que não tenha transcorrido o tempo total de prova.

§ 2º Transcorrido o tempo total de prova, não será permitida qualquer alteração nos 
documentos citados no caput deste artigo.

Art. 32. Os participantes somente poderão sair do local da prova após transcorridos 
metade do tempo total destinado à sua realização.

Art. 33. Os cadernos de questões ficarão com os participantes depois da realização da 
avaliação.

Art. 34. Será considerado eliminado da avaliação para efeito de premiação quem for 
enquadrado numa ou mais das seguintes situações:

I – não obter nota igual ou superior a 30;
II – utilizar-se ou tentar utilizar-se de meios ilícitos para a resolução de prova (“cola”,  

material de uso não permitido, comunicação com outras pessoas, etc.);
III – fazer rasuras ou marcações indevidas nos cartões de respostas, seja com o intuito 

de identificá-los para outrem, seja por erro de preenchimento, ou, ainda, assinar fora dos locais para isso  
destinados nesses documentos;

IV – contrariar determinações da Comissão de Aplicação e Fiscalização ou cometer 
qualquer ato de indisciplina durante a realização da prova, a critério único da Comissão de Aplicação e 
Fiscalização. Tal fato não isenta o candidato, de acordo com a gravidade da indisciplina, de vir a ser  
autuado na forma da lei; 

V – faltar a qualquer uma das provas ou chegar ao local  de prova após o horário  
previsto para o fechamento dos seus portões, ainda que por motivo de força maior;

VI – deixar de entregar ou recusar-se a entregar o material da prova cuja restituição 
seja obrigatória ao término do tempo destinado para a sua realização;

VII – não assinar o cartão de respostas, no local reservado para isso;
VIII  –  afastar-se do local  de prova,  durante ou após o período de sua realização, 

portando o cartão de respostas ou folhas de rascunho;
IX – deixar de requerer ao Fiscal de prova a substituição do caderno de questões,  

folha de redação e/ou cartão de respostas no seguinte caso:
a) caderno de questões com a letra referente ao modelo de prova, constante de sua 

capa, diferente daquela que consta em seu cartão de respostas.
XI  –  deixar  de  apresentar,  por  ocasião  de  sua  entrada  no  local  da  avaliação,  ou 

durante a realização, o original do seu documento de identificação ou apresentá-lo com adulterações.
Art. 35. O resultado da avaliação será divulgado de forma individual na data prevista 

no Calendário da ADCT.
Art.  36.  O gabarito  das  questões  objetivas  será divulgado pela  Seção de Estudos 

Técnicos, por meio da Internet – no endereço eletrônico http://www.bombeiros.pa.gov.br, de acordo com o 
Calendário da ADCT. (Anexo A).

Art.  37. Os gabaritos ficarão à disposição dos candidatos na Internet  – no mesmo 
endereço citado no artigo anterior, deste Edital, até o término da correção das provas e do processamento 
dos pedidos de revisão. Se houver necessidade de retificações nos gabaritos, as versões atualizadas dos  
mesmos substituirão as que sofrerem alterações.

Art.  38.  O candidato  terá assegurado o direito de solicitar  revisão do gabarito das 
questões da avaliação, por meio de um Pedido de Revisão, estando o prazo máximo de encaminhamento  
previsto no Calendário Anual da ADCT.

§  1º  O  Pedido  de  Revisão  somente  poderá  ser  encaminhado  individualmente  e 
diretamente na Seção de Estudos Técnicos do CAT. Será aceito apenas um único pedido de revisão de 
gabarito(s)  por  candidato,  que  deverá  abranger  todas  as  questões  contestadas.  O candidato  deverá 
especificar os itens das questões a serem revistas, seguindo fielmente o modelo apresentado no site do 
CBMPA no “menu” ADCT.

§ 2º Não serão aceitos pedidos de revisão enviados por outros meios;
Art.  39.  Serão  indeferidos  os  pedidos  de  revisão  que  forem  inconsistentes,  sem 

fundamentação, genéricos ou que contrariem qualquer dispositivo deste Edital.
Art.  40.  Se,  dos  pedidos  de  revisão  das  questões  objetivas,  resultar  anulação  de 
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questões  e/ou  itens  de  prova  da  avaliação,  a  pontuação  correspondente  será  atribuída  a  todos  os 
candidatos,  independentemente  de  terem  recorrido  ou  não.  Se  houver,  por  força  de  impugnações, 
alteração do gabarito preliminarmente divulgado, os cartões de respostas de todos os candidatos serão 
recorrigidos de acordo com o gabarito definitivo. Em nenhuma hipótese o total de questões e/ou itens de 
cada uma das partes das provas sofrerá alterações; isto é, o divisor será o correspondente ao número  
total inicialmente previsto de questões de cada parte.

Art.  41.  Na  correção  dos  cartões  de  respostas,  as  questões  ou  itens  serão 
considerados errados e, portanto, não computados como acertos quando:

I – a resposta assinalada pelo candidato for diferente daquela listada como correta no  
gabarito;

II – o candidato assinalar mais de uma opção;
III – o candidato deixar de assinalar alguma opção;
IV – houver rasuras; ou
V  –  a  marcação  dos  alvéolos  não  estiver  em  conformidade  com  as  instruções 

constantes das provas.
Art. 42. O resultado da correção de cada prova será expresso por um valor numérico,  

variável de 0 (zero) a 50 (cinquenta), resultante da transformação dos escores obtidos.
Art. 43. A Seção de Estudos Técnicos divulgará pela Internet e em BG – no endereço 

eletrônico http://www.bombeiros.pa.gov.br – a listagem dos três primeiros colocados na ADCT, bem como 
os da majoração, e, após o processamento dos pedidos de revisão, a listagem final.

Art. 44. O participante não será notificado diretamente pela DST sobre o resultado da 
ADCT,  sendo  de  sua  responsabilidade  consultar  o  sítio  do  CBMPA,  conforme  Calendário  Anual  da. 
Eventuais comunicações poderão ser realizadas no e-mail cadastrado pelo participante, sendo que as 
mesmas têm caráter apenas informativo e não oficial. 

Art. 45. Após apurados os resultados, a DST providenciará a divulgação em sua página 
na Internet da relação dos três primeiros candidatos.

Art. 46. Não serão divulgados os resultados de todos os candidatos da ADCT, cada 
resultado poderá ser retirado e solicitado a Seção de Estudos Técnicos do CAT individualmente.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 47. O deslocamento, alimentação e estadia do participante durante a realização da 

ADCT, deslocamento serão realizados sem ônus para o Estado, sendo o próprio participante responsável  
por estas despesas.

Art. 48. Os casos omissos neste Edital serão solucionados pelo Diretor de Serviços 
Técnicos, pelo Chefe do Centro de Atividades Técnicas e pelo Chefe da Seção de Estudos Técnicos do 
CBMPA, de acordo com o grau crescente de complexidade.

Art. 49. Os militares integrantes da Seção de Estudos Técnicos, bem como da Diretoria 
de Serviços Técnicos e Chefia do Centro de Atividades Técnicas ficam impossibilitados de participarem 
do certame.

ANEXO A
CALENDÁRIO DA ADCT

PRAZO EVENTO RESPONSABILIDADE
Até o dia 15 de MAIO 15 Solicitação para participar da ADCT Militares
18 a 22 de MAIO 15 Análise das solicitações DST
25 de MAIO 15 Divulgação da Análise das solicitações SET

05 JUNHO 15
Realização da ADCT:
Entrada dos participantes até 13h45
Resolução da avaliação: das 14h até às 18h

SET/CAT

A partir das 8h do dia 
08 JUNHO 15 Divulgação dos gabaritos SET

Até 12 JUNHO 15 Interposição de recurso Militares
15 JUNHO 15 Resultado dos recursos SET
26 JUNHO 15 Resultado final individual SET
A definir Premiação e formatura DST/CAT
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ANEXO B
RELAÇÃO DE ASSUNTOS DA ADCT
I - CONHECIMENTOS GERAIS
A. PORTUGUÊS: 1. Leitura, interpretação e análise de textos: Leitura, interpretação e 

análise  dos  significados  presentes  num  texto  e  relacionamento  destes  com  o  universo  em  que  foi 
produzido; 2. Fonética: Fonemas, Sílaba, Tonicidade, Ortoépia, Prosódia, Ortografia, Acentuação gráfica, 
Notações Léxicas, Abreviaturas, Siglas e Símbolos. 3. Morfologia: Estrutura das palavras, Formação das 
palavras,  Sufixos,  Prefixos,  Radicais  gregos  e  latinos,  Origens  das  palavras  da  Língua  Portuguesa. 
Classificação e flexão das palavras (substantivo,  artigo,  adjetivo,  numeral,  pronome,  verbo,  advérbio, 
preposição,  conjunção,  interjeição,  conectivos  e  formas  variantes).  4. Semântica:  Significação  das 
palavras.

B. MATEMÁTICA: 1. Medidas: comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. 2. 
Proporções: grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 3. 
Geometria  Plana:  elementos  primitivos.  Retas  perpendiculares  e  planas.  Relações  métricas  e 
trigonométricas  em triângulos  retângulos.  Áreas  de triângulos,  paralelogramos,  trapézios  e  discos.  4. 
Geometria Espacial Métrica: Cilindro: conceito, elementos, classificação, áreas e volumes, troncos.

C. FÍSICA:  1. Termologia:  Conceitos  fundamentais  de  termologia,  termometria, 
calorimetria, mudanças de fase, diagramas de fase, propagação do calor, dilatação térmica de sólidos e 
líquidos. 2. Óptica: Princípios da óptica geométrica, reflexão da luz, instrumentos ópticos. 3. Eletricidade: 
Carga elétrica, princípios da eletrostática, processos de eletrização, trabalho da força elétrica, energia 
potencial elétrica, corrente elétrica, potência e energia na corrente elétrica, resistores, resistência elétrica, 
aparelhos de medição elétrica, geradores e receptores elétricos, corrente alternada, transformadores.

D. QUÍMICA:  1. Matéria  e  substância:  Propriedades gerais  e  específicas;  estados 
físicos da matéria; caracterização e propriedades; unidades de matéria e energia. 2. Ligações Químicas: 
Ligações iônicas, ligações covalentes e ligação metálica; fórmulas estruturais: reatividade dos metais. 3. 
Radioatividade:  Origem  e  propriedade  das  principais  radiações;  leis  da  radioatividade;  cinética  das 
radiações e constantes radioativas; transmutações de elementos naturais; fissão e fusão nuclear; uso de  
isótopos radioativos; efeitos das radiações.

E. AUXÍLIO  E  PREVENÇÃO:  1.  Produtos  químicos  e  inflamáveis:  Noções  de 
instalação,  acondicionamento  e  dicas  de  segurança.  2. Gás  Liquefeito  de  petróleo:  Segurança  na 
utilização doméstica; instalação e equipamentos de segurança.  3.  Instalações elétricas: equipamentos 
domésticos e suas instalações; forma de utilização segura da energia elétrica. 4. APH: Reconhecimento 
do  local  de  ocorrência;  Avaliação  inicial;  Avaliação  dirigida;  Avaliação  física  detalhada;  Técnicas  de 
aberturas de vias aéreas; RCP em adultos, crianças e recém-nascidos.

II - CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
A. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: NBR 10898: Definições, Composição; Função; 

Instalações especiais; Simbologia; Projeto e instalação dos sistemas; Manutenção; Medidas e aferições; 
Aceitação do sistema e Anexos A,B, D e E.

B. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA: NBR 13434 (1,2 e 3): Definições; Requisitos; 
Implantação da sinalização; Projeto da sinalização; Manutenção; Formas, dimensões e cores; símbolos 
da sinalização básica; Sinalização complementar; Requisitos normativos;  verificação da conformidade; 
Marcação, rotulagem e embalagem; Inspeção e manutenção.

C. SAÍDA DE EMERGÊNCIA: Instrução Técnica 02 / CBMPA: Componentes da saída 
de emergência; Cálculo da população; Dimensionamento das saídas de emergência; Distâncias máximas 
a serem percorridas; Portas de saídas de emergência; Rampas; Escadas; Elevadores de emergência; 
Área de refúgio; Áreas de descarga da população e Anexos A, B e C.

D. SISTEMA  DE  HIDRANTES  OU  MANGOTINHOS:  NBR  13714:  Definições; 
Requisitos gerais; Requisitos específicos e anexos A, B, C e D.

E. SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES: NBR 12693: Termos e definições; 
Classificação,  capacidade extintora  e  desempenho dos  extintores;  Requisitos;  Seleção  de  extintores;  
Distribuição dos extintores e Anexos A, B e C.

F. DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO: NBR 9441: Definições; Condições gerais; 
Características do projeto, elaboração do projeto; Anexos A, B, C e F; Condições específicas (ATENÇÃO: 
Não serão avaliados os itens da norma que tratam de circuitos de interligações, dimensionamento de  
fiação, montagem e fixação, documentação e livro de controle do sistema);

G. CHUVEIROS  AUTOMÁTICOS:  NBR  10897:  Definições;  Temperaturas: 
Temperaturas nominais de operações e tabela 2 da NBR; Conexões de ensaio; Tomada de recalque de 
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uso exclusivo do Corpo de Bombeiros; Alarmes de fluxo de água; Requisitos de instalação: Requisitos 
gerais; Áreas máximas de proteção; Aplicação de tipos de chuveiros; Regras gerais de posicionamento,  
localização, espaçamento e uso de chuveiros; Situações especiais.

H.  BRIGADA DE  INCÊNDIO  E  BRIGADA PROFISSIONAL:  Instrução  Técnica  17 
/CBMPA: Definições; Procedimentos; Disposições gerais.

Geraldo Pantoja de Menezes – CEL QOCBM
Diretor de Serviços Técnicos

2 - ATO DA DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CBMPA
PORTARIA Nº 013, DE 08 DE ABRIL DE 2015.
O Diretor de Ensino e Ensino e Instrução do CBMPA, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas no Art. 21 da Lei Estadual nº 5.731 de 15 de dezembro de 1992.
Considerando o contido no Art. 3, inciso I da Lei nº 6.257 de 17 de novembro de 1999, 

que regulamenta o funcionamento do Instituto de Ensino de Segurança do Pará.
Considerando a competência do Diretor de Instituto de Ensino e Segurança do Pará – 

IESP, no que tange a autorização para elaboração e execução de projeto de treinamento, conforme o Art.  
3º, item V da Resolução nº 001/2003 do CONSUP.

Considerando aprovação do Curso de Busca e Resgate em Área de Selva na reunião 
ordinária do CONSUP do dia 08 de Abril de 2015.

RESOLVE:
Art. 1º – Promover o Curso de Busca e Resgate em Área de Selva a ser realizado pela 

Diretória de Ensino e instrução, obedecendo as seguintes orientações:
Carga horária total: 460 horas/aula.
Período de realização: 20 de março a 15 de maio de 2015.
Funcionamento: 1º GBS;
Número de vagas: 30 (trinta).
Art. 2º – Designar o servidor 1º TEN QOBM Marcus Paulo Cartágenes Veloso, para 

exercer a função de coordenador do referido curso;
Art. 3º – Designar o servidor 1º SGT BM Lacy Oliveira Amâncio, para exercer a função 

de supervisor do referido curso.
Art. 4º – Revogada às disposições em contrário;
Art. 5º – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Augusto Sérgio Lima de Almeida – TCEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
(Fonte: Nota 57/2015 - DEI)

3 - ORDEM DE SERVIÇO – APROVAÇÃO
Aprovo  a  Ordem  de  Serviço  nº  05/2015,  elaborada  pelo  Centro  de  Suprimento, 

Manutenção  de  Viaturas  e  Materiais  Operacionais,  que  tem  como  objetivo  estabelecer  os  recursos 
(humanos  e  materiais)  necessários  durante  a  “OPERAÇÃO  MANUTENÇÃO  DE  VIATURAS 
OPERACIONAIS DO CBMPA”, durante o mês de abril do corrente ano.

4 - NOTA DE SERVIÇO – APROVAÇÃO
Aprovo a Nota de Serviço nº 48/2015, da BM/3, referente à prevenção e apoio do 

CBMPA, durante a “COPA VERDA/2015 – REMO X PAYSANDÚ”.

Aprovo a Nota de Serviço nº 49/2015, da BM/3, referente à prevenção e apoio do 
CBMPA, durante a “REINTEGRAÇÃO DE POSSE”.

(Fonte: Nota nº 14/2015 – 3ª Seção/COP)

Aprovo a Nota de Serviço nº 13/2015, elaborada pelo comando do 7º GBM, referente 
aos procedimentos básicos quanto aos serviços de prevenção realizado pero efetivo daquele Grupamento 
Bombeiro Militar durante a “ASSEMBLEIA ITINERANTE DE ITAITUBA”.

(Fonte: Ofício nº 133/2015 – 7º GBM)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
SUPRIMENTO DE FUNDO
Portaria : 296/2015
Prazo para aplicação e para prestação de contas: 30(trinta) dias
Nome do Servidor: Herman Oliveira Gaia
Cargo do Servidor: CAP QOSBM
Matrícula: 57197295 -1
Programa de Trabalho: 06 122.1297.4534
Natureza da Despesa : 339030
Fonte do Recurso: 0101000000 
Valor: R$ 3. 200,00
Ordenador: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 819054
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

DIÁRIA
PORTARIA - CEDEC
PORTARIA Nº 001 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.
Conceder 14 (quatorze) DIÁRIAS completas aos militares conforme Planilha anexa ao 

processo. No valor total de R$ 8.562,00(Oito mil quinhentos e sessenta e dois reais), por estarem se 
deslocando aos municípios de Tucuruí, Redenção e Marabá/PA, nos períodos de 09 a 13/03/15, 15 a 
21/03/2015 e 23 a 27/03/2015, respectivamente, para realizarem capacitação básica em Defesa Civil nos 
municípios supracitado.

Protocolo 819052

Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

RESUMO DE PORTARIA Nº 265 DE 13 DE ABRIL DE 2015.
Conceder aos militares DIÁRIAS de alimentação, conforme a planilha. 
Origem: Bragança. 
Objetivo: A serviço da Corporação.

Nº DE ORD. POSTO
GRAD

NOME DATA DE SAÍDA DATA DE REG.  Nº DE DIÁRIAS

1 SUBTEN BM ROGERIO LIMA BARBOSA 12/02/2015 12/02/2015 1

2 SGT BM RUBERVAL SILVA ARAUJO 12/02/2015 12/02/2015 3

 26/02/2015  26/02/2015

03/03/2015  03/03/2015

 3 SGT BM FLAVIO DE SOUZA BARROS 26/02/2015 26/02/2015  2

03/03/2015 03/03/2015

Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

RESUMO DE PORTARIA Nº 270 DE 14 DE ABRIL DE 2015.
Conceder  aos militares:  TEN QOBM ROSELITO NUNES DOS SANTOS, SGT BM 

JORGE FIGUEIREDO DOS SANTOS e JOANA DE SOUSA POMPEU, 1,5 (uma e meia) DIÁRIA, para 
cada. Origem: Belém-PA. Destino: Novo Repartimento-PA. No Período: 09 a 10 de abril de 2015. Objetivo:  
A serviço da Corporação.

Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)
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RESUMO DE PORTARIA Nº 272 DE 14 DE ABRIL DE 2015.
Conceder aos militares TEN QOBM PEDRO ALEXYS ESPÍNDOLA FARIAS, SUBTEN 

BM WALDECIR DE CASTRO COSTA, SD BM RAIMUNDO NONATO VIEIRA PINHEIRO e SD BM CARLA 
VIDAL DOS SANTOS, 03 (três)  DIÁRIAS,  para cada.  Origem: Belém-PA.  Destino:  Primavera-PA.  No 
Período: 15 a 18 de abril de 2015. Objetivo: A fim de realizarem Vistoria Técnica.

Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

RESUMO DE PORTARIA Nº 273 DE 14 DE ABRIL DE 2015.
Conceder  aos  militares  SGT  BM  MARCIO  LUIZ  ARAÚJO  BOTELHO  e  CB  BM 

SANDOVAL DA PAIXÃO SILVA, 01 (uma) DIÁRIA, para cada. Origem: Belém-PA. Destino: Salinópolis-PA. 
No Período: 17 a 18 de março de 2015. Objetivo: A serviço da corporação.

Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

RESUMO DE PORTARIA Nº 274 DE 15 DE ABRIL DE 2015.
Conceder  aos  militares  DIÁRIAS  completas,  conforme  a  planilha  abaixo.  Origem: 

Belém-PA. Objetivo: A serviço da Corporação.
Nº DE ORD. POSTO /

GRAD
NOME LOCAL DATA DE SAÍDA DATA DE REG. Nº DE DIÁRIA

1 3º SGT BM ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA VILHENA CAPANEMA
BRAGANÇA
SALINÓPOLIS

07/04/2015 11/04/2015 4

2  CB BM FRANCISCO SULLIVAN QUEIROZ ARRUDA 07/04/2015  11/04/2015 4

3 SD BM DAVID HENRIQUE SIMÃES DO NASCIMENTO 07/04/2015 11/04/2015 4

4 CAP QOCBM MARCUS SERGIO NUNES QUEIROZ MOSQUEIRO 13/04/2015 14/04/2015  1

5 3º SGT BM ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA VILHENA 13/04/2015 14/04/2015  1

6 SD BM DAVID HENRIQUE SIMÃES DO NASCIMENTO 13/04/2015  14/04/2015 1

7 CAP QOCBM MARCUS SERGIO NUNES QUEIROZ SANTA IZABEL 
CASTANHAL

15/04/2015 17/04/2015 2

8 3º SGT BM ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA VILHENA 15/04/2015 17/04/2015 2

9 SD BM DAVID HENRIQUE SIMÃES DO NASCIMENTO 15/04/2015 17/04/2015 2

10 CAP QOBM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS BARCARENA
ABAETETUBA
CAMETÁ

22/04/2015 26/04/2015 4

11 3º SGT BM ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA VILHENA 22/04/2015  26/04/2015 4

12 CB BM FRANCISCO SULLIVAN QUEIROZ ARRUDA 22/04/2015 26/04/2015 4

13 3º SGT BM ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA VILHENA BREVES 27/04/2015 29/04/2015 2

14 CB BM FRANCISCO SULLIVAN QUEIROZ ARRUDA 27/04/2015 29/04/2015  2

15 SD BM DAVID HENRIQUE SIMÃES DO NASCIMENTO 27/04/2015 29/04/2015 2

16 MAJ QOBM AFONSO DOS SANTOS SOUZA TAILÂNDIA 
TUCURUI MARABÁ
PARAUAPEBAS 
REDENÇÃO
PARAGOMINAS 
SÃO MIGUEL

04/05/2015 19/05/2015 15

17 CAP QOCBM MARCUS SERGIO NUNES QUEIROZ 04/05/2015 19/05/2015  15

18 SD BM DAVID HENRIQUE SIMÃES DO NASCIMENTO 04/05/2015 19/05/2015 15

19 CEL QOBM JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA SANTARÉM 
ITAITUBA

25/05/2015 30/05/2015 5

20 CAP QOCBM MARCUS SERGIO NUNES QUEIROZ 25/05/2015 30/05/2015 5

21 SD BM DAVID HENRIQUE SIMÃES DO NASCIMENTO 25/05/2015 30/05/2015 5

22 CAP QOBM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS ALTAMIRA 08/06/2015 11/06/2015 3

23 3º SGT BM ROBERTO RIVELINO DE OLIVEIRA VILHENA 08/06/2015 11/06/2015 3

24  SD BM DAVID HENRIQUE SIMÃES DO NASCIMENTO 08/06/2015  11/06/2015 3

Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

RESUMO DE PORTARIA Nº 275 DE 15 DE ABRIL DE 2015.
Conceder ao militar  MAJ QOBM LUÍS CLAÚDIO REGO DOS SANTOS, 02 (duas) 

DIÁRIAS, para cada. Origem: Santarém. Destino: Belém-PA. No Período: 05 a 07 de março de 2015. 
Objetivo: a fim de participar da Reunião com o Comando Geral do CBMPA.
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Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

RESUMO DE PORTARIA Nº 285 DE 15 DE ABRIL DE 2015.
Conceder  aos  militares:  MAJ  BM  ELIAS  DE  LIMA ROCHA,  CAP  BM  DINALDO 

SANTOS  PALHETA,  CAP BM  DIEGO  DE  ANDRADE  CUNHA e  SUBTEN  BM  RR  JOSÉ  ADELSO 
VASCONCELOS, 06 (seis) DIÁRIAS de alimentação, para cada. Origem: Castanhal. Destino: Belém-PA. 
Nos Dias: 20,26, 27 e 28 de janeiro de 2015. Objetivo: A serviço da corporação.

Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

RESUMO DE PORTARIA Nº 289 DE 16 DE ABRIL DE 2015.
Conceder  ao  militar,  SUBTEN BM CLEINALDO  DOS  SANTOS  PIQUET,  03  (três) 

DIÁRIAS, para cada. Origem: Belém-PA. Destino: São Domingo do Capim-PA. No Período: 19 a 22 de 
março de 2015. Objetivo: A fim de realizar Serviço de Prevenção por Ocasião de Festival da Pororoca 
2015.

Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

RESUMO DE PORTARIA Nº 290 DE 16 DE ABRIL DE 2015.
Conceder aos militares: TEN BM FÁBIO CARDOSO FERREIRA, SGT BM ADELSON 

MODESTO DA SILVA, SGT BM ROQUE FILHO FRANÇA, SGT PEDRO AMERICO FILHO, SGT BM IVAN 
NOGUEIRA SARAIVA,  SGT BM JOSÉ MARIA PINTO DOS SANTOS e SD BM CAROLINA FALCÃO 
CARRIÇO, 01 (uma) DIÁRIA de alimentação, para cada. Origem: Castanhal - PA. Destino: Terra Alta -PA.  
No Dia: 07 de março de 2015. Objetivo: A serviço da corporação.

Nahum Fernandes da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

RESUMO DE PORTARIA Nº 291 DE 16 DE ABRIL DE 2015.
Conceder ao militar: CB BM ANDERSON CALDAS DE ALMEIDA, 01 (uma) DIÁRIA. 

Origem:  Bragança-PA.  Destino:  Belém-PA.  No  Dia:  16  de  janeiro  de  2015.  Objetivo:  A serviço  da 
corporação.

Nahum Fernandes Da Silva- CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário oficial, nº 32.870, de 22ABR2015)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

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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