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GOVERNO DE TODOS NOS ' 

Sao Luis, 13 de mar9o de 2017 

caEma MRRHNH"0" 

A Sua Senhoria o Senhor 
Coronel C6lio Roberto Pinto 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhao 
NESTA 

Senhor Comandante Geral, 

Visando conscientizar e mobilizar a popula9ao para a quest白o da 

preserva9白o da limpeza praias, al6m de divulgar as obras realizadas pelo 

Governo do Estado para a manuten9ao das atuais condi96es positivas de 

balneabilidade, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao 

promovera, no dia 18 de mar9o de 2017, a partir das 16h, na Pra9a dos 

Pescadores (Avenida Litoranea), o evento "Corrida Mais Saneamento". Neste 

evento, logo ap6s a parte esportiva, haver白  shows com os grupos Vamus di 

Samba e Criolina com grande publico esperado. No dia 19 de maro de 2017, 

a partir das 8h, nas proximidades do bar Carnaubar, a CAEMA tamb白m 

realizar白  o evento "Projeto Rios e Praias Limpas", com a instala9ao de tendas 

educativas para adultos e crian9as com distribui9ao de materiais sobre 

saneamento e divulga9ao de obras realizadas pelo Governo do Estado para a 

manuten9ao da balneabilidade, al6m de tendas com servi9os de saロde, 

combate ao mosquito da dengue, informa96es sobre biodiversidade e 

recrea9ao infantil. Para tanto, solicito de Vossa Senhoria a valiosa contribui9白o 

em nos conceder equipes de resgate nos eventos realizados nestes dois dias, 

nos referidos locais. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposi9白o de Vossa 
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Senhoria, para quaisquer esclarecimentos que se fizere 
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Diretor Presidente 
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Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao - CAEMA 
Rua Silva Jardim, 307, Centro. CEP: 65020-560. tel: 3219 -5000 

www.caema.ma. g ov.br 
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ESTADO DO MARANHAO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA POBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO OPERACIONAL ESPECIALIZADO 

ESTADO DO MARANHAO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANQA PCIBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
COMANDO OPERACIONAL ESPECIALIZADO 

蕊浮・1dante Geral do CBMMAd 

,M"A 

ESCALA DE SERVIO EXTRA PARA CORRIDA MAIS SANEAMENTO 

(ORDEM DE SERVIO N。  001/2017 - COEBM) 

DIA 17/03/2017 (SABADO) 

StAtAl 
ESCALA DE SERVIÇO EXTRA PARA CORRIDA MAIS SANEAMENTO 

(ORDEM DE SERVICO N° 001/2017 - COEBM)  

DIA 17/03/2017 (SÁBADO) 

UNIFORME: 3。A (INSTRU9AO COM GORRO) 

COORDENADOR GERAL DO EVENTO: 1。  TEN QOCBM JOSIMAR 

UNIFORME: 3°A (INSTRUÇÃO COM GORRO) 

COORDENADOR GERAL DO EVENTO: 1° TEN QOCBM JOSIMAR 

EFETIVO 

ORD. POSTO/ GRAD FUNÇÃO 

1.  CAD BM MARINHO SOCORRISTA 

2.  CAD BM SODRE SOCORRISTA 	' 

3.  CAD BM GABRIELA SOCORRISTA 

4.  CAD BM NICOLAS SOCORRISTA 

5.  CAD BM GABRIEL SOCORRISTA (UR) 

6.  CAD BM RIBEIRO SOCORRISTA (UR) 

7.  2° SGT 279/94 MILFONT MOTORISTA (UR) 

8.  SD 049/13 GIOVANA SOCORRISTA (UR) 

Quartel em Sao Luis - MA, 17 de mar9o de 2017. Quartel em sac, Luis - MA, 17 de margo de 2017. 
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Confere com o original 

Izac Muniz Matos - CEL QOCBM 
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Confere com o original: 
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Marcio Robert Feitos de Arajo - TC QOCBM 

Comandante Operacional Especializado 

MárcioRobert Feito de Araiijo - TC QOCBM 

Comandante Operacional Especializado 
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ESTADO DO MARANHAO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PむBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO 

COMANDO OPERACIONAL ESPECIALIZADO BM 

APROVADO 
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ORDEM DE SERVIO N。  001/2017. 

 

Comandante Geral 

 

CBMMA 

REFERENCIA: Programa恒o da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhao. 

1- FINALIDADE: 

- Regular as atividades a serem desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Maranho durante a programaao da "Corrida Mais Saneamento" e "Projeto Rios e Praias Limpas" 

promovido pela CAEMA, nos dias 18 e 19 de maro de 2017. 

2- ATRIBUICOES PARTICULARES: 

2.1 - SUPERIOR DE DIA 

ー  Devera tomar conhecimento do evento e autorizar o deslocamento das VTR's para os 

locais previstos nessa Ordem de Servi9o; 

- Devera trabalhar em conjunto com o Coordenador geral da operaao; 

ー  Devera informar o Comandante Operacional Especializado de eventuais ocorrncias 

de vulto. 

2.2 - COORDENADOR DE OPERACOES 

- Dever ficar a disposi9ao do Superior de Dia para deslocar as VTR's que sero 

empregadas no servi9o de preven9ao; 



ー  Devera auxiliar o Superior de Dia na Coordenaao do servi9o de preven9ao nos dias 

de eventos, fazendo-se presente nos locais da preven9ao 

2.3 - COORDENADOR GERAL DO EVENTO 

- Sera 01 (um) 1。  Tenente o coordenador geral do evento, este por sua vez sera escalado 

pelo Comando Operacional Metropolitano e dever tomar conhecimento de todas as altera6es. 

- Dever自  entrar em contato com o respons自vel pelo evento para a distribui9ao dos 

lanches e a gua, para as equipes de servi9o; 

- Dever encaminhar ao Comando Operacional Especializado de Bombeiros Militar 

(COEBM) no dia til seguinte ao servi9o, um relat6rio constando todas as altera6es e atendimentos 

realizados durante o servi9o de preven9o, bem como, enviar a midia deste para o e-mail do 

COEBM (coebmcbnima@hotmail.com). 

- Dever自  comparecer no QCG e entrar em contato com o Oficial de Dia, a fim de 

receber os materiais e equipamentos que serao empregados na prevenao e leva-los at6 o local da 

preven9ao na VTR que ser disponibilizada pela DAL; 

- Ap6s o t6rmino do servi9o, devera recolher os materiais e entregd-los ao Oficial de Dia 

do QCG, a fim de que possam ser utilizados no dia seguinte; 

- Devera realizar adequa6es nas escalas conforme a necessidade do servi9o, inclusive 

realizar o remanejamento de pessoal. 

2.4 一 CIOPS 

- Devera deslocar as vtr's do BBA e BBMar para o locais da preven9ao previstos nesta 

Ordem, deixando-as prontas para atender qualquer demanda operacional fora do perimetro da 

preven9ao; 

- Manter o Comandante Operacional Especializado informado do incio e t6rmino das 

preven9oes; 

- Caso a vtr UR no esteja disponivel para o servi9o preven9ao, dever自  deslocar a vtr do 

BBEM para o local da preven9ao designado no dia 18/03/2017. 



DATA LOCAL DO EVENTO VIATURA HORÁRIO 

18/03/2017 
PRAÇA DO PESCADOR BBA 

BBMAR 

BBEM (caso não seja 

disponibilizada a viatura 

extra) 

16 HS 

19/03/2017 BAR CARNAUBAR BBA 

BBMAR 

08 HS 

2.5 - DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO - DAL 2.5 - DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO - DAL 

- Providenciar 01 (uma) VTR UR com motorista devidamente equipada e abastecida 

para transporte dos equipamentos e de acidentados; 

- Providenciar 01(uma) VTR UR com motorista devidamente equipada e abastecida 

para transporte dos equipamentos e de acidentados; 

- Devera providenciar 02 (dois) rdios portteis tipo HT e disponibiliza-los ao Comando 

Operacional Especializado, at a s lihOOmin do dia 17/03/20 17 (sexta-feira); 

- Deverd providenciar 02 (dois) rádios portáteis tipo HT e disponibilizá-los ao Comando 

Operacional Especializado, até ds 11h0Omin do dia 17/03/2017 (sexta-feira); 

- Devera enviar ao Comando Operacional Especializado, impreterivelmente, at6a s 1 lhs 

do dia 17/03/2017, o nome do motorista escalado no servi9o de preven9ao do dia 18/03/2017. 

- Deverá enviar ao Comando Operacional Especializado, impreterivelmente, até ds 1 lhs 

do dia 17/03/2017, o nome do motorista escalado no serviço de prevenção do dia 18/03/2017. 

2.6 - OFICIAL DE DIA DO QCG/CBMMA 2.6 - OFICIAL DE DIA DO QCG/CBMMA 

- Dever receber e realizar a distribui9ao de todo o material e equipamento que sera 

empregado na preven9ao; 

- Deverá receber e realizar a distribuição de todo o material e equipamento que sera 

empregado na prevenção; 

- Dever entregar e receber os materiais e equipamentos juntamente com o Coordenador 

Geral do Evento nas mesmas condi96es que recebeu do COEBM, COCB - 1 e da DAL; 

- Deverá entregar e receber os materiais e equipamentos juntamente com o Coordenador 

Geral do Evento nas mesmas condições que recebeu do COEBM, COCB - 1 e da DAL; 

ー  Receber ao final do servi9o a chave da iatura, empregado na Preven9ao, verificando as 

condi96es dos mesmos e caso seja constatada qualquer avaria nas vtr, fazer constar em Relat6rio. 

- Receber ao final do serviço a chave da iatura, empregado na Prevenção, verificando as 

condições dos mesmos e caso seja constatada qualquer avaria nas vtr, fazer constar em Relatório. 

2.7 - COMANDO OPERACIONAL METROPOLITANO 2.7 - COMANDO OPERACIONAL METROPOLITANO 

- Devera enviar ao Comando Operacional Especializado, impreterivelmente, at6a s 1 lbs 

do dia 17/03/2017, o nome do Coordenador Geral do Evento para o dia 18/03/2017; 

- Deverd enviar ao Comando Operacional Especializado, impreterivelmente, até As 1 1 hs 

do dia 17/03/2017, o nome do Coordenador Geral do Evento para o dia 18/03/2017; 

、失  



- Dever providenciar materiais e equipamentos para a preven9ao deixando a cargo do 

Oficial de Dia do QCG, este por sua vez, dever自  fazer a entrega e o recebimento desses materiais e 

equipamentos antes e depois do servi9o no dia 18/03/2017. Segue abaixo a relaao de materiais a 

serem disponibilizados: 

- Devera providenciar materiais e equipamentos para a prevenção deixando a cargo do 

Oficial de Dia do QCG, este por sua vez, deverd fazer a entrega e o recebimento desses materiais e 

equipamentos antes e depois do serviço no dia 18/03/2017. Segue abaixo a relação de materiais a 

serem disponibilizados: 

DATA MATERIAL 

18/03/2017 - 02 bolsas com Kit de primeiros socorros 

- 02 pranchas rígidas 

2.8 - ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR JOSUE MONTELLO - (ABMJM) 

- Devera enviar ao Comando Operacional Especializado, impreterivelmente, at6a s 1 lhs 

do dia 17/03/2017, os nomes dos 06 (seis) militares para o dia 18/03/2017. 

2.8 - ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR JOSUt MONTELLO - (ABMJM) 

- Deverd enviar ao Comando Operacional Especializado, impreterivelmente, até As 1 lhs 

do dia 17/03/2017, os nomes dos 06 (seis) militares para o dia 18/03/2017. 

2.9 - BBEM 2.9 - BBEM 

- Dever enviar ao Comando Operacional Especializado, impreterivelmente, at6 a s 1 lhs 

do dia 17/03/2017, o nome da praa para o dia 18/03/2017. 

- Deverd enviar ao Comando Operacional Especializado, impreterivelmente, até as 1 1 fis 

do dia 17/03/2017, o nome da praça para o dia 18/03/2017. 

3.0 - CRONOGRAMA DO EVENTO 3.0 - CRONOGRAMA DO EVENTO 

DATA LOCAL DE 

APRESENTAÇÃO 

LOCAL DO 

EVENTO 

HORÁRIO QUANTIDADE DE 

MILITARES 

18/03/2017 BBMAR 
PRAÇA DO 

PESCADOR 

15h até o 

término 

04 (CADETES) 

QCG PRAÇA DO 

PESCADOR 

15h até o 

término 

COORDENADOR DO 

EVENTO 

01 PRAÇA (BBEM) 

01 MOTORISTA (DAL) 

02 CADETES (ABMJM) 

3.1 - PRESCRICOES DIVERSAS: 

- O sucesso do evento 6 de responsabilidade de todos os Oficiais e Praas da 

Corporaao envolvida no servi9o, portanto 6 obrigat6ria a colabora9ao na realizaao do mesmo; 

3.1 - PRESCRICCIES DIVERSAS: 

- 0 sucesso do evento é de responsabilidade de todos os Oficiais e Praças da 

Corporação envolvida no serviço, portanto é obrigat6ria a colaboração na realização do mesmo; 
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’ . ー  Os casos omissos sero resolvidos em primeira instancia pelo Comandante 

Operacional Especializado, Fone: 98858-2240 e pelo Coronel QOCBM Chefe EMG/CBMMA 

Fone: 98844 - 0085; 

- O termo PREVENCAO refere-se a toda e qualquer atividade de responsabilidade do 

Corpo de Bombeiros Militar do Maranhao que vise coibir a ocorrncia de qualquer sinistro; 

- O Militar devera portar-se com postura, disciplina e resistencia a fadiga durante a 

preven9ao. 

Quartel em Sao Luis - MA, 17 de maro de 2017. 
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