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SUPERIO1!. DE 1lA 
C. DE OPERACOES 

MAJ QOCBM JOSEILSON 
CAP QOCBM SANDRA 

MAJ QOCBM AMORIM 
10 TEN QOCBM BATISTA 

M血DICO DE SERV.i買溺議崩芯嵐器入Jo TcQosBMRoBERTo 	TcQosBMROBEI 

‘ 」 	‘二 ． 	Das o8hoomin'sl2hoomin Dasl3hoominhsl8hoomin 	Dasl8hoominAso8 

DENT. DE SERVIO TC QOSBM DENISE 	TcQosBMDENIsE 	TcQosBMDENIs] 

OFICIAL4W DIk 	 2。  TEN QOEBM BERNARDO Das 7h3omin as 18h ST BM JANILSON 
ST BM LUIZ Das 18h s 7h30min 

CO血andantedaGuarda 	1o SGT BM N。  190/94 V. LIMA 	 24horas 
1,."","”合”．、‘． 1、．,n"."d．』h 	30 SGT BM No 373/94DIOGO 	 24horas 
謀晋anenFIa l皿しuar('aoo §。 §6元M荊う妬元VANGELISTA 
ー 	 ‘ 	・ 	CB BM N。  034/10 JOSEFRAN 	 Daso7h3omin'sl8h 

.1ユ．‘hr,ndoc".rd. 	 30 SGT BM N。  186/94 AGNALDO 	 Das2lhoomin'soSh 

TC QOSBM DIANA 

Das OShOOmin 五  s l2hOOmin 
CEL QOSBM FERNANDO 
TC QOSBM LUIS CARLOS 
IC QOSBM ROBERTO 
TC QOSBM DIANA 
Das O8hOOmin' s l2hOOmin 

	

'4了 ’ 	 1.1 1 sERVにo INTERN0 

	

、 	 24Horas 	 sobreaviso 

1.1 - SERVIO INTERNO 
24 Horas Sobreaviso 

24 horas 
24 horas 
24 horas 
Das O7h3Omin' s l8hOOmin 
Das 2lhOOmin' s OShOOmin 

'Mot. Vtr. Coordf Op 2o SGT BM NO401/94 EDIVALDO 24 horas 
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.Enfermeirb 

、Almoxarife 	 10 SGT BM N。  048/92 C. FILHO 	 Das O7hOOmin 五  s l8hOOmin 

, 

Das I3hOOmin h s l8hOOmin 

TC QOSBM ROBERTO 

Das l3hOOmin h s l8hOOmin 

TC QOSBM DENISE 

Das lShOOmin A s OShOOmin 

TC QOSBM ROBERTO 

Das lShOOmin A s O8hOOmin 
TC QOSBM DENISE 

Comandante da guarda 

Permanenia Da Guarda do 
QCG 

, 

・Reforo da Guarda 	 
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2' PARTE - INSTRUCAO 

● ・‘ ご・ 	SEM ALTERACAo 

’ぐ1'、 	3 PA1TE - ASSUNTOS GERAIS E 
?, ・「  ..ADM1N1STRATI VOS 

1 Aee'T、lTハe '",1、 AI‘・  1~ASSUNTOS GERAIS 

PORTARIA DO ILMO SENHOR CORONEL 
OOCBM COMANDANTE GERAL DO CBMMA  

PORTARIA no 47/2017/Gab. Cmdo/CBMMA 
Revoga'g aprova no a mbito do CBMMA, Diretriz para o 

‘ 、  Servio Operacional do Superior de dia. Coordenador de 
upera9oes, supervisor do L1U?S, there de Socorro e da outras 

' providencias. 
O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE 

BOMBEIROSMILITAR DO ESTADO DO MARANHAO, no uso 
de suas atribui96es legais, 

RESOLVE: 
Artigo )。ー  Revogar a Portaria n。 27/2015, publicada no BG 

ー  no 35, de 27 de maro de 2015. 
Artigo 2。ー  Aprovar, no 合  mbito do CBMMA, a Diretriz do 

り  Servio OperaionaI para o Superior de Dia. Coordenador de 
iperaoes, supervisor do し1U1-'JS e thetes de Socorros. 

A riigo x - tsta uiretriz entra em vigor na data de sua 
ruonca9ao. .. 

QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MARANHAO, AOS 

、 VINTE DIAS DO MES DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E 
DEZESSETE. 

Publique-se, d-se ciencia e cumpra-se. 
' CELlO ROBERTO PINTO DE ARAUJO ・  CEL QOCBM 

'' 	 Comandante Geral do CBMMA 
, 、  DIRETRIZ PARA O SERVICO OPERACIONAL DO  

SUPERIOR DE DIA, COORDENADOR DE OPERACOES, 
SUPERVISOR DO CIOP'S E CHEFE DE SOCORRO, NO  
AMBITO DO CBMMA. 

DA ESTRUTURA E ORGANIZACAO DO SERVIO 
OPERACIONAL 

Artigo 1。 -No servi9o operacional do Corpo de Bombeiros, 
、  estruturado por' um conjunto de fun96es organizadas em 
escalonamento vertical deverao ser aplicados os principios e 
tundamentos dq Sistema de Comando de Incidentes, definindo no 
local das ocorrncias no minimo, o perimetro de seguran9a, o posto 

"de comando e 自  rea de reuniao, por qualquer dos integrantes 
constantes dos artigos 3。, 5。  e 9。  desta Portaria. 

Pargrafou nico - At' que seja definido um Posto de 
Comando no local da ocorrncia, fica definido previamente, a 
viatura do Superior de dia ou Coordenador de Opera9ao, como 
Posfo de Cbmando, devendo ser sinalizada com um cone no teto 
para fins de idehtificac百o. 

In. ‘ー  - us comanuos operacionais cia Area I 
、‘トら correspondem ao Comando Operacional Especializado e ao 

' Comando Operacional Metropolitano. 
、、 	DO SERVIO DE SUPERIOR DE DIA 

Artigo 3。・  A, fun9ao de gerenciamento do servi9o 
operacional 6 do Superior de Dia, a uuem competira o 

,acompannamento e ticaIizaao das atividades operacionais da 
CorporaCao em quaisquer niveis. 

9Iー  - rara tai' servi9o concorrem a escaia somente os 
tenentes coron6is e os majores. 

§ 2。  - O servi9o de Superior de Dia sera no regime de 
trbalho de 24 horas, devendo pernoitar no QCG em alojamento 
aestinado a esse fim, salvo quando por necessidade de servi9o ou 
ptbblemas de acomodaao, for recomendvel o pernoite em outra 
IJBM. Excepcionalmente o Comandante Geral podera determinar 
que o servico sia realizado em condic6es de sobre aviso, no todo 
ou em parte, especincanuo os uetaines atraves de portaria ou 
quaiquer outro aocumento congenere. 

一 	§ 3。ー  A' permLta de servi9o do Superior de Dia, s6 sera 
permitida mediante autoriza 百o por escrito do Comandante 
Operacional da rea I escalante, em sua ausencia, tal atribui9o 
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recaira ao outro Comandante Operacional da referida rea. 
Havendo urgencia no decorrer do servi9o, tal permuta poder ser 
autorizada verbalmente pelas autoridades acima mencionadas, 
porm, devendo constar no livro destinado ao servi9o operacional. 

§ 4。ー  A passagem de servi9o do superior de dia deve ser 
efetuada sempre no Comando Geral s 8h, podendo 
excepcionalmente ocorrer em outra UBM, caso exista necessidade 
inerente ao servi9o operacional. 

Artigo 4。 ー  Compete ao Superior de Dia: 
I - Comparecer aos locais de sinistro quando acionado pelo 

Supervisor do CIOPS e/ou Coordenador de Opera96es, ou quando 
determinado pelo Comandante Geral, Comandante Adjunto e 
Comandantes Operacionais da rea 1, de acordo com a gravidade 
da situa9ao ou repercussdo do evento; 

II - Cumprir e fazer cumprir, aos militares de servi9o, o uso 
dos EPI,s nas ocorrncias, e o uniforme caracteristico para o servi9o 
escalado, salvo, quando determinado o uso de outro uniforme; 

III - Autorizar permuta ou remanejamento de militares, 
viaturas ou materiais por ocasiao de necessidade do servi9o 
operacional; 

IV- Solicitar autoriza頭o ao Comandante Operacional, do 
qual o Batalhao ou Companhia seja subordinada, para o 
deslocamento de viaturas, embarca6es, guarni96es e socorros para 
o interior do Estado, podendo em caso de relev合ncia e interesse do 
socorro determinar imediato deslocamento, comunicando logo que 
possivel; 

V - Dar ciencia aos Comandantes Operacionais da rea 1, 
regiao metropolitana da grande ilha, por ocasiao de ocorrncias em 
que for exigido o emprego de todo efetivo escalado para o servi9o 
diario do CBMMA; 

VI- Estabelecer canal de comunica9do ao respectivo 
Comandante Operacional, do interior do Estado, por ocasio de 
ocorrncias em sua 自  rea; 

VII - Informar aos Comandantes Operacionais da rea 1, 
todas as ocorrncias inerentes ao servi9o que gerem repercusso 
interna ou externa no servi9o; 

VIII ・  Apresentar-se pessoalmente nos dias b teis ao 
Comandante Operacional escalante, ap6s a assun9o do servi9o e, 
existindo impedimento deste, informar ou apresentar-se ao outro 
Comandante Operacional. Em dias no teis, a apresentaao poder 
ser realizada atravds de liga96es telefnicas, rdio, mensagens, ou 
qualquer outro canal vi自vel para comunica9ao eficazi 

IX - Manter-se sempre em condi96es de fcil localiza9o e 
contato, atrav6s do telefone funcional ou qualquer outro meio de 
comunica頭o eficaz, durante o periodo em que se encontrar de 
servi9o; 

X - Comunicar imediatamente ao Comandante Geral, 
Comandante Adjunto e a quaisquer dos Comandantes Operacionais 
da rea 1, por quaisquer meios de comunicaao sincrona sobre as 
altera96es de relevncia que venha a ocorrer no mbito do servi9o, 
inclusive, encaminhando o mais breve possivel resumo de tais 
ocorrncias de forma escrita e por qualquer meio possivel para as 
autoridades supracitadas; 

XI - Atender a 6 rg合os de imprensa fora do horrio de 
funcionamento dos Comandos Operacionais da 自  rea 1, quando no 
houver impedimento por parte do servi9o operacional, prestando as 
informa96es referentes aos dados das ocorrncias, delegando a 
atribui9豆o quando for o caso; 

XII - Atuar no comando das opera6es nos locais de 
emergencia quando presente; 

XIII - Manter-se informado das condi96es do equipamento 
e da tropa para o servi9o; 

XIV - Determinar o acionamento do Plano de Chamada, por 
ocasiao dos grandes sinistros, aps o conhecimento do Comando da 
Corpora9ao e dos Comandantes Operacionais da 自  rea I; 

XV - Efetuar visita de inspe9ao no Batalh石o e Companhia 
ap6s assumir diariamente o servi9o; 

XVI - Inteirar-se do cumprimento das Ordens de Servi9o; 
XVII - Em caso de ocorrncia de crime militar no mbito 

do servi9o operacional, dever tomar as medidas necessrias para 

	- 
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】配こ、．  ,t・ rnant.o'工militar no (.Juartel, em seguida intormar ao respectivo 
v&omanqante ou Lnete imediato ao militar, para que proceda ao 
'auto de Prisao em Flagrante Delito; 
;" 	XVIII. -, Prstar informa6es ao Comandante Geral, ao 
Comandante Adiunto'tii auaiauer dos Comandantes Operacionais 
aa area i, quanao se nzerem presentes no teatro de opera9oes, sobre 

‘、  as a96es em' curso, as planejadts, os recursos empregados e os 
requisitados; ・  

XIX - Deve assinar diariamente ao final da jornada de 
trabalho, o livro confeccionado pelo Coordenador de Operac6es. e 

	

、  “ 	’ ， 	一 	．  ． 	一 	．,. . 	．  に  
sempre aue a situacao exigir ou tor solicitado pelo Lomandante 
ueraI,'Lom4nuarne AUJUfltO ou peios Lomandiames Operacionais 

'.da'白rea 1. 'confeccionar relat6rio suplementar em conjunto com o 
cooraenaaor ae uneracoes: 

・’'‘ 、  )(Xh Quando da confecCao de relatrio suplementar, em 
vara utit, deve: antes ae se ausentar ao vuartei. deixar uma via no 
' Comando UperaClonai escalante ou solicitante. Lm sendo dia nao 
白  til, deve deixar com seu substituto: 
一 ．  ,: 	AAJ - Lilt caso au ocorrencia no interior ao Lstado. diante 
ao peaiao ae socorro atraves ao し  iors ou outro meio, deve de 

. l meuiato, aeterminar traves do LlOr5 ou diretamente, as 
.seguintes medidas: 
- I a) Acionar o Batalhao ou Companhia mais prxima do 
ocorrido; ' 	” ， 	、  

b). Perrnanece、monitorando via telefone ou outro meio at6 
o desfecho 1final' a ocortEitcia. 

・ X￥li - Quando 、  hegar do interior do Estado, o pedido de 
apoic.、com recursos materiais, viaturas ou pessoal, deve de 

, imeciiato, em conjunto c9m os Lomandantes Uperacionals da area 
1, Ccmandante Operacidnal da respectiva rea sinistrada, e/ou 
し  omanaarne A ajunto eiou Lomanaante tjerai, decidir sobre a 
necessidade, logistica e meio de transporte para atender o pedido 
・’ 

	

	DO SERVICO. DO COORDENADOR DE 
0 PERAC6ES 

Artigo 5。  - O Coordenador de Opera6es' o responsvel 
iela coordenaao das ac6es e operac6es bombeiristicas no a mbito 
ia reglao metropolitana $a grande titia. 
声  ’ § 1。・  O Coorden'ador de Opera96es dever合  sempre se fazer 
' -presenfe em emeraencia uue envolver o emprego de mais de uma 
, guarntao ae socorro ou por ocasiao ae incendios urpanos e 
'acidente automooilistico com vitimas presas em terragens ou 
quanuo aeterminaao peio superior ae aia e/ou Lomandantes 
Operacionais da rea 1. 

	

孟、 	◇Zv - o servico ae しoordenador de Operacoes. tera como 
'' j,ase par'・seu desenvolvithento, o Quartel do Lomandlo Ueral, 

podendo ser em' outra L Batalhao ou Companhia, desde due 
. autorizado neio 'uperior,ae aia. o regime ae trapaino e de ze noras 

e somente concorrerao at4i escala Lapitaes e/ou I" tenentes, sendo 
1 que,crn caso de necessi4d urgente, excepcionalmente os Majores 

--podero cohcorrer. 
es' ・  A permuta ae servio ao Loordenaaor de operacoes, 

so sera permitida mediante autorizaCao por escnto do uomanaante 
operacionai escaiante. 

S4o" - No decorrer do servico operacional. havendo uma 
necessidade urgente. excepcionaimente, a permuta poaera ser 
autorizaaa veio さ  uperiaaae aia. 

CY- A nassagem ae servico ao uooraenaaor ae operacoes 
・ aeve ser eietuaaa no し  omanao uerai, poaenao se aa em outra 
UBM, sOmente se autorizatja pelo superior de dia e sem prejuizo 
para o Servi9o. 

	

a . 	、 § 6k' - O Coordenador de Opera6es, deve pernoitar no QCG, 
no al9jailento d,stinadoa esse fim, podendo se d自  em outra IJBM 

:,exist.necessidade para o servio operacional e/ou por 
II I 

auest とs de acomodaces. Sendo due, em ambos os casos, sempre 
一aeve exISnr a auIOnzaCaO ・aO さuDenOr ae ala. '"v'vーー“'"""‘ー一“Yマ‘"v レ、”…～'"v…ー  

, -, Artigo 6。ー  Compete ao Coordenador de Opera96es 
'.1 - Receber d6 seu 'antecessor todo material carga 

nertencente a sua viaturti. bem como,a s informa6es referentes ao 

. servip operaciotai dos iiatainoes e Lompannias; 

5. 
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II - Estabelecer comunicaao com o Supervisor do CIOPS, 
sempre que julgar necessrio, a fim de complementar informa96es 
referentes a ocorrncias, pessoal e material do Batalho ou 
Companhia; 

III - Apresentar-se pessoalmente, ao Superior de Dia, ap6s 
assumir o servi9o e inform自-lo de todas as altera6es de pessoal e 
material a serem empregados no servi9o operacional; 

IV - Apresentar-se pessoalmente nos dias teis ao 
Comandante Operacional escalante, ap6s a assun9o do servi9o e, 
existindo impedimento deste, informar ou apresentar-se ao outro 
Comandante Operacional. Em dias no teis, a apresentaao poder' 
ser realizada atrav6s de liga96es telefnicas, r白dio, mensagens, ou 
qualquer outro canal viavel para comunica o eficaz 

V ・  Permanecer nas dependencias do QCG/CBMMA ou de 
outras unidades Operacionais do CBMMA, desde que autorizado 
pelo Superior de dia, integralmente a disposi9o do servi9o 
operacional; 

VI - Manter-se a par de todos os planos, ordens e demais 
documentos normativos de interesse do Corpo de Bombeiros, 
zelando e providenciando o seu devido cumprimento; 

VII - Coordenar os meios necessrios nos atendimentos de 
socorros de bombeiros e transmitir as informa6es t'cnicas, que 
estiverem ao seu alcance; 

VIII - Somente podera autorizar permuta ou substitui9ao de 
pessoal ou viatura em servi9o nas Unidades Operacionais, no dia 
de servi9o, com a ciencia e autorizaao do Superior de Dia; 

IX - Informar ao Superior de Dia das ocorrncias ou 
altera96es ocorridas dentro do servi9o, referente a recursos 
humanos e materiais; 

X - Informar imediatamente o Superior de Dia quando 
houver ocorrncias de vulto e de grande repercuss豆o ou quando 
houver o emprego de mais de uma guarni9自o de socorro; 

XI - Atender a 6 rgaos de imprensa na ausencia do Superior 
de dia ou dos Comandantes Operacionais da 自  rea 1, quando no 
houver impedimento por parte do servi9o operacional, prestando as 
informa96es referentes aos dados das ocorrncias; 

XII - Providenciar o acionamento da Policia Militar, atrav6s 
do CIOPS, para o local de ocorrencias que necessite de interven9o 
policial, visando a prote9ao da integridade fisica dos bombeiros 
militares, vitimas e terceiros, que porventura estejam no local, 
assim como, salvaguardar bens materiais e o patrimnio p"blico; 

XIII - Acionar o Superior de dia em situa6es de indicios 
de crimes, que necessite a lavratura de Auto de Prisao em Flagrante 
Delito, devendo inicialmente adotar os procedimentos legais 
cabiveis; 

XIV - Em ocorrencia, chegando o Superior de dia, deve 
imediatamente passar o comando da opera 石o, e, estando presente 
qualquer dos Comandantes Operacionais da rea 1, deve inform自- 
los acerca das a6es e providencias j五  realizadas e/ou requisitadas; 

XV - Sempre que necessitar da presen9a do superior de dia 
em ocorrencia, da qual ja esteja participando e o Superior de dia, 
por alguma razo, nao seja localizado por telefone ou via rdio, 
deve imediatamente acionar os Comandantes Operacionais da 白  rea 
1, para intervir no sentido de tentar localizar o superior de dia ou se 
fazer presente na ocorrncia; 

XVI一  Preencher o livro designado para o servi9o, e sempre 
que for necessrio e/ou determinado pelo Superior de dia e/ou 
Comandantes Operacionais da rea 1, deve providenciar relat6rio 
suplementar contendo as ocorrencias de destaque durante o servi9o; 

XVII - Quando da confec9きo de relat6rio suplementar, em 
dia" til, deve, antes de se ausentar do Quartel, deixar uma via no 
Comando Operacional escalante ou solicitante. Em sendo dia no 
util, deve deixar com seu substituto; 

XVIII - Deve, diariamente, at6 a s 9h, em dia 6 til, deixar o 
livro para ser lido no Comando Operacional escalante, salvo, 
necessidade urgente inerente ao servi9o operacional; 

XIX - Em caso de ocorrncia no interior do Estado, 
chegando ao seu conhecimento o pedido de socorro atrav6s do 
CIOPS ou outro meio, deve de imediato, repassar ao Superior de 
dia; 

o 
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包xX一とumprir e 魚zer cumpnr aos mIhta丁es de servlc ). O 
リりsoao 刃」monlle calacにns［にo,assml como,o uso dos brl s nas 

bcorrencias. 
、 DO SERVWO DO SUPERVISOR DO CIOPS 

’ ・． ‘Ahigo 7。ー o supervisor do cIoPs teIll a んn9ao de 
、  ‘cIolla重迄nto e controle dos recursos operacionais disDoniv eis. 

Mamras, ・ emDa丁ca9oes e eqmpamentos,pal一a eInpregos em 
emergenClaS. 

9~ー・ U ServlCO ae SupervlSOr aO しlUrさ Sera reanzadO em 
:!eglIlle a、UaDamO ae b Ou Iz noras e,COnCOrrerao a tal eSC ala 

Cゆitaes eんu Tenentes,sendo que,eIn caso de necessidade Ou 
畑― ncorre r. 'mudan9a na・estrutura operacionaし osM可ores poder永〕 c〔  

§2。 ・ A perniuta de servi9o dq supervisor do cIoPs,s6 :era 
permi丘da mediante autorizacao por escrito do Coordenador de 

,j UperaCoeS b皿nO しIUrさ．  
9丁ーA paSS日gem ae ServlCO aO さupervISOr dOしlUrS de ve 

Ser ektuada nO CIUP& 

	

「、 	A"i2o 89 1 Coml〕ek ao supervisor de cIoP& 
1―とhtrar enl cont蹴o com o Superlor de dla e Coordena dor 

'de Operac6es,assim que assuIllir o servico,bem como,Dor ocas iao 
ae oCOrrenClaS; 

・II一 Inわrmar sobre ocor肥ncia ao Comandante Operacio nal 
da area l,especializado ou metropolitano,con仏rme a gravidad ee 
n肌ure年a da ocorrencia ou s可a,ain島rma車o deve scr direcion ida 

、 ao 逮市ectivo comandante operacional na qual a guamic ao 
parmIpallIe [enna seu baIamao ouしoInpanhla subordmada; 

'IlI、 In釦rmar ao respectivo Comandan肥 OperacionaI da 
、re4 em q賀o de ocorrencias no Interior do Estado,dc gra ide 
repe rcu s sa《J; 

Iv ・ Receber em seu tumo de servi9o,as ahera96 es 
reたrente旦  a pessoal e malerial,do B誠alhao ou ComDan lia. 

●、  aeSnm(laS aO ServlCO,a mn de dlSpomblhzar aO SupenOr de dIae 
*しoor（】enaqor ae Upera9Oes; 

'v,,111虻mir os despachantes sobre a libera9ao de soco「  ros 
para aleりaullento a emergenclas; 

VI、 Man記トse a par de如dos os planos,omens e dem ais 
documen加s noml肌ivos de inkresse do co叩o de Bombeiros, 

vII ・ Acompanhar do Centro Integrado de opera96es de 
Segwan9a ' CI（〕PS,o desenvolvimento das ocorrencias,visa ido 
dar suporte de inめnnac6es as viaturas destinadas Dara o 
aIenannenlo; 

vIII 一 In島nnar,orientar e apoiar o Superior de dia eo 
二・ ‘しooraenaaor ae Upera9Oes,acerca ae toaas as ocorrencIas de 
;qualquernatureza que requeiram a presen9a de mais de uIll soco rro 
・． ・ para肌endimento; 

コx~ Aciona丁  o plaIlo de chaIllada do B肌alhao ou 
.Companhia quando au如rizado ou determinado pelo SuDerior de 
-lJla しOn'anaanle UeraI， しOlllanaante Aalunto e/Ou しOmandan tes 
Uperacpn4ls aa area に  

x f P元videncia丁  rel飢6rio do servi9o contendo as 
、 ocorr帥cia3 do servi9o e demds in仏mla96es; 

Do sERvICo.DE cHEFE DE socoRRo 
Anigo 9。一 Oい Chek de Socom〕 de cada Batalh敵〕  ou 

'ompanh査  6 o ksponsdvel pela imedi飢a execu9ao das a96ese 
ope「的6es 9uandQ acio'ado peIo ciops. 

． ‘ 	§1。一 O Chefぬle Socorro dever自 deslocar一se para如d ae 、 	‘ 了． 	A . "'. r . 	，、  ．. ～ 	ノ、  
'quaIquer emergenCla atrlbulda aO B肌aIhaO Ou COmDanhla q ue 
t esnver ae'elvI9o・・  
'‘ 	一 ,§2。 ‘O servico de Chek血Socom) sera realiZado em u ma 
UnIaaae,DeraClOnal e【11 「eglIl】e ae IraDamO ae l乙 Ou Z4 nOra se 
COnCOrreraO a tal eSC組耳OnCmS SuりanemOS. aSmranteS a Om .le 
exCeDClOnaImeme OnClaおmlermealanOS. 

	

, 	.Qゴ’ 一 A Demlma Qe ServlCO aO しneIe ae さOCOrrO. SO Se ra 
pemlmaa Illealanle a、」工onza9ao por escrIlo do しomandante cio 
「espectNo Bdalhao ou Gmhpanhia,na qual o Inilita丁 estiver lot ido 
ou vincul記o para 6ns dqservi9o operacional.Podendo, em ca los 

ご1lm,do servi~ser autoriz司~ lo 
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- 	-. 	 - Cumprir e fazer cumprir aos militares de servi
'usb do .uniforme caracterstico, assim como, o uso dos EPI's

corrncas:
IOSER VIO DO SUPERVISOR DO CIOPS
Artigo 7 - O S

up
ervisor do CIOPS tem a fun o

3clonafi nto e controle dos recursos operacionais disponv

viatura , embarca es e e
quipamentos, para empregos

emer
g

ncias
.lo - O srvio de supervisor do CIOPS ser realizado

eglme de, trabalho de 6 ou 12 horas e, concorrero a tal esc

Capites e/ou Tenentes, sen
do q

ue, em caso de necessidade
mudana naestrutura o

p
eracional, os Majores podero concorre

2 - A prniuta de servio do Supervisor do CIOPS, s s
p
ermitida mediante autoriza o por escrito do Coordenador

Opera e B neCIOPS
.3 - 	 a a

gem de servio do Supervisor do CIOPS d
iser efetuada no CIOPS

.: 	 Artigo 8 - Compete ao Supervisor de CIOPS
:I - iitrar emcontato com o Superior de dia e Coordena

de Opera es, ass
im q

ue assumir o servio, bem como, por ocas
de ocorrncias

;II- Informar sobre ocorrncia ao Comandante Operacio

da rea I, es
p
ecializado ou metro

politano, conforme a gravidad

nature da ocorrncia, ou seja, a informa o deve ser direcion
ao rs ectivo Comandante Operacional na 

q
ual a guarn

ilparticipant tenha seu Batalh o ou Com
p
anhia subordinada

;III Informar ao respectivo Comandante Operaciona
lrea em qaso de ocorrncias no Interior do Estado, de grai

r percuss
d;IV - Receber em seu turno de servio, as altera

referente a 
pessoal e material, do Batalh o ou Compani

lesti adas ao servio, a fim de di
sponibilizar ao Superior de 

diCoordenador de Opera es;
V 'instruir os despachantes sobre a libera o de socor

p
ara atendimento a emer

g
ncias

;VI tManterse a par de todos os planos, ordens e dem
documentos normativos de interesse do Corpo de Bombeiros

;VII - Acompanhar do Centro Integrado de Opera es
Segurana - CIOPS, o desenvolvimento das ocorr ncias, visar
dar suporte de informa es s viaturas destinadas 

p
ara

atendimento
;VIII - Informar, orientar e apo iar o Superior de dia

Coordenador de Opera es, acerca de todas as ocorrncias
q
ualquernatureza que requeiram a 

p
resen a de mais de um soco

p
ara atendimento

;IX - Acionar o plano de chamada do Batalh o

Companhia quando autorizado ou determinado pelo Superior
Dia, Comandante Geral, Comandante Adjunto e/ou Comandan
Oper ion is da rea 

1;X 	Prvidenciar relatrio do servi o contendo
ocorrncias d servi o e demais informa es

;DO SERVIO DE CHEFE DE SOCORRO
Artigo 9 - O Chefe de Socorro de cada Batalh o

Com
p
anhi 	o ies

p
onsvel pela imediata execu o das a e

o
p

er
4

es 
q

uando cioiado pelo Ci
ops.

1. - O Chefde Socorro dever deslocar-se para tod:
qualquer nlergncia alr buda ao Batalh o ou Com

p
anhia c

estiver de srvio.

, '2 . O servio de Chefe de Socorro ser realizado em u
Unidade peracional e , regime de trabalho de 12 ou 24 hora:
concorreio a tal escai oficiais subalternos, aspirantes a oficia
excepcioialmene fic1 intermedi rios

.3 A permuta de servio do Chefe de Socorro, s si
p
ermitida ' mediante au.triza o por escrito do Comandante

respectivo Batalh o ou othpanhia, na qual o militar estiver loti
ou vinculado para fins de. servi o operacional. Podendo, em ca
excepcionais, ocorrido 1entro do servio, ser autoriza

do pi 

Sunerior ie dia. 
r Q41 - A nassaaemae servico ao unere ae socorro oeve ser 

eretuaaa na propria UI3M ao aesenvolvimento ao servi9o. 
,  
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Artigo 10~ Compete ao Chefe de Socorro: 
I - Apresentar-se para o servi9o com o uniforme 

operacional caracteristico da UBM onde estiver escalado; 
II - Participar da rendi9ao da parada na hora regulamentar; 
III - Instruir o pessoal e conferir o material operacional de 

seu socorro; 
IV - Inteirar-se de todas as ordens pertinentes ao servi9o; 
V - Acompanhado do seu antecessor, aps assumir o 

servi9o, apresentar-se ao Comandante da Unidade, na ausencia 
deste ao Subcomandante, comunicando-lhe as altera6es 
existentes; 

VI - Informar por telefone, ao Supervisor do CIOPS, tao 
logo os procedimentos previstos nos incisos II, III, IV e V, acima, 
tenham sido cumpridos, comunicando-lhe os recursos humanos e 
materiais disponiveis, bem como, as altera96es de pessoal e 
material, que por ventura possam existir; 

VII - Apresentar a guarni9ao de servi9o ao Coordenador de 
Opera6es ou Superior de Dia, quando da inspe9o destes na 
Unidade, comunicando-lhe os recursos e as altera96es existentes; 

VIII ・  Atentar para a integridade fisica dos componentes do 
socorro, nos deslocamentos e nos locais de opera6es; 

IX - Certificar-se de que todos os integrantes da guarni9o 
sej am conhecedores de suas obriga6es funcionais; 

X - Tomar ciencia de todos os meios de que dispe o 
socorro, deixando-lhes em condi"es de pronto emprego; 

XI - Atender, na medida do possivel, as solicita6es de 
6rgaos de imprensa que comparecerem ao local do sinistro, quando 
nele nao se encontrar nenhum superior hierrquico de servi9o, 
declinando somente assuntos correlatos a operaao que atende; 

XII - Solicitar, no local do sinistro, o comparecimento do 
Coordenador de Opera96es e/ou Superior de dia, quando julgar 
necessarlo; 

XIII - Acionar o Plano de Chamada da unidade quando 
determinado ou autorizado; 

XIV - Passar o comando das opera6es ao Coordenador de 
Opera6es ou Superior de Dia, quando qualquer um deles se 
encontrar no local do sinistro; 

XV - Confeccionar ao final do servi9o o relatrio das 
ocorrncias atendidas; 

XVI- Realizar com a guarni9ao, no decorrer do servi9o, 
teste de prontidao ou instru9o, conforme quadro de trabalho 
semanal do Batalhao ou Companhia; 

XVII - Cumprir e fazer cumprir aos militares de servi9o, o 
uso do uniforme caracteristico, assim como, o uso dos EPI's nas 
ocorrencias. 

DAS DISPOSICOES FINAIS 
Artigo 11 - Os Comandantes de Batalh6es ou Companhias, 

situadas no interior do Estado, devem determinar aos militares que 
trabalham na fun9ao de Chefe de Socorro, que diariamente 
repassem ao CIOPS, as equipes de trabalho do dia, bem como, as 
ocorrncias de maior repercuss自o, inclusive, com imagens do 
sinistro, sempre que possivel. 

Artigo 12 - Os Celulares funcionais, sao de uso exclusivo 
para o servi9o operacional. 

Artigo 13 - A escala de oficiais de sobreaviso, refere-se 
aos que substituirao o escalado ordinariamente, no caso de 
impossibilidade por for9a maior que no puderam ser previaniente 
comunicadas ao escalante. 

Artigo 14 - Deverao os Oficiais concorrentes das escalas 
de Superior de Dia, Coordenador de Opera6es, Supervisor do 
CIOPS e Chefes de Socorros: 

I・  Informar por escrito ao Comando Operacional, Batalhdo 
ou Companhia escalante, at6 o dia 20 de cada mes, sobre os 
afastamentos planejados para o mes seguinte (frias e licen9a 
especial); 

II - Nos demais afastamentos (curso, atestado m'dico, 
npcias, nojo, etc.), informar pela via mais rpida, e tao logo seja 
possivel, providenciar que o documento comprobatrio esteja junto 
ao Comando Operacional, Batalhao ou Companhia escalante. Tais 

, 

、、  

、．  
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piqdidas, tem o 5bjetivo de melhorar o planejamento para 
.:セ  onfec9ao da escala e consequentemente o servi9o operacional. 

Artigo 15 - Os grupos de trabalho criados atrav6s da 
' ferramenta "whatsap" ou outro aplicativo, para as comunica6es 
dentro das fun"es operacionais ou administrativas do CBMMA, 
por conta do interesse p'blico e natureza do servi9o ofertado pela 
Corporaao, se faz necessrio a participa9ao de todos os militares 
envolvidos. Seihpre que possivel, serd utilizado o telefone 
funcional para este fim, contudo, nao sendo possivel, e visando o 
bom andamento do servi9o, ser自  utilizado o n丘mero particular para 
forma9ao destes grupos, visto que: 

I - Tais ferramentas se tornaram imprescindiveis, 
● necessrias e" teis ao trabalho: 

ii - igiiiza e iaciiita a aivuigaao e propagaao ca 
】 informa o, atrav6s da postagem de documentos, avisos e/ou 

determina96es; 
II - O(s) administrador(es) do(s) grupo(s) criado(s), devem 

‘ ．」 sempre estar atentos para a inclusao ou remocao de militares 
necessarios ou aesnecessario ao grupo; 

HI- A saida de militares do grupo, deve ser realizada atravs 
do(s) administrador(es); 

IV- Os militares participantes dos grupos de trabalho, 
quando por qualquer motivo for ficar ausente por periodo igual ou 
superior a 30 (trinta) dias, sero removidos temporariamente 

、  plo(s) administrador(es) do grupo; 
、 	V- Os militarei participantes dos grupos de trabalhos, 
sempre que for se ausentar da sua sede ou for para local nao coberto 
por sinal de operadora, devem informal tal situa9ao aos 
administradores dos grupos e ao seu Comandante imediato; 

VI - Os grupos de trabalhos devem ter postagem somente 
relacionada ao seu fim: 

V Ii - Lm existmao algum militar que se sinta olendido 
dentro do grupo por alguma postagem, pode se manifestar de 
imediato. ou fazer contato com o Administrador do eruno acerca da 
postagem. o Aomlnistrauor, por sua vez, ievara ao conhecimento 
do militar respons自vel pela postagem e solicitara que evite. 

Pargrafo b nico - O uso da ferramenta acima, nao obsta que 
o respons自vel pela divulga 貢o da informa9ao, sempre que possivel, 
deva complementar com o envio de e-mail funcional e/ou liga o 
teleffinica e/ou entrega do documento pessoalmente. 

Artigo 16一  Os militares devem diariamente, acessar o site 
do CBMMA, atrav6s do endere9o eletr6nico, www.cbm.ma.gov.br. 
visto que, trata-se de outro meio de divulga9o de informa9o, no 
a mbito administrativo e operacional. 

Artigo 17 - Os militares ocupantes das fun96es aqui 
,tratadas, devem Lhianiamente, ao assumir seus postos de trabalhos, 
orientar os demis militares sob sua subordina9ao, acerca da 
proibi9o na divulga o em redes e grupos sociais, de imagens de 
4timas colhidas no local do sinistro. 

Artigo 18 - O servi9o interno do QCG, Batalhao, 
Companhia, ABMJM e Col6gios Militares 6 gerenciado 
diretamente oelo Oficial de dia e/Ou fiscal de dia e/ou militar 
aesignaao na run9ao, contuno, navenno necessiaacie ae interven9ao 
e atua 豆o imediata, ou fiscaliza9ao, o Superior de dia e o 
Coordenador de Operaao, tem a competencia legal para tal 
finalidade. Contido, posteriormente, os Comandantes de Batalh含o, 
Companhia, Diretor de Ensino, Ajudante Geral, Comandante da 
ABMJM e Comaildante do Colcio. caso seja detectado alaum 
prornema ne cunno auministranvo ou criminai, serao acionaaos 
para atuarem na resolu9ao. 

Artigo 19 1 A Corregedoria Adjunta do CBMMA, deverh 
manter em escala di自ria de sobreaviso, um oficial e uma pra9a para 
apoio tcnico-jurdico na confec9ao do APFD e efetividade de 
todas as demais diligencias necessrias que o caso exigir. Devendo 
tal escala, ser divulgada mensalmente para os Comandos 
Operacionais da rea I. 

Artigo 20一  Os casos omissos a esta Portaria sero 
resolvidos em' consonancia com a estrutura operacional de 
emera6ncia: em orimeira instncia nelo Superior de Dia. e nas 
demais instancis pelos Uomandantes Operacionais da Area I e 

Comandante Adjunto, e, em h ltima instancia, pelo Comandante 
Geral. 

Artigo 21 - O descumpnimento dos itens aqui tratados, 
podera incidir em responsabilidades, tanto em a mbito 
administrativo, civil e/ou criminal. 

QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO MARANHAO. AOS 
VINTE DIAS DO MES DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E 
DEZESSETE. 

CELlO ROBERTO PINTO DE ARA JO - CEL QOCBM 
Comandante Geral do CBMMA 

LI一ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

A. ALTERAいO DE OFICIAIS BM 

1. VIAGEM  
a. Seguiu viagem com destino a cidade de Itapecuru-Mirim 

MA no dia 25 de julho do corrente ano, o Maj QOCBM Francisco 
Robertt Sousa Pacheco, lotado na Corregedoria Adjunta Bombeiro 
Militar, a fim de realizar diligencias da Sindicncia n。 05/2017, na 
condi9ao de Sindicante. Devendo retornar no dia 26 de julho de 
2017. (Nota n。  07/CABM, de 21/07/1 7). 

b. Seguiram viagem com destino a cidade de Bacabal ・  MA, 
no dia 25 de julho com previsao de retorno no dia 27 de julho de 
2017, os Oficiais da Comissao Setorial de Licitaao do CBMMA, 
abaixo relacionados: 

- Alonso Ricardo Furtado da Silva - Maj. QOCBM; 
- Carlos Ant6nio Santos e Santos一  10 Ten. QOCBM; 
Tal viagem terh por finalidade a realiza 百o do Pregao n。  

09/201 7/CBMMA, cujo objeto trata da contrata9百o de empresa para 
o fornecimento de alimenta9ao preparada para os militares do 6。  
Batalhao de Bombeiros Militar, situado na cidade de Bacabal - MA. 
(Nota n。  04/CSL, de 2 1/07/17). 

B. ALTERACAO DE PRACAS ESPECIAIS 

SEM ALTERA叫O 

C. ALTERACAO DE PRACAS 

1. VIAGEM  
Seguiram viagem no dia 25 de julho do corrente ano, para 

a cidade de Itapecuru・Mirim - MA, 03。  SGT BM 457/94 Raimundo 
Santana P. J'nior, na condi9ao de Escriv言o " ad hoc" da 
Sindicancia no05/2017 e o 3。  SGT BM 596/94 Cdlio Roberto Pires 
Costa, na condi頭o de Motorista da VTR ECO SPORT de placa 
NXR 3094, da CABM. Devendo retornarem no dia 26 de julho de 
2017. (Nota n。  07/CABM, de 2 1/07/17). 

4" PARTE - JUSTIA E DISCIPLINA 

I- JUSTICA 

SEM ALTERACAO 

II~ DISCIPLINA 

SEM ALTERACAO 

Assina: 

CELlO ROBERTO PINTO DE ARAUJO - CEL QOCBM 
COMANDANTE GERAL DO CBMMA 
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