
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 16 DE AGOSTO DE 2016.
ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº 142

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

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SEM ALTERAÇÃO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
1 – PLANO DE AÇÃO PARA DESASTRES CLIMATOLÓGICOS 

Sumário

Apresentação
1.  Objetivo
1.1.Objetivos Específicos
2.Metodologia
2.1.Monitoramento
2.2.Acionamento
2.3.Resposta
2.4.Atribuição dos órgãos envolvidos
3.Legislações aplicáveis do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
4. Ações de Proteção e Defesa Civil
4.2. Ações de Gestão de Risco
4.2.1. Ações de Preparação
4.3. Ações de Gestão do Desastre
4.3.1. Ações de Resposta
4.2.2. Ações de Assistência
5. Custos Totais com a Gestão de Risco e Desastres
6. Prescrições Diversas
7. Considerações Finais
8. Referências Bibliográficas

ANEXO I – Boletim de monitoramento de queimadase incêndios florestais 
ANEXO II – Tabela de Atribuições
ANEXO III – Lista de contatos

APRESENTAÇÃO

A estiagem e a seca são os desastres que mais afetam a população brasileira, são cerca
51% de todos os registros, segundo o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, somente na região
Norte, foram atingidas por esse fenômeno, 807.406 afetados, através de enfermidades, no período
entre 1991 a 2012 (BRASIL, 2013).

A estiagem está ligada diretamente a redução da precipitação pluviométrica, e quando há
atraso acima de 15 dias do início  do período chuvoso, ou quando as médias das precipitações
mensais ficam abaixo de 60% das médias ara um longo período, no local considerado, já a seca é
considerada uma estiagem prolongada, marcada pela redução mantida de reservas hídricas no local

Aditamento ao BG nº 142 de 16AGO2016 – E-mail:  A  judancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br  Pág.: 1/15

   ________________
    Visto do Aj. Geral 

_______________
Aprovo do Cmt Geral 

mailto:Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br
mailto:Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br


(CASTRO, 2013). Os registros apontam o segundo semestre, com maior incidência do desastre,
ocasionado pelo período seco na Região Amazônica, de acordo com gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Frequência mensal de estiagem e seca no Estado do Pará, no período de 1991 a 2012

Fonte: Brasil (2013)

De acordo com o relatório técnico, do Sistema de Proteção da Amazônia – CR/Belém,
contendo análise das condições climáticas recentes no Pará e previsão para o trimestre maio-junho-
julho de 2016, o qual teve por objetivo avaliar as condições climáticas recentes sobre o estado do
Pará e informar o prognóstico para os próximos meses sobre a região, concluiu que de acordo com a
verificação dos principais modelos de previsão climáticas, acarretará chuvas abaixo do normal na
maior parte do Estado, com grande probabilidade de estiagem severa no segundo semestre de
2016,  impactando  a  navegação,  abastecimento,  agricultura  e  pesca,  população,  por  exemplo.
(SIPAM, 2016).

Diante  desse possível  cenário,  a  Coordenadoria  Estadual  de Defesa Civil  do Pará –
CEDEC em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, apresenta a sociedade paraense,
este planejamento de ações com o objetivo de criar um instrumento formal, responsável por definir
ações entre as mais diversas instituições, inseridas dentro do contexto de Proteção e Defesa Civil,
baseando-se  numa  estrutura  organizacional,  visando  as  fases  do  ciclo  de  gestão  de  risco
(prevenção, mitigação e preparação), bem como a gestão do desastre (resposta e recuperação),
frente a esses eventos adversos que podem gerar desastres no Estado do Pará.

O presente planejamento, visa organizar, orientar e sistematizar as ações necessárias a
resposta, evitando a desperdício de recursos. Para tal, deve permitir a antecipação dos cenários
suscetíveis destes eventos adversos, além de alertar para a ativação dos organismos públicos de
Gestão de risco.

1. OBJETIVO
Sistematizar  procedimentos  de  ações  coordenadas  a  serem  executadas  quando  na

Gestão de Desastres, pelos mais diversos órgãos envolvidos, evitando o desperdício de recursos,
nas ações de Proteção e Defesa Civil em desastres climatológicos.

1.1. Objetivos Específicos
I. Integrar  as  ações  de  Proteção  e  Defesa  Civil,  nas  três  esferas  de  poder,  nos

eventuais desastres climatológicos;
II. Mobilizar as COMPDEC’s, quanto a identificação de cenários de estiagem, seca e

queimadas;
III.  Sistematizar o acionamento dos órgãos de resposta e de assistência;
IV.  Preparar as instituições parceiras para a disponibilização dos recursos: humanos,

materiais e financeiros quando nas ações de resposta;
V.  Mobilizar os Grupamentos Bombeiro Militar, representantes da CEDEC, objetivando a

atuação em caráter de resposta a desastres;
VI.  Manter plano de chamada atualizados de técnicos das instituições parceiras, que irão

atuar em caso de desastres;
VII. Firmar termos de cooperação necessários para execução do presente plano.
VIII. Definir  dos  mecanismos  de  informação  ao  público,  aos  meios  de

comunicação e autoridades, territorialmente, competentes.
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2 . Metodologia
2.1. Monitoramento
O monitoramento do cenário de risco será realizado pelas instituições parceiras como 

SEMAS, através de Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais no Estado do 
Pará, exemplo no ANEXO I e principalmente pelo municípios para manter contato com a CEDEC, 
através de COMPDEC’s e/ou Unidade Operacional do CBM no interior do Estado.

2.2. Acionamento
2.2.1. Onde há COMPDEC, a mesma deverá acionar a CEDEC, após registro do evento

adverso no Sistema integrado de informações de desastres;

2.2.2.Nos  municípios  onde  não  há  COMPDEC,  a  Unidade  de  Bombeiro  Militar  mais
próxima deverá acionar a CEDEC, para a tomada das medidas junto ao município;

2.2.3.  Para  acionamentos  que  envolvam  órgãos  do  Estado,  o  responsável  será  o
Coordenador Estadual de Defesa Civil,  podendo delegar tal função ao Coordenador Adjunto para
fazê-lo.

2.2.4.  O protocolo de acionamento se dará de acordo com o fluxograma abaixo,  em
casos omissos, caberá ao Coordenador Estadual de Defesa Civil, tomar medidas visando o apoio ao
município.

2.2.5. No anexo III, consta a relação de contatos de órgãos parceiros participantes da I
Jornada de Proteção e Defesa Civil, para elaboração de planejamento para desastres climatológicos,
e Grupamentos Bombeiros Militar (GBM), para fins de acionamento e execução do presente plano.

2.3. Resposta
O planejamento será executado através da utilização da ferramenta gerencial Sistema de

Comando em Operações – SCO, que é uma ferramenta gerencial com características sistêmicas,
para planejar, organizar, dirigir e controlar as ações de resposta, fornecendo um meio de articular os
esforços de órgãos individuais quando elas atuam com o objetivo comum de estabilizar uma situação
crítica e proteger vidas, propriedades e o meio ambiente, além de estabelecer procedimentos para
organizar  a  forma  como  os  recursos  são  mobilizados  e  ingressam  na  operação  (pessoas,
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equipamentos,  informações,  etc)  e  também  a  maneira  como  as  operações  são  planejadas,
organizadas, executadas e controladas (mediante planos de ação sucessivos).

2.4. Atribuição dos órgãos envolvidos
Para atribuir aos órgãos envolvidos suas funções no âmbito das ações de Proteção e

Defesa  Civil,  foram  divididos  em grupos,  que  são  formados  pelos  integrantes  dos  órgãos  que
desenvolvem atividades específicas para o planejamento, organização, direção e controle das ações
no âmbito das áreas funcionais previamente definidas. Estes grupos terão coordenações setoriais e
coordenação geral, executada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Para  efeito  de  execução  das  ações  estabelecidas  no  presente  planejamento,  está
elencado na tabela de atribuições de cada órgão (ANEXO II), obedecendo as missões institucionais
de cada um, onde foram discutidas na I Jornada Interagências para elaboração do Plano de Ação
Estadual para desastres climatológicos em 2016, entre os dias 28 e 29 de junho de 2016, com
diversos  órgãos  em  esfera  Estadual  e  Federal,  as  ações  que  contribuirão  com  Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil, para minimização de impactos dos desastres climatológicos na população
paraense.

3. Legislações aplicáveis do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil
I. Constituição Federal
II. Constituição Estadual
III. Lei Estadual Nº 5.774, de 30 de novembro de 1993.
IV. Instrução Normativa nº 01 de 24 de agosto de 2012 
V. Lei 12.608, de 10 de abril de 2012
VI. Lei 12.340, de 01 de dezembro de 2010
VII. Lei 12.698, de 02 de Junho de 2014
VIII. Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010
IX. Portaria MI nº 274, de 04 de setembro de 2013
X. Portaria MI nº 37, de 01 de fevereiro de 2012
XI. Portaria MI nº 607, de 19 de agosto de 2011

4. Ações de Proteção e Defesa Civil
4.2. Ações de Gestão de Risco
4.2.1. Ações de Preparação

Meta
Natureza

da
Despesa

Descrição da Ação

Indicador físico Custo Unitário (R$)

Total (R$)
Und. Qtd

Posto/
Grad.

Valor

1 33.90.15

Deslocamento de técnicos 
e militares da CEDEC e do 
CBMPA/DEI para municípios
mais atingidos por incêndios 
florestais a fim de executar 
formação de brigadas e 
orientações de Defesa Civil. 
Previsão de execução de 
180 (cento e oitenta) dias.
Equipes composta por 
técnico e miliar especialista 
em Combate à incêndio 
florestal.

Técnicos/militares

2 Oficial 165,00 59.400,00 

2 Subt/Sgt 150,00 54.000,00 

3 Cb/Sd 144,00 81.216,00 

SUBTOTAL R$ 194.616,00

2 33.90.33 Locação de 02 (dois) 
veículos tipo Pick-up 4x4, 
Cabine dupla com no 
mínimo 140 CV de potência, 
para o deslocamento de 
técnicos da CEDEC. 

Dias 180 178,00 64.080,00 
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3

Compra de passagens 
áreas para o deslocamento 
de técnicos da CEDEC em 
equipes de 02 (dois) 
membros para mesorregião 
para ações e contingências 
de estiagem, seca e/ou 
queimadas (Ida e Volta)

Trecho 20 800,00 32.000,00 

SUBTOTAL R$ 96.080,00

4 33.90.30

Aquisição de Combustível 
para ser usado nos meios de
transporte usados no 
deslocamento das equipes 
da Defesa Civil.

Litros 2400 3,40 8.160,00 

5 33.90.39

Contratação de empresa 
para serviços gráficos que 
serão utilizados para 
impressão de material 
informativo e outras ações 
inerentes a Proteção e 
Defesa Civil. (2)

Dias 180 15.000,00 15.000,00 

SUBTOTAL R$ 23.160,00

TOTAL R$ 313.856,00

4.3. Ações de Gestão do Desastre
4.3.1. Ações de Resposta

Meta
Natureza da

Despesa
Descrição da Ação

Indicador físico Custo Unitário (R$)

Total (R$)

Und. Qtd
Posto/
Grad.

Valor

1 33.90.15

Deslocamento de Guarnição de 
Combate a Incêndio Florestal 
coordenada pela CEDEC para 
municípios afetados para executar as
ações de Socorro por 60 dias.
Estimativa de 02 GCIF’s 

Dias

3 Oficial 165,00 29.700,00 

8 Subt/Sgt 150,00 72.000,00 

12 Cb/Sd 144,00 103.680,00 

SUBTOTAL R$ 205.380,00

3 33.90.33

Compra de passagens áreas para o 
Deslocamento de técnicos para apoio
ao município atingido e/ou Brigada de
Combate Incêndio Florestal para 
ações de resposta.

Trecho 46 800,00 73.600,00 

SUBTOTAL R$ 73.600,00

4 33.90.30

Aquisição de Combustível para ser 
usado nos meios de transporte 
usados no deslocamento das equipes
da Defesa Civil.

Llitros 10000 3,40 34.000,00 

SUBTOTAL R$ 34.000,00

TOTAL R$ 312.980,00

4.2.2. Ações de Assistência

Meta
Natureza

da
Despesa

Descrição da Ação

Indicador físico Custo Unitário (R$)

Total (R$)
Und. Qtd

Posto/
Grad.

Valor

1 33.90.15 Deslocamento de técnicos da 
CEDEC para municípios para 
executar as ações pós- desastre 

Dias 4 Oficial 180 43.200,00 

4 Subt/SgT 150 36.000,00 
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como o auxílio ao município por 
60 dias.

4 Cb/SD 144 34.560,00 

SUBTOTAL R$ 113.760,00

2 33.90.36

Contratação de Pessoa Física 
para prestação de serviço 
especializado como (geólogos, 
engenheiros, etc..) para 
responder ao desastre

Dias 180

4.000,00 48.000,00 

3 33.90.45
Encargo tributário com 
contratação de pessoa física.

20% 9.600,00 

SUBTOTAL R$ 57.600,00

4

33.90.30

Kit de Alimentos para atender as
famílias dos municípios atingidos 
por um período de 15 dias

Kit

6.000 144 864.000,00 

5

Kit de Higiene Pessoal para 
atender as famílias dos 
municípios atingidos por um 
período de 15 dias

6.000 150 900.000,00 

6

Aquisição de Óleo Diesel para 
ser usado nos meios de 
transporte usados no 
deslocamento das equipes da 
Defesa Civil.

Litros

5.000 3,4 17.000,00 

7

Aquisição de Gasolina para ser 
usado nos meios de transporte 
usados no deslocamento das 
equipes da Defesa Civil.

5.000 3,9 19.500,00 

8

Aquisição de garrafões de água
(20l) para atender famílias 
vitimadas nos municípios em 
situação de emergência por 5 
dias pelo período de 90 dias

2.160.000 1 2.160.000,00 

9

Suprimento de fundo à ser 
utilizado na comprar de material 
de consumo para preparação ao 
desastre

Dias 30  -- 8.000,00 

SUBTOTAL R$ 3.968.500,00

TOTAL R$ 4.139.860,00

5. Custos Totais com a Gestão de Risco e Desastres
Descrição das Ações Natureza de Despesa Valor R$

Ações de Gestão de Risco

33.90.15 194.616,00

33.90.33 96.080,00

33.90.39 23.160,00
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Subtotal R$ 313.856,00

Ações de
Gestão de
Desastre

Ações de Socorro

33.90.15 205.380,00

33.90.30 73.600,00

33.90.33 34.000,00

Subtotal 312.980,00

Assistência

33.90.15 113.760,00

33.90.30 3.968.500,00

33.90.36 48.000,00

33.90.45 9.600,00

Subtotal 4.139.860,00

Total R$ 4.766.696,00

6. Prescrições Diversas
I. Os GBM’s deverão remeter via e-mail a CEDEC boletins informativos padronizados

pela Divisão de Apoio Comunitário desta Estadual;
II. A  Divisão  de  Apoio  Comunitário  da  CEDEC  deverá  estabelecer  cronograma  de

capacitação de gestão de risco e desastres, contendo conteúdo programático, a ser realizado nos
GBM’s e COMPDEC’s, bem como, a confecção de notas de instrução para execução deste;

III. A Divisão Administrativa e Financeira da CEDEC, em caso de recebimento de material
de assistência humanitária, pela CEDEC, deverá orientar as COMPDEC’s a fazer a prestação de
contas do material;

IV. A Divisão Administrativa e Financeira da CEDEC deverá remeter cópia do Plano de
Ação de 2016, aprovado pelo  Coordenador Estadual  de Defesa Civil,  para as instituições neste
envolvidas, com intuito dar conhecimento aos mesmos;

V. Os custos para ações de gestão de desastres, são valores estimados, dependendo do
nível de evolução do desastre.

7. Considerações Finais
O Plano de Ação para Desastres Climatológicos 2016, previstos na Codificação Brasileira

de Desastre – COBRADE, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, trata-se de uma ferramenta
fundamental  do  Governo  do  Estado,  para  atendimento,  evitando  desperdícios  de  recursos  e
consequente diminuição de qualidade na resposta. Logo, encontra-se à disposição para contribuição
dos órgãos parceiros, visto que as ações integradas e desenvolvidas pela Defesa Civil do Estado do
Pará  visam  disponibilizar  aos  municípios  paraenses  e  as  famílias  que  residem  em  áreas  de
exposição, condições essenciais para o suprimento de necessidades imediatas à população, além
de apoiar o Poder Executivo Municipal para o restabelecimento da situação de normalidade, uma
vez que anualmente os municípios são afetados em face dos danos e prejuízos decorrentes dos
desastres que assolam nosso Estado. Considerando a necessidade de unir esforços a fim de sugerir
às instituições parceiras a elaboração de planos de ação individuais, de acordo com suas atribuições
legais, visando a disponibilização de recursos humanos, materiais e financeiros para as ações de
resposta em atenção aos municípios atingidos por eventos adversos, propondo um roteiro prévio de
ações,  para  otimizar  através  de  ferramentas  gerenciais  de  comando  unificado,  em situação  de
anormalidade, visando o efetivo atendimento a população paraense atingida por desastres.

FRANCISCO CANTUÁRIA MOUTINHO JÚNIOR – CEL QOBM 
Coordenador Adjunto da CEDEC

Aprovo:

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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ANEXO I –  Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais no 
Estado do Pará 

Elaborado em: 06/07/2016 
Situação  atual  de  queimadas  e  incêndios:  Segundo  informações  do  sistema  de

queimadas/incêndios do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), durante o período de 4 a
5 de Julho, o Estado do Pará obteve 54 focos de queimadas distribuídos em 19 municípios (Figura
01). 

O período de 04 a 05 de Julho de 2016: Apresentou configuração de risco de fogo em
boa parte do território paraense, onde a faixa Leste da região Sudeste, manteve-se na classificação
de risco de incêndio florestal  Crítico.  A região Sudoeste do Estado apresentou risco de incêndio
florestal  Baixo  e  Médio, além de uma pequena área com risco de fogo  Crítico. Neste período, o
município de Santa Maria das Barreiras apresentou 14 registros de focos de queimadas. 

Figura 01: Mapa de risco de fogo no dia 05/07/2016 e focos de calor no período de 04 a 05 de julho de
2016. Fonte: INPE – SEMAS/PA). 
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Condições  Meteorológicas  atuais:  Em grande  parte  do  Estado,  há  tendência  para
predomínio de sol com nuvens esparsas. Não há previsão de chuva para porção centro Sul do Pará.
Por outro  lado,  na faixa Norte  do Estado,  há previsão  de chuva de intensidade fraca.  É valido
salientar,  que  a  manutenção  dos  baixos  índices  de  Umidade  Relativa  (UR)  somado  com
temperaturas elevadas na porção centro Sul, favorece o surgimento de focos de calor. 

A Figura 02 mostra os mapas de focos de calor detectados nas áreas protegidas do
Estado  do  Pará  (Unidades  de  Conservação  –  UCs  Federal,  Unidades  de  Conservação  –  Ucs
Estadual e Terras Indígenas - TIs). Foram detectados 14 focos, no período de 4 a 5 de julho de 2016,
distribuídos em 9 pontos em UCs Federal, 2 ponto em UCs Estadual e 3 TIs. 

Figura 02: Mapa de focos de calor em unidades de conservação no período de 04 a 05 de julho de 2016.
(Fonte: INPE – SEMAS/PA). 

A Figura 03 representa o risco de fogo para os dias 7 e 8 de julho de 2016 sobre o
Estado do Pará. A região Sudeste mantém condições favoráveis para ocorrência de queimadas com
risco de fogo de Alto a Critico, principalmente na faixa Leste da região. Para a região Sudoeste, há
risco de fogo de  Baixo  a  Alto,  além de uma pequena área com risco de fogo  Crítico.  Para as
regiões de Marajó, Baixo Amazonas e Nordeste paraense, há pequenas áreas com possibilidade de
queimadas com risco de fogo de Baixo a Alto. 

Figura 03: Mapas de previsão de risco de fogo para os dias 7 e 8 de Julho de 2016 (Fonte: INPE). Risco
de Fogo gerado em 06/07/2016 (com dados dos últimos 120 dias) e Prognóstico pelos Modelos Regionais ETA 15 km
e Global T213 63 km (América Central, Caribe e México) do CPTEC com inicialização em 06/07/2016 - 00 ou 12 UTC. 

Nota: Queimadas provocadas em florestas é considerado um crime ambiental. Conforme
consta no artigo 50 do Decreto Federal 6.514/2008 incorre em infração destruir ou danificar florestas
ou qualquer  tipo de vegetação nativa  ou de espécies plantadas sem autorização ou licença da
autoridade  ambiental  competente,  resultando  em  multas  a  partir  de  R$  5.000,00  por  hectare.
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Também enquadra-se nos incisos I e IV da Lei Estadual nº 5.887/1995 e está em consonância com
artigo 70, parágrafo 1º da Lei de Crimes Ambientais (nº 9605/1998). 

ANEXO II – TABELA DE ATRIBUIÇÕES

PREVENÇÃO PREPARAÇÃO RESPOSTA

Casa Civil

Articular o contato entre as diversas

Secretarias e órgãos essenciais dos

serviços de emergência

Manter equipe para eventual apoio

nas ações de proteção e defesa civil

Disponibilizar  equipe  técnica,  para

apoiar,  quando solicitada as  ações

de resposta;

Acionar  as  Secretarias  de  Estado,

para  atuarem  em  seu  âmbito  de

competência, nas ações de PDEC;

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB

Elaborar  planejamento,  para

previsão  de  recursos,  quando  no

recebimento de  kits  de  assistência

humanitária,  advindos  do  Governo

Federal;

Reservar  área  para  armazenar

materiais  que  irão  dar  suporte  e

apoio as ações de PDEC

Quando  motivada,  informar  a

Ministério  da  Agricultura,

Agropecuária e Abastecimento, para

dar  celeridade  aos  processos  de

guarda dos kits humanitários.

Manter  pessoal  para  receber  itens

diversos atinentes a PDEC;

Manter  contato  permanente  com a

CEDEC/CBMPA;

Manter  serviço  de  guarda  e

transporte  de  kits  de  assistência

humanitária;

DNIT

Realizar  planejamento,  para

emprego de pessoal e logística para

situação de desastres;

Orientar motoristas, através de 

campanhas sobre prevenção de 

queimadas e incêndios florestais;

Deixar  equipe  em  alerta,  para

acionamento iminente de emprego;

Enviar  ao  local  afetado,  equipe

técnica para levantamento que cada

caso  requeira,  para  assessoria  no

que tange a intervenção;

Deixar equipe pronta para apoio as 

ações de PDEC.

Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

Orientar os Municípios para garantir

apoio  e  proteção  às  famílias  que

residem  em  área  de  risco  com

prioridade  a  crianças  e

adolescentes,  pessoas  idosas  e

pessoas com deficiência;

Orientar  os  entes  municipais  na

execução de ações articuladas com

outras  secretarias  municipais,

visando  a  preparação  para

situações de desastres;

Orientar  os  municípios  no

atendimento assistencial a pessoas

afetadas por desastres;

Verificar  orçamento  para

atendimento  assistencial  e

benefícios  social  em  situação  de

anormalidade;

Fomentar  nos  municípios  o

voluntariado;

Atender  dentro  das  limitações  o

município afetado;

Disponibilizar  recursos

assistenciais,  quando  em  situação

de anormalidade;
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Orientar  os  municípios  a  manter

atualizado cadastro de pessoas que

vivem em área de risco;

Secretaria de Estado de Saúde Pública

Orientar as secretarias municipais a

produzir  indicadores,  de  patologias

respiratórias e afins, em situação de

normalidade,  para  poder  comparar

no desastre;

Criar  plano  de  contingências  para

Emergências  em  Saúde  Pública,

oriundas  de  estiagem,  seca  e

queimadas;

Estabelecer  locais  de  referência,

recursos  humanos  e  fluxos,  para

atendimento a pessoas afetadas por

desastres;

Identificar  e  capacitar  profissionais

com  habilidades  para  atenção

psicossocial em desastres;

Assessorar  as  secretarias

municipais de saúde nas ações de

resposta a desastres;

Monitorar  e  registrar  a

morbimortalidade e outros impactos

à saúde humana,  em consequência

do evento adverso;

Manter registro de atendimento, das

atividades realizadas  pelo setor  de

saúde  e  enviar  semanalmente  à

CEDEC/CBMPA;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Fazer plano de chamada de seu 

pessoal;

Manter veículos de atendimento em 

condições para atuação em 

situações de grande vulto;

Manter contato com os Corpos de

Bombeiros  para  cientificá-los  das

condições do serviço;

Manter  contato  com  hospitais  e

UPA’s,  a  fim de  verificar  locais  de

referência,  e  disponibilidade  de

leitos;

Realizar simulado de atendimento à

múltiplas vítimas.

Prestar socorro as vítimas;

Integra-se  com  órgãos  de

segurança pública,  dentro  de  seus

limites de competência;

Secretaria de Educação

Fomentar programas escolares para

aumento  da  percepção  de  risco  a

desastres climatológicos;

Articular  com  a  CEDEC/CBMPA

palestras  de  orientação,  a

professores,  sobre  percepção  de

risco e desastres;

Firmar  parceria  com  a

CEDEC/CBMPA,  para

implementação  do  projeto  Defesa

Civil na Escola, no Estado do Pará.

Orientar  a  secretaria  municipal  de

Educação,  para  que  executem

programas  de  redução  de

percepção de risco.

Apoiar  as  secretarias  municipais

sobre  eventos  climatológicos:

estiagem, seca, e queimadas;

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Instituir  programas de prevenção e

redução de queimadas no Estado;

Apoiar  as  SEMMAS,  com

Manter  contato  direto  com  a

CEDEC/CBMPA,  com  uso  de

boletins informativos ou de alerta;

Verificar  características  de  áreas

afetadas,  como  licenciamentos  e

autorizações, etc;
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treinamentos para eventos de seca,

estiagem e queimadas;

Orientar  os  entes  municipais  de

padronização de procedimentos de

limpeza de terreno;

Realizar  o  serviço  de

monitoramento hidro-meteorológico,

através de sua rede estadual;

Trabalhar em conjunto com o CBM,

para  autuação  de  queimadas  não

autorizadas;

Orientar  os  municípios  quanto  a

sistematização  de  autorizações  de

queimadas;

Secretaria de Comunicação Social

Elaborar  material  de  utilidade

pública com procedimentos básicos

que devem ser  tomados,  em caso

de estiagem, seca e/ou queimadas;

Apoiar  a  divulgação  de  alertas  à

população;

Dar suporte a CEDEC/CBMPA, com

assessoria com a imprensa;

Definir  assessor  de  imprensa,  no

cenário de desatre;

Preparar  e  divulgar  notas  em

conjunto com o Comando Unificado,

de acordo com SCO;

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca

Propor, coordenar e executar ações

estruturantes possam elevar a

resiliência da produção agrícola

frente ao período com diminuição

do índice pluviométrico

Auxiliar os municípios na

construção de indicadores, que

demonstrem os impactos das

adversidades climáticas na

produção agrícola

Orientar entes municipais no

levantamento de danos e prejuízos

na produção agrícola, em

consequência do desastre.

Polícia Militar

Planejar  ação  policial  em  situação

de risco e desastres climatológicos,

através  do  Batalhão  de  Polícia

Ambiental;

Manter  e  prover  recursos

necessários  para  apoiar  as  ações

de PDEC;

Mantes pessoal de sobreaviso

As unidades do interior poderão, dar

apoio as ações de PDEC;

Corpo de Bombeiros Militar / Unidades de Proteção e Defesa Civil

Apoiar a CEDEC nas ações no 

município;

Assessorar as prefeituras nas ações

de PDEC;

Criar  fluxo  de  atendimento  a

Combate  à incêndios florestais,  de

grandes proporções;

Fomentar  a  formação  de  brigadas

de  combate  à  incêndios  florestais

em âmbito municipal

Manter equipes de sobreaviso; Integrar-se com o SAMU para 

atendimento emergenciais;

Instalar e Coordenar o SCO;

Prover meios para atuação de 

efetivo para combate aos incêndios 

florestais;

Empresas de serviços atinentes de energia elétrica: Rede Celpa e Eletronorte
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Realizar  campanhas,  visando  a

prevenção de queimadas;

Monitoramento  contínuo  das

instalações elétricas próximo a área

de cobertura vegetal

Intensificar o serviço de plantão de

monitoramento  das  instalações

elétricas;

Disponibilizar  à  CEDEC/CBM,

contato  direto  dos

diretores/responsáveis,  para

possíveis  demandas  em  casos  de

desastres

Manutenção  nas  redes  de

abastecimento  de  energia  elétrica,

danificadas;

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

Firmar termo de compromisso junto

a  CEDEC,  para  monitoramento  de

queimadas;

Disponibilização  de  prognóstico

trimestral  de  condições  hidro

climatológicas  a  CEDEC e  demais

componentes do sistema.

Emissão de alertas personalizados

a CEDEC e de fácil acesso para fins

de  mobilização  de  efetivo  para  o

deslocamento  ao  ponto  de

queimada.

Monitoramento  constante  de  áreas

críticas com focos de calor.

Ministério da Defesa – FAA

Apoio  Logístico  de  pessoal  e

equipamentos,  desde  que

acionados  por  meio  do  CENAD  e

por conseguinte MD.

Instituto Nacional de Meteorologia

Firmar termos de compromisso com

a  CEDEC,  para  treinamento  e

cursos,  voltados  ao  público  não

meteorologista,  transformando  a

CEDEC  como  elemento

multiplicador às COMPDEC’s.

Elaboração de produtos voltados a

Defesa  Civil,  para  eventos

climatológicos.

IBAMA

Firmar termos de compromisso com

a CEDEC/CBMPA para treinamento

e cursos dos agentes no que tange

a  formação  de  brigadas  para

combate à incêndios florestais.

Solicitar  apoio  da  CEDEC/CBMPA

no  que  tange  a  operações

queimadas em áreas verdes.

Contratação  de  agentes  de

brigadas;

Mobilização  de  brigadistas  para

atuação em conjunto com CBMPA.

Deslocamento  e  atuação  de

brigadistas;

Autuação,  no  caso  de  queimadas

não autorizadas;

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Capacitação  e  formação  das
COMPDEC´s  e  NUPDEC’s  nos
municípios  da  mesorregião  do
Estado;
Deslocamentos  de  técnicos  da

A  CEDEC  estará  mobilizando  as
unidades  pólo  de  combate  à
incêndios florestais, para apresentar
planejamentos  de  atuação
preliminares  nas  áreas  e  regiões

Deslocamentos  de  técnicos  da
CEDEC para a região atingida;
Coordenação da Sala de situação;
Definir  ações  prioritárias  de
resposta a incidentes específicos;
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Capital  para UBM (UPDEC),  a  fim
de  efetivar  o  levantamento  de
necessidades para montar a Salas
de Situação;
Deslocamento  de  técnicos  aos
municípios historicamente afetados;
Instruir os municípios na confecção
de  planos  de  resposta,  para
aquisição  de  kits  de  assistência
humanitária;
Assessorar  os  municípios  na
implementação  e  estruturação  de
COMPDEC’s;

propensas ao desencadeamento de
desastres;
Ativação  da  sala  de  situação  nas
UBM (UPDEC);
Realização  de  Seminários  de
preparação  de  enfrentamentos  a
situação de desastres;
Capacitação  de  instituições
parceiras  que  possuem  grandes
projetos estruturais na Região;
Formação  de  especialistas  em
Combate  e  Incêndio  Florestais  no
CBMPA;

Deslocamento  de  Militares  do
CBMPA para  combate  a  Incêndios
Florestais 
Aplicação  do  Plano  de  Resposta
(ajuda humanitária);
Execução das ações  de  socorro  e
segurança e
Realizar ações de restabelecimento;

Confecção  de  planos  de  trabalho

voltados  para  ações  de

recuperação;

ANEXO III - Lista de contatos
Atualizada em: 02/07/2016

Órgão Nome Email Celular

CEDEC CEL Cantuária cantuariabm@gmail.com 988996582

CEDEC Maj Cilea dac.cedec@gmail.com 988996323

CEDEC Cap Bruno divop.cedec@gmail.com 988996501

DNIT Jorge Samuel de Souza Diniz jorge.diniz@dnit.gov.br 32502607

IBAMA Sidney Maximi Arrifano Romero sidney.romero@ibama.gov.br 32104737

SEDAP Antonio Fernado Souza Reis afzouzareis@yahoo.com.br 996080891

GRAESP Silvio Sandro Barros Feitosa silviofeitosabm@gmail.com 988641947

COMPDEC/Belém Maria do Rosario de Sá Ribeiro

CONAB Andrea Cristina Rodrigues Fontes andrea.fontes@conab.gov.br 981872972

SEMAS Antonio Sousa antoniosousa.semas@gmail.com 988964431

SEGUP TCEL BM Reginaldo Pinheiro reginaldopinheiro@bmpa@gmail.com 980116765

SEMAS Frank Bruno Baima de Sousa frankbaima@yahoo.com.br 31843302

IBAMA Antonio Jorge Passos Balderrama 993101857

INMET Sidney Figueiredo de Abreu sidney.abreu@inmet.gov.br 980637666

CASA CIVIL Juliana

8º RNM-EB Marcos Jose Nascimento Bispo seclog@8rnm.eb.mil.br 32113640

4º DN-MB Andre Teixeira Patrocinio patrocinio@4dn.mar.mil.br 991161233

SUDAM Ricardo Augusto Pina da Rocha ricardo.rocha@sudam.gov.br 981002849

SETRAN Fernando Reis

CASA CIVIL Justinimo Netto justinimo@municipioverdes.com.br 991752971

CONSUL. VENEZUELA Alonso Pacheco alonsomilko@gmail.com 993615056

SIPAM Marcio Nirlando Gomes Lopes marcio.lopes@sipam.gov.br 33662289

SIPAM Flavio Augusto dos Santos flavio.santos@sipam.gov.br 33662333

1ºGBM/ Belém TCEL Baía 988996342

2ºGBM/ Castanhal TCEL Bastos 988996366

3ºGBM/ Ananindeua TCEL Albuquerque 988996557

4º GBM/ Santarém TCEL Luís Claudio (93) 988063816

5º GBM/ Marabá MAJ Átila (94) 988031416

6º GBM/ Barcarena MAJ Cristian 988996552

7º GBM/ Itaituba TCEL Tito (93) 988063815
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8º GBM/ Tucuruí MAJ Paulo Costa (94) 988031415

9º GBM/ Altamira MAJ Valtencir (93) 988063817

10ºGBM/ Redenção TCEL Pamplona (94) 988031413

11ºGBM/ Breves MAJ Góes 988996422

12ºGBM/ Santa Izabel MAJ Souza 988995621

13ºGBM/ Salinópolis MAJ Jacob 988996576

14ºGBM/ Tailândia MAJ Baeta 988996293

15ºGBM/ Abaetetuba MAJ Marcos 988996412

16ºGBM/ Canaã dos
Carajás

CAP Catuaba 988996498

17ºGBM/ Vigia MAJ Nogueira 988996569

19ºGBM/ Capanema MAJ Brito 988996575

20ºGBM/ Mosqueiro TCEL Wytiing 988996279

22º GBM/ Cametá CAP Ricardo 988996580

23ºGBM/ Parauapebas MAJ Lelis (94) 988031412

24ºGBM/ Bragança TCEL Adailton 988992647

25ºGBM/ Marituba TCEL Palheta 988996402

28ºGBM/ São Miguel do
Guamá

MAJ Fábio 988996346

29ºGBM/ Moju CAP Orlando Farias 988996428

1ºGPA/ Paragominas TCEL Luís Cláudio 988996405

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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