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Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo 

(RCGCBMES), aprovado pelo Decreto n.º 689-R, de 11 de maio de 2001, 

 

RESOLVE: 
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Art Artigo 
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Aux Auxiliar 

BBM Batalhão Bombeiro Militar 
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BM Bombeiro Militar 

BM/1 1ª Seção do Estado Maior 
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BM/5 5ª Seção do Estado Maior 
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CA Corpo de Alunos 

CACP Curso de Adaptação de Cabo Peculiar 

Cap Capitão 

CASP Curso de Adaptação de Sargento Peculiar 

CAT Centro de Atividades Técnicas 

Cb  Cabo 
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CCS Companhia de Comando e Serviço 

CEDEC Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

CEIB Centro de Ensino e Instrução de Bombeiro 

Cel Coronel 

CFC Curso de Formação de Cabos 
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CFSd Curso de Formação de Soldado 

Ch Chefe 

CHAEPP Curso de Atendimento a Emergência com Produtos Perigosos 

CHVT Curso de Habilitação de Vistoria Técnica 

Cia Companhia   

Cia Ind Companhia Independente 

CMaut Curso de Mergulhador Autônomo 

Cmdo Comando 

Cmt Comandante 

COBOM Centro de Operações de Bombeiro 

CODC Curso Operacional de Defesa Civil 

Com Int Comunicação Interna 

CPCIF Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal 

CSA Curso de Salvamento em Alturas 

CSA Curso de Salvamento Altura 

CSM Centro de Suprimentos e Manutenção 

DBM Destacamento de Bombeiro Militar 

Dec Decreto 



 

Dez Dezembro 

DOE Diário Oficial do Estado 

Dptº RH Departamento de Recursos Humanos 

DS Diretriz de Serviço 

EABA Estágio de Adaptação de Bombeiro Aeródromo 

EM Estado Maior 

Enc Mat Eq Encarregado de Material e Equipamento 

Eq Equipamento 

Fax Faxsimill 

Fev Fevereiro 

Fls Folhas 

FUNCOOP Fundo Cooperativista 

FUNREBOM Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiro Militar 

GATS Gratificação Adicional de Tempo de Serviço 

GC Gratificação de Comando 

GSE Gratificação de Serviço Extra 
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Inc Inciso 
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IS Instrução de Serviço 
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Jan Janeiro 

Jul Julho 

Jun Junho 

Mai Maio 

Maj Major 

Mar Março 

ME Militar Estadual 

Mem Memorando 

N  Normativa 

Nov Novembro 
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Of  Ofício 

Of Mec Oficina Mecânica 

OS Ordem de Serviço 

Out Outubro 

P Pessoal 

PAD Processo Administrativo Disciplinar 

Pel Pelotão 

Pgtº Pagamento 

Proc Processo   

QCG Quartel do Comando Geral 
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QO Quadro de Organização 
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QOMBM Quadro Oficiais Médicos Bombeiro Militar 
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R  Regulamentar 
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RISG Regimento Interno e dos Serviços Gerais 

RNR Reserva não remunerada 

RR Reserva Remunerada 
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SCS Seção de Comando e Serviço 

Sd Soldado 

SEF Seção de Educação Física 
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Set Setembro 

Sgt Sargento 

SH Seção de Hidrante 

SNC Seção de Normas e Cadastro 

SPCIP Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico 

SPI Seção de Perícias de Incêndio 

STEI Seção Técnica de Ensino e Instrução 

Sub Ten Sub Tenente 

Sub UBM Subunidade Bombeiro Militar 

SV Seção de Vistoria 

Ten   Tenente   

Ten Cel Tenente Coronel 

TSCS Taxa de Segurança Contra Sinistro 

UBM Unidade Bombeiro Militar 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 

PORTARIA Nº 003-R, DE 23 DE JANEIRO DE 2002. 

 

Institui o Regimento Interno e dos Serviços Gerais do  

Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – RISG/CBMES. 

 

O CORONEL BM COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Inciso IX do 

Art. 2º do Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - 

RCGCBMES, aprovado pelo Decreto nº 689-R, de 11 de maio de 2001, 

 

RESOLVE:  
 

TÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

CAPÍTULO I 
 

DA FINALIDADE E APLICAÇÃO 
 

Art. 1º - O Regimento Interno e dos Serviços Gerais do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito 

Santo – RISG/CBMES estabelece o que se relaciona à vida interna e aos serviços gerais do CBMES, 

disciplinando normas relativas às atribuições, às responsabilidades e ao exercício das funções de seus  

integrantes, nos órgãos de Direção, de Apoio e de Execução, de forma a regular a administração, o comando e 

o emprego da Corporação. 

 

Art. 2
o
 – Os ocupantes dos cargos previstos no Quadro de Organização do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e seu Detalhamento Interno recebem delegações estabelecidas 

neste RISG/CBMES e assumem a responsabilidade pelo exercício das funções inerentes aos cargos que 

ocupam. 

Art. 3
o
 – A autoridade superior estabelecida de conformidade com a Lei de Organização Básica 

do Corpo de Bombeiros Militar, por ser a detentora do poder de delegação, poderá avocar os encargos e/ou 

atribuições da autoridade funcionalmente subordinada quando reconhecer que tal medida se faz necessária 

para manter os princípios fundamentais que norteiam a administração pública. 
 

CAPÍTULO II 
 

DO COMANDO E DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Art. 4
o
 – O Comandante Geral é o responsável pelo comando, administração e o emprego da 

Corporação, delegando sua autoridade e exercendo o poder de avocação conforme estabelecido na legislação 

em vigor e neste regimento. 

 

Parágrafo único – Para o exercício das suas atribuições, mantém o planejamento, a 

coordenação, a orientação e o controle da Corporação, assessorado e assistido pelos órgãos próprios, 

previstos na Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar. 

 

Art. 5
o
 – A todos os cargos especificados no Quadro de Organização do Corpo de Bombeiros 

Militar e seu Detalhamento Interno estão vinculadas atribuições de comando e/ou administração. 
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Art. 6
o
 – As ordens do escalão superior ao escalão funcionalmente subordinado devem ser 

dadas pelo comandante ou chefe superior do imediatamente subordinado, por escrito. 

 

Parágrafo Único – Emergencialmente poderá ser dada ordem verbal ao escalão subordinado, 

devendo o escalão superior ratificá-la por escrito no menor período de tempo possível, para que surta os 

efeitos legais e regulamentares. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS DENOMINAÇÕES 

 
Art. 7º - Denominam-se Órgãos Bombeiro Militar – OBM, os órgãos do CBMES que possuem 

denominação oficial no Quadro de Organização e/ou Detalhamento Interno, em acordo ao estabelecido pelo 

Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito 

Santo. 

 

Art. 8º - As Unidades Bombeiro Militar – UBM, são as Frações de OBM, com a missão precípua 

de emprego em operações Bombeiro Militar e são denominadas Batalhão Bombeiro Militar – BBM. 

 

Parágrafo Único – As Frações de OBM denominadas Companhias, quer sejam incorporadas ou 

independentes, têm designação de Subunidades Bombeiro Militar – SubUBM.  Estas, quando independentes, 

são consideradas, para todos os efeitos, equivalente a UBM. 

 

 

TÍTULO II 

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

CAPÍTULO I 

 

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO 

 

Art. 9
o
 – Os Órgãos de Direção são responsáveis pela administração do CBMES, nos diversos 

níveis e especialidades, possibilitando fundamentos suficientes para as decisões do Comandante Geral, sendo-

lhes comuns as atribuições: 

I – primar pela continuidade e dinâmica das atividades desenvolvidas; 

II – angariar esforços para a melhoria dos serviços prestados; 

III – integrar o CBMES no contexto social, político e técnico do Estado e do País; 

IV – planejar, coordenar, controlar e fiscalizar a atuação dos demais órgãos, dentro de suas 

especialidades. 

 

SEÇÃO I 

 

DO COMANDO GERAL 

 
Art. 10 – O Comando Geral é o órgão encarregado de gerenciar o CBMES, subsidiando todas 

as decisões do Comandante Geral, sua composição é a seguinte: 

I – Comandante Geral; 

II – Chefe do Estado Maior; 

III – Chefes das Seções do Estado Maior; 

IV – Diretores de OBM; 
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V – Ajudante Geral; 

VI – Comissões; 

VII – Assessorias. 

 

SEÇÃO II 

 

DO COMANDANTE GERAL 

 
Art. 11 – São atribuições do Comandante Geral: 

I – As previstas na legislação pertinente à Administração Pública e aos militares estaduais; 

II – As descritas no Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 

do Espírito Santo (RCGCBMES), e; 

III – Outras que advenham de lei. 

  
SEÇÃO III 

 

DO SUBCOMANDANTE E DO CHEFE DO EM 

 

Art. 12 – Compete ao Subcomandante e ao Chefe do EM: 

I – responder pelo Comandante Geral, cabendo-lhe todas as atribuições concernentes, no 

impedimento eventual daquele; 

II – substituir o Comandante Geral nos afastamentos superiores a 24 (vinte e quatro horas), 

declarando-se seu substituto em Boletim de Comando Geral - BCG; 

III – promover estudos e planejamentos, dirigir, coordenar, fiscalizar e controlar todas as 

atividades do EM para assegurar o seu mais eficiente desempenho; 

IV – acompanhar e coordenar o desenvolvimento das políticas setoriais estabelecidas pelo 

Comandante Geral, a fim de mantê-lo informado da sua evolução e os objetivos alcançados; 

V – em acordo com a conveniência administrativa, apresentar propostas e emitir pareceres 

sobre assuntos administrativos que devam ser apreciados ou decididos pelo Comandante 

Geral; 

VI – cientificar o Comandante Geral das decisões tomadas na esfera das suas atribuições; 

VII – coordenar as visitas de inspeção do Comando Geral; 

VIII – movimentar militares estaduais em conformidade com o Regulamento de Movimentação; 

XI – determinar a publicação de documentos em Boletins, conforme a necessidade; 

XII – participar as decisões do Comandante Geral aos oficiais do EM para a preparação das 

ordens ou documentos necessários ou transmiti-las sob a forma de ordem, diretamente aos 

executantes; 

XIII – exercer outras atribuições definidas em lei ou que lhe forem delegadas pelo Comandante 

Geral. 

 

SEÇÃO IV 

 
DO ESTADO MAIOR 

 
Art. 13 – O Estado Maior (EM) é o órgão colegiado, composto pelas Seções do Estado Maior, e 

definido pelo Quadro de Organização do CBMES, responsável pelo assessoramento ao Cmt Geral e Ch EM 

nas decisões de cunho estratégico: 
§ 1º - O EM poderá ser convocado a qualquer tempo pelo Cmt Geral, sem a necessidade da 
totalidade de seus membros. 
§ 2º - Sempre que possível, o Ch EM será o responsável pela coordenação das reuniões do 
EM, utilizando-se para isso dos meios necessários ao registro e homologação das decisões 
pelo Cmt Geral – presidente da reunião. 
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DAS SEÇÕES DO ESTADO MAIOR 

 
Art. 14 – São atribuições comuns aos Chefes de Seção do EM: 

I – administrar às atividades da Seção correspondente ao seu cargo/função; 

II - submeter, através do setor competente, os documentos recebidos pela Seção à 

consideração do Chefe do EM, depois de devidamente estudados e instruídos; 

III – apresentar ao Chefe do EM, no vigésimo dia útil do ano subsequente, o relatório anual das 

atividades da Seção, conforme anexo, com as sugestões e propostas para melhoria na 

prestação do serviço; 

IV – manter o controle dos oficiais e praças vinculados a Seção com os respectivos dados 

cadastrais; 

V – controlar e atualizar a carga do material que lhe for distribuído; 

VI – manter atualizados os arquivos da Seção; 

VII – promover estudos e sugerir ao Chefe do EM medidas que visem o melhor rendimento e a 

otimização das atividades da Seção e dos setores subordinados; 

VIII – estabelecer as Normas Gerais de Ação da Seção, em conformidade com este 

Regimento, visando a distribuição dos trabalhos e encargos ao seu pessoal, conforme previsto 

no detalhamento interno do Quadro de Organização, e submetê-la a aprovação pelo 

Comandante Geral; 

IX – delegar atribuições de sua competência; 

X - exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Cmt Geral ou o Ch EM. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA PRIMEIRA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR - BM/1 

 

Art. 15 – O Chefe da 1
a
 Seção do Estado Maior é o responsável pelo assessoramento ao 

Comando Geral nos assuntos de política de pessoal, estudo e planejamento de efetivo e legislação, 

competindo-lhe ainda: 

I - estudar e propor ao Chefe do EM (Ch EM), medidas que lhe escapam à competência; 

II - elaborar normas reguladoras do sistema de pessoal e submetê-las à aprovação do Cmt 

Geral; 

III - avaliar a execução dos planos e ordens baixadas pelo Cmt Geral, no que se refere a 

pessoal; 

 

Parágrafo único – O Chefe do Deptº RH fornecerá, em sua esfera de competência, a 

assessoria necessária ao desempenho das atividades da BM/1, competindo-lhe o seguinte: 

a) a expedição de títulos e certidões originários de quaisquer decretos, atos e portarias, 

bem como as respectivas apostilas declaratórias de situações decorrentes de disposições 

legais ou de decisões das autoridades competentes, referentes ao pessoal da ativa e da 

inatividade; 

b) elaboração dos processos de inclusão, concessão de licença especial, licença para 

tratar de interesses particulares, Transferência para Reserva não Remunerada, Reserva 

Remunerada e Reforma; 

c) a coleta de dados e a elaboração de sumários e relatórios sobre a situação de pessoal; 

d) estudos sobre atualização e desenvolvimento do Quadro de Organização; 

e) a manutenção de estreita ligação com os Comandantes de UBM/SubUBM e Chefes de 

Centros; 

f) a elaboração da folha de pagamento do pessoal do CBMES; 
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g) a confecção dos processos de concessão de benefícios a militares, conforme a lei, e os 

atos necessários a estes, principalmente, para concessão das Gratificações de Adicional de Tempo de 

Serviço – GATS e Assiduidade, e Salário Família; 

h) as providências necessárias e todos atos e direitos relativos ao pessoal civil; 

i) o controle do material carga correspondente; 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEGUNDA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR - BM/2 

 

Art. 16 – O Chefe da 2
a
 Seção do Estado Maior é o oficial de inteligência, dentro da estrutura 

do Corpo de Bombeiros Militar, cabendo-lhe assim coordenar a produção do conhecimento e supervisionar 

todas as atividades de inteligência e contra-inteligência, dentro da orientação fixada pelo Comandante Geral e 

pelos Comandos Militares da região, competindo-lhe ainda: 

I - orientar, coordenar e supervisionar todas as atividades de inteligência e contra-inteligência 

dentro do CBMES; 

II - manter ligações técnicas de inteligência com as agências e outros órgãos da comunidade 

de inteligência;     

III - manter o Cmt Geral e o Ch EM constantemente informado de todos os fatos que digam 

respeito ou que envolvam o CBMES; 

IV - elaborar o plano de inteligência e de segurança do CBMES; 

V - estar constantemente a par da produtividade das subagências, tomando as medidas 

necessárias para a melhoria da eficiência das mesmas; 

VI - analisar e aprovar os processos de recrutamento de agentes; 

VII - promover reuniões periódicas com os chefes das subagências; 

VIII - difundir para os OBM, documentos que, por sua natureza, possam servir de subsídios 

para a instrução da tropa; 

IX - analisar e opinar sobre os planos de segurança dos aquartelamentos, especialmente no 

que se refere às medidas de segurança contra roubo de armas, munições e equipamentos; 

 

SUBSEÇÃO III 

 

DA TERCEIRA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR - BM/3 

 

Art. 17 – O Chefe da 3
a
 Seção do Estado Maior é o responsável pelo assessoramento ao 

Comandante Geral em assuntos pertinentes à instrução e operações, competindo-lhe ainda: 

I – propor a aprovação de diretrizes, ordens e normas referentes à instrução e operações; 

II – coordenar a atuação do CBMES em eventos programados e ações externas, quando a 

atividade desenvolvida for de sua competência; 

III – elaborar plano de chamada; 

IV – propor a padronização da documentação de instrução e operações; 

V – determinar ao setor competente, dentro da estrutura de instrução e operações: 

a) a coordenação, coleta e a elaboração de dados sobre a situação operacional, de ensino 

e instrução no CBMES; 

b) a elaboração de diretrizes para solenidades civis e militares de que participe o CBMES; 

c) a coordenação e execução de planos e ordens baixadas pelo Cmt Geral, no que se 

refere a operações, ensino e instrução; 

d) o controle do material carga correspondente; 
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SUBSEÇÃO IV 

 

DA QUARTA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR - BM/4 

 

Art. 18 – O Chefe da 4
a
 Seção do Estado Maior é o responsável pelo assessoramento ao 

Comandante Geral em assuntos de logística e administração financeira, compreendendo as atividades 

relacionadas a suprimentos, fluxo de materiais de consumo, controle de carga e descarga de material 

permanente comum e controlado, competindo-lhe ainda: 

I - propor ao Cmt Geral normas sobre padronização, prioridades e distribuição para os diversos 

materiais; 
II - planejar sobre questões do sistema logístico e submeter ao Cmt Geral as linhas de ação para a 

sua decisão; 

III - emitir parecer em questões técnicas de apoio logístico e de finanças; 

IV – determinar ao setor competente, dentro da estrutura de apoio logístico e finanças: 

a) a confecção de normas gerais para a coleta e elaboração de dados sobre a situação do 

material e dos aquartelamentos do CBMES, a serem efetivadas pelos demais escalões 

subordinados, após aprovação do Comando; 

b) o controle do material carga correspondente; 

 

SUBSEÇÃO V 

 

DA QUINTA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR - BM/5 

 

Art. 19 – O Chefe da 5
a
 Seção do Estado Maior é o responsável pela promoção do intercâmbio 

do CBMES com o público interno e externo, assessorando o Comandante Geral nos assuntos civis e de 

relações públicas dos quais esteja envolvido o CBMES e seus integrantes, competindo-lhe ainda: 

I -  coordenar e dirigir os trabalhos de assessoria de imprensa; 

II - encarregar-se do cerimonial civil e atividades sociais do CBMES; 

III - apresentar sumários e relatórios de assuntos civis; 

IV - elaborar normas de cerimonial civil para visitas, recepções, palestras e conferências; 

V - coordenar a coleta e elaboração de dados sobre assuntos civis, em particular sobre a 

situação do subsistema de ação psicológica, no que diz respeito aos públicos interno e externo; 

VI - propor estratégia de “marketing”, visando uma constante melhoria da imagem da 

Corporação perante o público externo; 

VII - manter perfeita sintonia com os OBM, por ocasião da realização de eventos cívico-

militares no CBMES; 

VIII - promover a representação do Cmt Geral; 

 

SUBSEÇÃO VI 

 

DA SEXTA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR - BM/6 

 
Art. 20 – O Chefe da 6

a
 Seção do Estado Maior é o responsável pelo assessoramento ao 

Comandante Geral em assuntos de planejamento estratégico, administrativo, orçamentário, programação, 

informática e projetos, competindo-lhe ainda: 

I - elaborar sumários e relatórios de orçamentação, programação orçamentária e ação 

administrativa do Cmt Geral; 

II - elaborar estudos visando o relacionamento da 6ª Seção (BM/6) com os órgãos integrantes 

do sistema de administração financeira e orçamentária; 

III - coordenar a coleta e a elaboração de dados sobre planejamento administrativo, 

orçamentário e de informática; 
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IV - coordenar a análise de programas de finanças e execução orçamentária e propor linha de 

ação; 

V - coordenar estudos sobre a viabilidade de implantação de sistema administrativo por processamento 

eletrônico, microfilmagem e métodos mecanizados; 

VI   - supervisionar a elaboração do orçamento consolidado; 

VII - promover a integração com os órgãos centrais de administração financeira e orçamentária 

e Tribunal de Contas do Estado; 

VIII   - propor ao Cmt Geral, através do Ch EM, com parecer de todas as Seções do EM, a 

elaboração do orçamento do CBMES; 

 

SUBSEÇÃO VII 

 

DAS SEÇÕES DE CLÍNICAS  

 
Art. 21 – As Seções de Clínicas são responsáveis pelo assessoramento ao Comandante Geral 

em assuntos respectivos às especializações, propondo e executando medidas e campanhas educativas que 

visem à melhoria da saúde dos militares estaduais e seus dependente. 

 

SEÇÃO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

 
Art. 22 – O Chefe da Seção de Clínicas Odontológicas é o responsável pelo assessoramento 

ao Comandante Geral em assuntos de odontologia, propondo e executando medidas que visem a melhoria da 

saúde bucal dos militares e seus dependentes, competindo-lhe ainda: 

I   - dirigir, coordenar e fiscalizar a atividade odontológica no CBMES; 

II   - cumprir e fazer cumprir as instruções de serviço e ordens baixadas pelo Subcomandante 

Geral, atinentes à Seção de Clínica Odontológica; 

III - encaminhar todos os assuntos odontológicos em estrito cumprimento aos preceitos éticos e 

legais em vigor, na preservação dos princípios fundamentais da odontologia; 

IV   - elaborar e apresentar relatório anual relativo das atividades desenvolvidas ao Ch EM; 

V - cumprir outras ordens baixadas pelo Cmt Geral ou Ch EM. 

 

SEÇÃO DE CLÍNICAS MÉDICAS 

 

Art. 23 – O Chefe da Seção de Clínicas Médicas é o responsável pelo assessoramento ao 

Comandante Geral nos assuntos de clínicas médicas, propondo e executando medidas que visem à melhoria 

da saúde dos militares do CBMES e seus dependentes, competindo-lhe ainda: 

I     - dirigir, coordenar e fiscalizar a atividade Médica no CBMES; 

II   - constituir e manter registro médico-sanitário do pessoal do CBMES e seus dependentes; 

III   - cumprir e fazer cumprir instruções de serviço e ordens baixadas pelo Subcomandante 

Geral, atinentes à Seção de Clínicas Médicas; 

IV   - encaminhar todos os assuntos médicos em estrito cumprimento dos preceitos éticos e 

legais em vigor, na preservação dos princípios fundamentais da medicina; 

V   - ministrar aos militares do CBMES instrução de profilaxia, higiene, primeiros socorros 

médicos e combate a doenças transmissíveis, de conformidade com os programas de instrução 

e as disposições regulamentares; 

VI   - visitar, no mínimo uma vez por semana, os oficiais e praças do CBMES baixados em 

hospital; 

VII - comunicar ao Ch EM, através de parte diária, todas as ocorrências referentes ao serviço 

de saúde, assinalando o movimento de militares doentes, convalescentes, baixados, com 

Atestado de Origem e Inquérito sanitário de Origem, para posterior publicação em BCG; 

VIII - Elaborar e apresentar relatório anual relativo às atividades desenvolvidas ao Ch EM. 
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SEÇÃO V 

 

DA AJUDÂNCIA GERAL 

 
Art. 24 – O Ajudante Geral é o responsável pelo apoio administrativo às atividades do 

Comando Geral e pela segurança do Quartel do Comando Geral, competindo-lhe ainda: 

I   - suprir, através da CCS, a necessidade de pessoal dos órgãos do Cmdo Geral; 

II - elaborar itens para publicação no Boletim, dos assuntos de competência da Aj. Geral; 

III - supervisionar os trabalhos de secretaria, incluindo: 

a) O recebimento, preparo e expedição da correspondência do Cmdo Geral; 

b) O encaminhamento aos órgãos do Cmdo Geral dos documentos que exijam pareceres 

e informações, ou dos quais se lhes deva dar conhecimento; 

c) O recebimento e expedição da correspondência aos órgãos do Cmdo Geral; 

IV - executar os serviços de embarque do Cmdo Geral; 

V - encaminhar à BM/2 toda a documentação sigilosa recebida; 

VI   - autorizar, quando solicitado, a consulta ou mesmo a extração de cópias xerográficas de 

documentos do Arquivo Geral; 

VII - autorizar o atendimento a requisições de embarque; 

VIII - coordenar as providências administrativas relativas a atos solenes do QCG, em apoio à  

5ª Seção (BM/5); 

IX - providenciar para que seja publicado no Boletim os despachos e ordens emanados do Cmt 

Geral, do EM, das Diretorias e da própria Aj. Geral, bem como assuntos de interesse geral do 

CBMES; 

X - elaborar a NGA da Aj. Geral; 

XI - manter contato com outros órgãos, visando ao atendimento das necessidades do OBM; 

XII - coordenar e fiscalizar as atividades e os serviços de todos os órgãos que lhe são 

subordinados; 

XIII -  otimizar os trabalhos da Aj Geral e dos setores subordinados; 

XIV - promover e supervisionar os meios necessários à preservação e organização do Arquivo 

Geral do CBMES e do Arquivo do QCG; 

XV - responsabilizar-se pelo material carga de sua Seção, bem como, dos gabinetes do Cmt 

Geral e do Subcomandante e Ch EM; 

XVI – consolidar o relatório anual do CBMES; 

XVII - exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Cmt Geral. 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA COMPANHIA DE COMANDO E SERVIÇOS 

 

Art. 25 – A Companhia de Comando e Serviços – CCS, incumbe-se das questões relativas à 

administração do Quartel do Comando Geral, competindo ao seu comandante: 

I – coordenar e controlar o pessoal empregado nas atividades dos diversos órgãos do QCG; 

II – prover os órgãos do Quartel do Comando Geral do pessoal necessário ao seu 

funcionamento; 

III – assegurar a limpeza e a disciplina do Quartel do Comando Geral bem como a regularidade 

dos serviços internos; 

IV – planejar, organizar, coordenar e fiscalizar a segurança do QCG, submetendo suas 

providências ao Aj Geral; 

V – administrar as atividades da Sub UBM, zelando pelo conforto e bem estar de seus 

subordinados; 
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VI – providenciar para que sejam passados os atestados de origem de seus subordinados, de 

acordo com as instruções em vigor; 

VII – organizar e manter em dia, seu Plano de Chamada; 

VIII – sugerir ao Ajudante Geral as mudanças necessárias à rotina dos serviços; 

IX – providenciar junto ao escalão competente, os recursos necessários ao emprego de seus 

comandados nas missões previamente determinadas; 

X – promover a administração dos recursos humanos integrantes da CCS, adotando todas as 

providências regulamentares pertinentes e necessárias; 

XI – zelar pela conservação do material distribuído à Subunidade e providenciar, de acordo 

com as disposições vigentes, os reparos e substituições conforme as necessidades, bem como 

para que se mantenham completas as dotações, especialmente de fardamento, equipamento, 

armamento e munição; 

XII – zelar pela boa apresentação de seus comandados e pela correção e asseio nos 

uniformes, reprimindo qualquer infringência as normas em vigor; 

XIII – exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Ajudante Geral ou outras 

autoridades superiores. 

 

SEÇÃO VI 

 

DAS COMISSÕES 
 

Art. 26 – As comissões são órgãos de assessoramento do Cmt Geral, constituídas para 
assuntos específicos, tendo caráter permanente ou temporário, competindo-lhes ainda: 

I – envidar esforços necessários para atender as necessidades de sua constituição; 
II – cumprir rigorosamente todos dispositivos legais e normas do Cmt Geral sobre o assunto em 
tela; 
III – informar, com antecedência e a devida fundamentação, das limitações ou impedimentos 
para realização dos trabalhos; 
IV – utilizar dos meios necessários e disponíveis para o cumprimento da missão, solicitando os 
que fugirem de sua competência; 
V – dirigir-se diretamente aos órgãos internos com intuito de dar celeridade ao processo e aos 
objetivos da comissão. 

 

SEÇÃO VII 

 

DAS ASSESSORIAS 

 

Art. 27 – As assessorias são constituídas ou designadas eventualmente para prover 

determinados estudos e análises sobre assuntos especializados, bem como, para promover o intercâmbio com 

o órgão assessorado, competindo-lhes ainda: 

I – participar do planejamento, coordenação, supervisão e fiscalização das atividades do órgão 

assessorado; 

II – intermediar as relações entre o Corpo de Bombeiros Militar e suas interfaces, facilitando e 

otimizando o relacionamento; 

III – assessorar a direção do OBM no que se refere aos despachos, decisões e 

encaminhamentos dos processos de interesse do Corpo de Bombeiros Militar; 

IV – manter o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar informado do andamento dos 

processos de interesse da Corporação, bem como de problemas que estejam dificultando o 

bom relacionamento; 

V – manter contatos com autoridades militares em assuntos de interesse do órgão 

assessorado, quando solicitado por sua direção; 

VI – opinar, quando solicitado, em expedientes oriundos de órgãos militares ou órgãos de 

segurança pública ou a eles destinados; 

VII – prestar assessoria no que se refere a regras de cerimonial militar; 
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VIII – prestar informações de ordem técnica sobre assuntos militares e de segurança pública; 

IX – exercer outros encargos, quando para isso for designado. 

 

SEÇÃO VIII 

 

DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

 

Art. 28 - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, coordena e organiza as ações preventivas 

e assistenciais, visando a redução de risco e a reabilitação de danos, competindo-lhe ainda as seguintes 

atribuições:  

I – adotar medidas atinentes à organização da Defesa Civil no Estado, obedecendo às 

diretrizes do Poder Federal; 

II – coordenar, dirigir todas atividades de Defesa Civil no Estado do Espírito Santo; 

III – prestar conta da aplicação dos recursos destinado a CEDEC, na forma da legislação 

vigente; 

IV – manter-se, em caso de necessidade, em regime de reunião permanente e ações 

continuadas; 

V – empreender medidas objetivas para minorar riscos, evitar perdas e assistir a população e 

os interesses sujeitos a flagelos; 

VI – elaborar a NGA da Defesa Civil Estadual; 

VII – apresentar relatório anual das atividades do órgão. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS ÓRGÃOS DE APOIO 

 

Art. 29 – Os órgãos de apoio são responsáveis por suprir as necessidades dos órgãos de 

direção e execução, possibilitando a continuidade na administração e na prestação de serviços do CBMES, 

sendo-lhes comum às atribuições: 

I – administrar às atividades do Setor correspondente ao seu cargo/função; 

II – emitir pareceres e fiscalizar os processos pertinentes ao seu setor; 

III – apresentar ao Chefe da Seção de EM a que estiverem vinculados, no primeiro dia útil do 

ano subsequente, o relatório anual das atividades, com as sugestões e propostas para 

melhoria na prestação do serviço; 

IV – controlar e atualizar a carga do material que lhe for distribuído; 

V – manter atualizados os arquivos da Seção. 

VI – subsidiar o Chefe da Seção de EM a que estiverem vinculados, na confecção da NGA 

correspondente ao seu setor; 

VII – sugerir medidas visando a melhoria das atividades desenvolvidas; 

VIII – exercer outros encargos designados pelo escalão superior. 

 

SEÇÃO I 

 

DO CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO – CSM 

 

Art. 30 – São atribuições do Chefe do Centro de Suprimento e Manutenção: 

I - elaborar a relação das peças e materiais necessários para aquisição; 

II - proceder ao controle de qualidade de materiais, recorrendo quando necessário, ao exame 

de especialistas; 

III - receber os materiais destinados à Seção, conferindo as respectivas Notas Fiscais; 

IV - receber viaturas destinadas a oficina; 
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V – proceder levantamentos sobre os custos de manutenção; 

VI – indicar as viaturas cuja descarga é aconselhável; 

VII – manter em arquivo os registros sobre os serviços executados; 

VIII – executar a manutenção das viaturas da Corporação; 

IX – manter controle sobre o licenciamento e o seguro das viaturas da Corporação; 

X – manter registro sobre as avarias sofridas por viaturas da Corporação e das soluções de 

Inquéritos Técnicos; 

XI – assessorar o Cmt Geral nas atividades afetas ao CSM; 

XII – controlar e fiscalizar o consumo e os estoque de combustíveis e lubrificantes, através de 

mapas mensais, providenciando as aquisições de acordo com as necessidades. 

 

SEÇÃO II 

 

DO CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS 

 
Art. 31 – São atribuições do Comandante do Centro de Formação e Instrução de Bombeiros -  

CEIB: 

I – elaborar itens do Plano Geral de Ensino que lhe forem atribuídos; 

II – propor os programas, planos de ensino e outros documentos dos cursos a serem 

realizados; 

III – designar e dispensar instrutores, professores e monitores; 

IV – expedir diplomas e certificados na forma prevista na regulamentação pertinente; 

V – nomear ou designar comissões que se tornem necessárias ao bom andamento do serviço; 

VI – convocar, quando necessário, o conselho de ensino; 

VII – assessorar a BM/3 nas atividades de ensino afetas ao CEIB; 

VIII – controlar, coordenar e fiscalizar a execução das atividades de ensino, formação, 

aperfeiçoamento e especialização realizadas no CEIB; 

IX – efetivar a matrícula, a aprovação, a reprovação, o desligamento e outros atos da vida 

escolar dos alunos nos cursos oferecidos pelo Centro, de acordo com as normas vigentes; 

X – manter registro das atividades escolares desenvolvidas por cursos e por aluno; 

XI – planejar, organizar e coordenar as solenidades de formatura do Centro; 

XII – decidir questões disciplinares e escolares do corpo discente; 

XIII – propor ao BM/3 o preenchimento ou a criação de vagas para o corpo docente; 

XIV – controlar e fiscalizar a carga que lhe for distribuída; 

XV – propor a realização de palestras, conferências ou cursos de reforço para professores, 

instrutores, monitores e alunos; 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

 

Art. 32 – Os órgãos de execução são responsáveis pela realização das diretrizes do comando 

nos serviços de atendimento imediato a sociedade, sendo-lhes comum às atribuições: 

I – administrar às atividades da Unidade, Subunidadde ou Centro correspondente ao seu 

cargo/função; 

II – prover a administração dos recursos humanos integrantes de seu OBM, adotando todas 

providências regulamentares pertinentes e necessárias; 

III – apresentar ao Ch EM, no primeiro dia útil do ano subsequente, o relatório anual das 

atividades, com as sugestões e propostas para melhoria na prestação do serviço; 

IV – controlar e atualizar a carga do material sob sua responsabilidade; 

V – instaurar IPM, IT, sindicância e PAD, em conformidade com as normas em vigor; 
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VI - manter atualizado o Plano de Chamada; 

VII – elaborar sua NGA, que será submetida à aprovação do Cmt Geral; 

VIII – sugerir medidas visando à melhoria das atividades desenvolvidas; 

IX – assessorar o Comando Geral nos assuntos de sua competência, quando solicitado; 

XI – otimizar as atividades desenvolvidas, com objetivo de melhorar a prestação de serviços; 

XII – realizar movimentações no âmbito interno e propor as que escapem de sua competência, 

tudo em acordo com o Regulamento de Movimentação; 

XIII – elaborar seu plano de segurança e defesa das dependências e áreas de sua jurisdição; 

XIV - aplicar punições e conceder elogios nos limites de sua competência, e propor ao escalão 

superior, os que a extrapolarem; 

XV - publicar ou solicitar a publicação de todos os seus atos e tudo que se refere à vida 

funcional dos seus subordinados; 

XVI – exercer outros encargos designados pelo escalão superior. 

 

SEÇÃO I 

 

DO CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS - CAT 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DA CHEFIA 

 

Art. 33 - O Centro de Atividades Técnicas – CAT, tem como atribuições as previstas na 

legislação em vigor, competindo ao seu Chefe: 

I - cumprir as obrigações que lhe forem impostas pela legislação relativa à segurança contra 

incêndio e pânico. 

II - presidir ou convocar, a qualquer tempo, o conselho técnico (CT) do CAT a fim de deliberar 

sobre os casos atípicos ou complexos; 

III - promover intercâmbio com órgãos públicos e/ou privados nas atividades referentes à 

proteção contra incêndio e pânico, quando necessário; 

IV - decidir as questões técnicas no âmbito de suas atribuições legais; 

V - elaborar Normas e Pareceres técnicos e submetê-los à aprovação do Cmt Geral; 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS 

 

Art. 34 - São atribuições da Seção de Análise de Projetos (SAP), analisar os projetos de 

proteção contra incêndio e pânico, competindo ao seu Chefe: 

I    - assessorar o Chefe do CAT nos assuntos de qualidade nos serviços executados; 

II   - dar vistos nos projetos de prevenção contra incêndio e pânico, após terem sido analisados 

e aprovados pela SAP; 

III   - estreitar os laços com as demais seções do CAT, objetivando o aumento de qualidade 

nos serviços executados; 

IV   - manter-se atualizado em relação à legislação utilizada pelo CAT; 

V   - supervisionar o serviço executado pela SAP; 

VI   - manter atualizados os dados referentes às atividades da Seção; 

VII - manter o Chefe do CAT informado sobre as necessidades da Seção, apontando as 

deficiências da mesma; 

VIII - proporcionar condições para o melhor desempenho da Seção; 

IX    - confeccionar relatório mensal da SAP e encaminhá-los ao Chefe do CAT. 
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X - fazer vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais, quando for 

necessário; 

XI - responsabilizar-se pelo material carga de sua Seção; 

XII - cumprir e fazer cumprir outras ordens baixadas pelo Chefe do CAT. 

 

SUBSEÇÃO III 

 

DA SEÇÃO DE PERÍCIAS DE INCÊNDIO 

 
Art. 35 - São atribuições da Seção de Perícias de Incêndio (SPI), a realização de perícias de 

incêndio em locais de sinistros, competindo ao seu Chefe: 

I     - assessorar o Chefe do CAT nos assuntos referentes à perícias de incêndios e explosões; 

II   - dar vistos nas certidões; 

III - estreitar os laços com as demais Seções do CAT, objetivando o aumento de qualidade nos 

serviços executados; 

IV   - supervisionar o serviço executado pelos oficiais peritos; 

V   - manter atualizados os dados referentes às atividades da Seção; 

VI - manter o chefe do CAT informado sobre as necessidades da seção, apontando as 

deficiências da mesma; 

VII - elaborar documentação dos Laudos Periciais   a    serem    encaminhados à  justiça ou 

particular; 

VIII - manter arquivo dos Laudos Periciais expedidos; 

IX - confeccionar relatório mensal da SPI   e encaminhá-lo ao chefe do CAT; 

X - fazer vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais, quando for 

necessário; 

XI - responsabilizar-se pelo material carga de sua Seção; 

XII - cumprir e fazer cumprir outras ordens baixadas pelo Chefe do CAT. 

 

SUBSEÇÃO IV 

 

DA SEÇÃO DE VISTORIAS 

 
Art. 36 - São atribuições da Seção de Vistorias (SV), a realização de vistorias para fins de 

prevenção contra incêndio e pânico nas edificações com base na legislação vigente,  competindo ao seu 

Chefe:  

I     - assessorar o Chefe do CAT nos assuntos referentes a vistorias; 

II   - dar vistos nas certidões de vistorias e laudos; 

III - estreitar os laços com as demais Seções do CAT, objetivando o aumento de qualidade nos 

serviços executados; 

IV   - supervisionar o serviço executado pelos vistoriadores da Seção; 

V    - manter atualizados os dados referentes às atividades da Seção; 

VI - manter o Chefe do CAT informado sobre as necessidades da seção, apontando as 

deficiências da mesma; 

VII - coordenar o despacho dos pedidos de vistorias; 

VIII - confeccionar relatório mensal da SV e encaminhá-lo ao Chefe do CAT; 

IX - elaborar documentação referente a vistorias a ser encaminhada pelo Chefe do CAT. 

X - fazer vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais, quando for 

necessário; 

XI - responsabilizar-se pelo material carga de sua Seção; 

XII - cumprir e fazer cumprir outras ordens baixadas pelo Chefe do CAT. 
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SUBSEÇÃO V 

 

DA SEÇÃO DE NORMAS E CADASTROS 

 

Art. 37 - São atribuições da Seção de Normas e Cadastros (SNC), confeccionar e /ou atualizar 

as normas vigentes e manter atualizados os cadastros de profissionais e empresas que atuam no ramo da 

segurança contra incêndio e pânico, competindo ao seu Chefe: 

I      - assessorar o Chefe do CAT nos assuntos referentes à   legislação pertinentes ao CAT; 

II   - estreitar os laços com as demais seções do CAT, objetivando o aumento de qualidade nos 

serviços executados; 

III   - manter-se atualizado em relação à legislação utilizada pelo CAT; 

IV   - supervisionar o serviço executado pela SNC; 

V    - manter atualizados os dados referentes às atividades da Seção; 

VI - manter o Chefe do CAT informado sobre as necessidades da seção, apontando as 

deficiências da mesma; 

VII - manter atualizado e organizado o acervo da legislação referente ao CAT; 

VIII - preparar os processos de cadastramento dos profissionais e empresas que atuam no 

ramo da prevenção contra incêndio e pânico; 

IX - manter atualizados cadastros de profissionais e empresas que atuam no ramo da 

prevenção contra incêndio e pânico. 

X- fazer vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais, quando for 

necessário; 

XI - responsabilizar-se pelo material carga de sua Seção; 

XII - cumprir e fazer cumprir outras ordens baixadas pelo Chefe do CAT. 

 

SUBSEÇÃO VI 

 

DA SEÇÃO DE HIDRANTES 

 
Art. 38 - São atribuições da Seção de Hidrantes (SH), manter atualizado o cadastramento dos 

hidrantes urbanos instalados em logradouros públicos na Grande Vitória, competindo ao seu Chefe: 

I - assessorar o Chefe do CAT nos assuntos referentes a hidrantes em todo Estado; 

II - emitir parecer técnico sobre a localização de hidrantes urbanos em logradouros públicos, 

estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais; 

III - manter estreito relacionamento com as Concessionárias de Água do Estado e dos 

Municípios, a fim de solucionar casos sobre questões técnicas que envolvam instalações de 

hidrantes urbanos; 

IV - fornecer periodicamente ao Chefe do Centro de Operações de Bombeiros (COBOM), 

relatórios sobre o estado de funcionamento e localização dos hidrantes urbanos da Grande 

Vitória; 

V - determinar aos seus auxiliares a realização de vistorias periódicas nos hidrantes urbanos 

da Grande Vitória; 

VI - confeccionar relatório anual sobre as atividades desenvolvidas na sua Seção; 

VII - buscar entendimentos com as Concessionárias de Água do Estado e dos Municípios sobre 

a manutenção dos hidrantes urbanos. 

VIII - fazer vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais, quando for 

necessário; 

IX - responsabilizar-se pelo material carga de sua Seção; 

X - cumprir e fazer cumprir outras ordens baixadas pelo Chefe do CAT. 
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SUBSEÇÃO VII 

 

DA SEÇÃO DE COMANDO E SERVIÇO 

 

Art. 39 - São atribuições da Seção de Comando e Serviço (SCS), realizar todos os 

procedimentos administrativos referentes aos praças pertencentes ao CAT, competindo ao seu Chefe: 

I - assessorar o Chefe do CAT nas questões de pessoal pertencente ao Centro; 

II - fazer a conferência dos praças do CAT, para o expediente diário; 

III - elaborar o plano de férias dos praças do CAT; 

IV - administrar o atendimento da recepção do CAT; 

V - fazer vistorias em estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais, quando for 

necessário; 

VI - manter atualizada a escrituração das fichas individuais dos praças pertencentes ao CAT; 

VII -  elaborar o processo de prestação de contas do fundo de suprimento do CAT; 

VIII - cumprir e fazer cumprir outras ordens baixadas pelo Chefe do CAT; 

IX - responsabilizar-se pelo material carga de sua Seção; 

X - manter sempre organizado o arquivo de projetos do CAT, propondo inclusive medidas 

exeqüíveis com a finalidade de se melhorar o aproveitamento do espaço físico. 

 

SEÇÃO II 

 

DAS UNIDADES E SUBUNIDADES OPERACIONAIS 

 

SUBSEÇÃO I 

 

DO COMANDO DE UNIDADE E DE SUBUNIDADE INDEPENDENTE OU ISOLADA 

 

Art. 40 – O Comandante de Unidade ou Subunidade Independente ou isolada é o responsável 

pela administração, instrução e emprego da OBM, segundo as diretrizes do Comando Geral. Cumpre-lhe, além 

dos encargos que lhe são atribuídos pelos diversos regulamentos, os seguintes: 

I    - planejar, comandar, coordenar, controlar e fiscalizar todas as atividades de prevenção, 

combate a incêndio e salvamento, na sua circunscrição; 

II - encaminhar ao Chefe do EM toda documentação relativa às operações da Unidade BM, 

bem como aquela que dependa de solução de órgão superior; 

III - manter informado o Cmdo Geral dos principais sinistros verificados em sua área de 

responsabilidade, relatando imediatamente os de grande vulto; 

IV - informar ao Cmdo Geral, na forma e época determinadas, as atividades de prevenção e 

combate a incêndio e prestação de socorros desenvolvidas pela Unidade BM; 

V - ligar-se diretamente com os Comandos de Unidades BM, de mesmo nível, para assuntos 

rotineiros; 

VI – comandar diretamente ou supervisionar as operações de bombeiro cuja importância, 

gravidade ou complexidade assim o exigir; 

 

SUBSEÇÃO II 

 

DA SUBUNIDADE INCORPORADA OU DESTACADA 

 
Art. 39 – Ao Comandante de Subunidade Incorporada ou Destacada, compete: 

I – prover a administração dos recursos humanos integrantes da Subunidade, exercendo todas 

as atribuições regulamentares, pertinentes e necessárias; 

II – esforçar-se para que sua subunidade se apresente de maneira impecável em qualquer ato 

de serviço; 
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III – providenciar para que sejam passados os atestados de origem aos seus comandados, de 

acordo com as instruções em vigor; 

IV – submeter à apreciação superior os casos que não lhe compete decidir; 

V – zelar pela conservação, controle e fiscalização do material distribuído à subunidade; 

VII – realizar inspeções para determinar as condições das viaturas da subunidade e assegurar 

a manutenção preventiva; 

VIII – fiscalizar freqüentemente os destacados e setores da sua sub-área; 

IX – escalar o pessoal para os serviços da subunidade; 

X – remeter ao Comandante da Unidade, nos prazos regulamentares, os documentos da 

subunidade, ficando responsável pela exatidão dos mesmos; 

XI – Instaurar sindicância para apurar qualquer irregularidade no âmbito da Subunidade; 

XII – enviar para publicação em boletim do escalão superior os atos que devem ter publicidade 

para gerar efeitos legais; 

XIII – subsidiar o Comandante de Unidade na elaboração o Plano de Chamada, Plano de 

Segurança e NGA da Unidade; 

XIV – exercer outros encargos previstos em normas ou que lhe forem atribuídos pelo escalão 

superior. 

 

DO ALMOXARIFADO GERAL E SEÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO 

 
Art. 40 – O Almoxarife e Chefe da Seção de Armamento e Munição é o responsável pela 

execução das atividades de recebimento, distribuição e manutenção dos materiais que lhe forem entregues, 

incumbindo-lhe, além dos encargos que lhe são atribuídos em leis e regulamentos: 

I – executar as atividades de suprimento e manutenção que lhe forem designadas, na forma 

prevista pela regulamentação pertinente; 

II – manter cadastro e registro do material que lhe for atribuído, para fins de controle 

patrimonial e de consumo; 

III – manter controle e manutenção preventiva e corretiva relativas ao material da sua 

atribuição; 

IV – elaborar relatórios e sumários, sobre o depósito, controle e distribuição de materiais e 

publicar qualquer alteração ocorrida; 

V – propor ao Chefe da 4
a
 Seção do Estado Maior medidas tendentes a aprimorar a cadeia de 

suprimento do OBM; 

VI – ter o controle e a escrituração em ordem, e em dia, do armamento e munição da OBM; 

VII – exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comandante ou Subcomandante 

da OBM. 

 

DA SEÇÃO DE COMANDO E SERVIÇOS 

 

Art. 41 – O Comandante da Seção de Comando e Serviços (SCS) é o responsável pela 

administração, disciplina e emprego da tropa sob seu comando na atividade-meio do OBM, incumbindo-lhe, 

além do encargos que lhe são atribuídos em leis e regulamentos: 

I – administrar as atividades da Seção; 

II – fiscalizar e supervisionar a tropa sob seu comando; 

III – elaborar os documentos necessários a avaliação da atividades do OBM, conforme normas 

estabelecidas pelo Comando ou Chefia; 

IV – propor a transferência de praças sob seu comando; 

V – proceder a inspeção do seu pessoal, orientando as atividades, avaliando a eficiência e o 

grau de disciplina; 

VI – ter conhecimento do Plano de Segurança do OBM e instruir aos seus comandados quanto 

a execução e propor as mudanças julgadas necessárias ou convenientes; 

VII – fornecer pessoal para emprego na atividade-meio do OBM; 
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VIII – providenciar os Atestados de Origem de seus comandados de acordo com as instruções 

em vigor; 

IX – providenciar junto ao escalão competente os recursos necessários ao emprego dos seus 

comandados, nas missões que lhe for determinadas; 

X – responsabilizar-se pela carga do material distribuído aos seus pelotões; 

XI – prover a administração dos recursos humanos integrantes da Subunidade, exercendo 

todas as atribuições regulamentares, pertinentes e necessárias; 

XII – exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo escalão superior. 

 

 

TÍTULO III 

 

DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS 

 

CAPÍTULO I 

 

SEÇÃO I 

 

DO QUARTEL E ALOJAMENTOS  

 
Art. 42 – A organização dos OBM, as facilidades de vigilância e a melhor ligação entre o 

Comando, a tropa e os serviços são elementos preponderantes na distribuição das dependências que 

constituem o quartel. 

  

Art. 43 – Além das servidões referidas no artigo precedente, dever-se-á ter em vista: 

I – tanto quanto possível, todas as subunidades, serviços e demais elementos devem funcionar 

em dependências próprias, constituindo gabinetes, reservas, alojamentos, oficinas, depósitos 

etc.; 

II – em cada OBM, de acordo com as suas necessidades e possibilidades, haverá uma 

dependência destinada ao alojamento de oficiais, subtenentes e sargentos, e cabos e 

soldados; 

III – os alojamentos devem compreender dormitórios e vestiários; sempre que possível, os 

armários de roupa do pessoal serão colocados em dependência própria (vestiários) ou 

reunidos numa parte do alojamento, separado das camas; 

IV – nas camas, armários, cabides ou outros móveis de uso pessoal das praças, serão 

colocados, bem à vista, os nomes e o posto/graduação dos seus detentores; 

V – nas entradas das diversas dependências, serão colocadas placas indicativas; 

VI – em cada alojamento, sala de trabalho ou dependência qualquer, deverá haver, em lugar 

visível, um quadro com a relação do material carga aí em uso; 

VII – em todas as repartições dos OBM, serão afixados quadros de aviso, com o resumo das 

ordens internas, em vigor, que particularmente lhes interessarem; 

 VIII – na sala do Chefe de Operações, serão afixados, em quadros próprios ou colecionadas 

em pastas apropriadas, as ordens e disposições particulares em vigor no OBM, para 

conhecimento, especialmente, dos oficiais recém incluídos; 

IX – as dependências devem ser mantidas em completo estado de asseio e higiene; 

 

SEÇÃO II 

 

DOS CASSINOS 

 
Art. 44 – Poderá haver no OBM um cassino de oficiais e um de subtenente e sargento, com a 

totalidade ou parte das seguintes instalações: sala de refeições e sala de recreação. 
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Parágrafo único – Somente fora das horas de expediente do OBM é permitida a permanência 

em trajes civis nas instalações do cassino. 

 

Art. 45 – A sala de recreação deverá ser destinada à leitura de revistas e jornais, podendo 

dispor de jogos de salão (bilhar, sinuca, damas, dominó, gamão, xadrez, tênis de mesa, etc.), e de aparelhos 

de televisão, rádio e aparelhagem de som. 

Parágrafo único – O horário e as condições de funcionamento do cassino de oficiais serão 

estabelecidos nas NGA da Unidade. 

 

SEÇÃO III 

 

DAS SALAS DE RECREAÇÃO PARA CABOS E SOLDADOS 

 

Art. 46 – Na Unidade poderá haver uma ou mais salas de recreação para cabos e soldados, 

preferencialmente uma por subunidade, constando de sala de leitura, jogos de salão, de televisão, rádio e 

aparelhagem de som. 

Parágrafo único – O horário e as condições de funcionamento das salas de recreação serão 

estabelecidos nas NGA da Unidade. 

 

SEÇÃO IV 

 

DO RANCHO 

 
Art. 47 – A alimentação da tropa deve ser objeto da máxima preocupação da administração do 

OBM. 

§ 1.º – A alimentação no quartel será de acordo com o estipulado na legislação em vigor. 

§ 2.º – Haverá, normalmente, previsão de horário para três refeições diárias – café, almoço e 

jantar - distribuídas de acordo com o horário do OBM. 

 

Art. 48 – Conforme as possibilidades de pessoal e material, o rancho de cada OBM terá 

refeitório em três salas separadas: para oficiais, para subtenentes e sargentos e para cabos e soldados. 

 

Art. 49 – As disposições relativas à organização, direção, execução e fiscalização de tudo o 

que se referir ao rancho, não previstas neste Regulamento, são estabelecidas em outros dispositivos 

regulamentares e nas NGA do OBM. 

 

SEÇÃO V 

 

DA CANTINA E OUTRAS INSTALAÇÕES CONGÊNERES 

 

Art. 50 – O Comandante do OBM pode permitir, no respectivo aquartelamento, o 

funcionamento de pequenas instalações comerciais, tais como: cantina, alfaiataria, lavanderia, engraxataria, 

barbearia, armarinho e centro de copiagem, caracterizadas pela destinação de prestação de serviços ao 

pessoal civil e militar, vinculados ao OBM onde se localizarem e, exclusivamente, destinadas a estes fins. 

Parágrafo único – As instalações acima funcionarão em acordo com a legislação vigente. 
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TITULO IV 

 

DOS SERVIÇOS GERAIS 

  

CAPÍTULO I 

 

DAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

 

Art. 51 – O Boletim do Comando Geral - BCG é o documento em que o Comandante publica 

todas as suas ordens, as ordens das autoridades superiores, do escalão subordinado e os fatos que devam ser 

do conhecimento de todo o Corpo de Bombeiros Militar. 

§ 1.º – A formatação do Boletim será definida pelo Comandante Geral, através de Portaria; 

§ 2º – O BCG será publicado semanalmente, às quintas-feiras. 

§ 3º – Os assuntos de caráter sigiloso serão publicados em Boletim Reservado do Comando 

Geral - BRCG, organizado pela BM/2, de forma semelhante à do boletim ostensivo. A periodicidade se dará 

conforme a necessidade do Comando, esta publicação conterá obrigatoriamente: 

a) portarias de caráter reservado de instauração de IPM, sindicância, bem como, 

soluções, revisões e outros procedimentos que decorram do processo; 

b) punições de oficiais; 

c) mapas de material e sua destinação; 

d) emissão, revisão e cancelamento de certificados de reservista; 

e) concessão, cancelamento e alterações no registro, porte e transferências de armas e 

munições de caráter particular dos militares estaduais;  

f) todos atos referentes ao Conselho de Disciplina e de Justificação; 

g) outros que o Cmt Geral determinar. 

§ 4º – Nas datas comemorativas e especiais, poderá ser confeccionado Boletim Especial do 

Comando Geral – BECG, semelhante ao BCG. 

 

Art. 52 – O boletim conterá, especialmente: 

a) todas as diretrizes e ordens; do Cmt Geral, e do escalão subordinado, mesmo que já 

tenham sido executadas; 

b) planos, programas, diretrizes e ordens de instrução, serviço ou operações; 

c) toda matéria que trate do material do CBMES; 

d) ordens e disposições gerais que interessam ao OBM e referência sucinta a novos 

manuais de instrução, regulamentos ou instruções, com indicação do órgão oficial em 

que tiverem sido publicados; 

e) portarias, inclusive de instauração de PAD, exceto as de caráter reservado, bem 

como, as soluções, punições e revisões que possam decorrer do processo, 

transcrições de leis, diários e ordens de órgãos superiores; 

f) apreciação do Comandante ou das autoridades superiores sobre a instrução do OBM 

e referência a documentos de instrução recebidos ou expedidos; 

g) fatos extraordinários que interessam ao OBM; 

h) assuntos que devam ser publicados por força de regulamentos e disposições em 

vigor; 

i) referências elogiosas, moções e quaisquer assuntos que tratem da coletividade ou 

dos integrantes do CBMES como um todo; 

j) manuais, planos, projetos, monografias ou quaisquer documentos que tenham cunho 

genérico ou que sejam determinados para publicação pelo Cmt Geral; 

k) discursos, alocuções, palestras ou todos atos decorrentes de datas comemorativas; 

l) todos os atos e documentos referentes a seleção, recrutamento, conclusão e 

classificação em cursos de especialização, realizados na corporação ou fora dela; 

m) todas as matérias de caráter individual, como elogios e referências elogiosas; 
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n) outros que o Cmt Geral determinar. 

 

Parágrafo único – Não serão publicados no BCG, assuntos de caráter sigiloso ou 

quaisquer alusões aos mesmos, sejam eles, sobre pessoal, material ou doutrina; 

 

Art. 53 – Do original do boletim serão extraídas tantas cópias quantas forem necessárias a sua 

distribuição, observando-se, a respeito, as seguintes disposições: 

a) o BCG será lido em formatura nos OBM. 

b) o Comandante Geral, em casos excepcionais, poderá reunir os oficiais para ouvirem, 

em sua presença, a leitura do boletim; 

c) as ordens urgentes que constarem do boletim e interessarem aos oficiais ou praças 

em serviço externo, ser-lhes-ão dadas a conhecer imediatamente, pelo meio mais 

rápido e por intermédio do OBM a que pertencerem ou pelo Ajudante Geral, quando do 

EM; 

d) o desconhecimento do boletim não justifica falta; 

e) os originais dos boletins, com a assinatura do Comandante, serão colecionados e 

periodicamente encadernados ou brochados em um volume com índice, organizado 

pela BM/1.  O controle e arquivamento dos BRCG serão de responsabilidade da BM/2. 

f) analogamente ao previsto na letra anterior procederão os OBM, relativamente às 

cópias dos boletins que lhes forem distribuídas. 

 

Art. 54 – Normalmente, o boletim deverá estar pronto meia-hora antes do fim do expediente; 

para isso, havendo acúmulo de matéria, a parte que não exija conhecimento imediato poderá constituir assunto 

do boletim seguinte. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS TRABALHOS DIÁRIOS 

 

I – DA ALVORADA 

 

Art. 55 – Em situação normal o toque de alvorada, feito de acordo com o horário do OBM, por 

ordem do Chefe de Operações, indica o despertar e o começo da atividade diária. 

§ l.º – Ao terminar o toque de alvorada, a guarda de cada alojamento providenciará para que 

todos os homens tenham deixado seus leitos. 

§ 2.º – Nos dias em que não houver expediente, os militares estaduais de folga poderão 

permanecer no leito até a hora fixada, na NGA da Unidade. 

 

II – DA INSTRUÇÃO 

 

Art. 56 – A instrução, como objeto principal da vida da Unidade BM, desenvolve-se nas fases 

mais importantes da jornada, não devendo ser prejudicada pelos demais trabalhos, serviços normais ou 

extraordinários, salvo o serviço de justiça e as a atividades decorrentes das situações anormais. 

 

Art. 57 – A instrução é ministrada de conformidade com os programas e quadros de trabalho 

preestabelecidos e de acordo com os manuais, regulamentos e disposições particulares em vigor. 

 

III – DO EXPEDIENTE 

 
Art. 58 – O expediente é a fase da jornada destinada à preparação e execução dos trabalhos 

normais da administração da Unidade e ao funcionamento das dependências internas. 
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Parágrafo único – Os serviços de escala e outros de natureza permanente independem do 

horário do expediente da Unidade, assim como todos os trabalhos e serviços em situações anormais. 

 

Art. 59 – O expediente terá início e término conforme às determinações do Cmt Geral. 

 

Art. 60 – Todos os oficiais e praças proveitos no serviço deverão permanecer no quartel 

durante o expediente, de onde só poderão afastar-se os oficiais, mediante permissão do Comandante ou chefe 

do OBM, e as praças, com autorização dos respectivos comandantes de subunidade ou chefes de seção. 

§ 1º – Durante o expediente os oficiais e praças manter-se-ão com o uniforme previsto. 

§ 2.º – Durante as horas de expediente todos os militares deverão devotar-se exclusivamente 

ao exercício de suas funções e aos misteres profissionais. 

§ 3.º – A entrada e a permanência de civis no quartel, nos horários em que não houver 

expediente, serão reguladas pelas NGA da Unidade. 

 

IV – DAS FAXINAS 

 

Art. 61 – Faxinas são todos os trabalhos de utilidade geral, executados no quartel ou fora dele, 

compreendendo limpeza, lavagem, capinação, arrumação, transporte, carga ou descarga de material e outros 

semelhantes; guiados pelas NGA da Unidade ou em caráter extraordinário. 

 

V – DO SILÊNCIO 

 

Art. 62 – O toque de silêncio, executado de acordo com o horário da Unidade, por ordem do 

Chefe de Operações, indica o fim da atividade diária. 

 

CAPÍTULO III 

 

ESCALAS DE SERVIÇO 

 
Art. 63 – A escala de serviço é a relação do pessoal ou das frações de tropa que concorrem na 

execução de determinado serviço, tendo por finalidade principal a distribuição equitativa de todos os serviços 

de um OBM. 

§ 1.º – Em cada Unidade ou Subunidade independente ou destacada, as escalas respectivas 

são reunidas em um só documento, devendo cada urna delas conter os esclarecimentos necessários relativos 

à sua finalidade. 

§ 2.º – Todas as escalas são rigorosamente escrituradas e mantidas em dia pelas autoridades 

responsáveis, sendo nelas convenientemente registrados os serviços escalados e executados, bem como as 

alterações verificadas por ordem ou motivo superior. 

 

Art. 64 – Serviço de escala é todo o serviço não atribuído permanentemente à mesma pessoa, 

ou fração de tropa, e que não importe em delegação pessoal nem escolha, e deve obedecer às seguintes 

regras: 

a) o serviço externo é escalado antes do interno e, em cada caso, o extraordinário 

antes do ordinário tendo-se bem em vista a perfeita equidade na distribuição; 

b) a designação para determinado serviço deve recair em quem maior folga tiver; 

c) em igualdade de folga, deve designar-se, primeiro, o de menor posto ou graduação, 

ou mais moderno; 

d) as folgas são contadas separadamente para cada serviço; 

e) a designação para o serviço ordinário deve ser feita de véspera, levando-se em 

conta as alterações desse dia e, para o extraordinário, de acordo com a urgência 

requerida; 
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f) quando qualquer militar tiver entrado de serviço num dia em que não haja 

expediente, deve evitar-se, na medida do possível, que a sua imediata designação para o serviço não 

recaia em um desses dias, para isto, poderão ser organizadas escalas especiais, paralelas à comum; 

g) a troca de serviço não altera as folgas da escala, nem, consequentemente, o critério 

da designação; 

h) só depois de apresentado pronto ao OBM, poderá o militar ser escalado para 

qualquer serviço; 

i) haverá um rigoroso controle dos dias úteis e feriados e/ou facultativos sobre os quais 

incidirão as escalas, para que seja feita a distribuição eqüitativa do efetivo, dentro de 

suas respectivas atribuições e seus postos/graduações, respectivamente; 

j) a designação para os serviços deverá ser publicada com no mínimo 24 horas de 

antecedência. 

 

Art. 65 – Ao Serviço de escala poderão concorrer: 

a) Peritos de Incêndio e Explosões – Todos Oficiais com a qualificação de Perito; 

b) Chefe de Operações – nas Unidades e eventualmente Subunidades, os Tenentes e 

os Aspirantes-a-Oficial; 

c) Fiscal de Serviço – todos os Subtenentes e Sargentos. O fiscal registrará em livro 

todas as alterações pertinentes ao serviço, sendo que, após o término dos lançamentos 

apresentará o livro ao Chefe de Operações para ser rubricado; 

d) Chefe de Guarnição ou Equipe – todos Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados. 

São responsáveis pelos serviços prestados e pela atuação da Guarnição ou Equipe a 

seu comando. Devem confeccionar relatório de ocorrência constando detalhes de todos 

acionamentos; 

e) Operadores, socorristas, mergulhadores e auxiliares – todos Sargentos, Cabos e 

Soldados. Devem cumprir suas atribuições em conformidade com as diretrizes de seus 

Comandantes, Diretores ou Chefes imediatos;  

f) Comandante da Guarda – todos os Cabos e, eventualmente os Soldados mais 

antigos; 

g) Serviço de Guarda – todos os Soldados prontos; 

h) outras, definidas pelo Cmt Geral. (Revogado pela Portaria 042-R, de 27.03.03) 

 

Art. 65 – Ao Serviço de escala poderão concorrer: 

 

a)Peritos de Incêndio e Explosões – Oficiais com a qualificação de Perito; 

b)Coordenador de Operações BM – capitães. 

c)Chefe de Operações – nas Unidades e eventualmente Subunidades, os Tenentes e os 

Aspirantes-a-Oficial; 

d)Fiscal de Serviço – todos os Subtenentes e Sargentos. O fiscal registrará em livro todas as 

alterações pertinentes ao serviço, sendo que, após o término dos lançamentos apresentará o livro ao Chefe de 

Operações para ser rubricado; 

e)Chefe de Guarnição ou Equipe – todos Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados. São 

responsáveis pelos serviços prestados e pela atuação da Guarnição ou Equipe a seu comando. Devem 

confeccionar relatório de ocorrência constando detalhes de todos acionamentos; 

f) Operadores, socorristas, mergulhadores e auxiliares – todos Sargentos, Cabos e Soldados. 

Devem cumprir suas atribuições em conformidade com as diretrizes de seus Comandantes, Diretores ou 

Chefes imediatos;  

g)Comandante da Guarda – todos os Cabos e, eventualmente os Soldados mais antigos; 

h)Serviço de Guarda – todos os Soldados prontos; 

i)   outras, definidas pelo Cmt Geral. 
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DOS SERVIÇOS EXTERNOS 

 
Art. 66 – Serviço externo é todo serviço prestado fora do quartel, interessando aos OBM 

da guarnição. 

Art. 67 – São serviços externos: 

a) guarda e escolta de honra; 

b) paradas, desfiles e outras solenidades; 

c) honras fúnebres (guardas, escoltas e salvas); 

d) guardas aos OBM que não disponham de tropa, aos próprios do CBMES ou outros, 

cuja vigilância e conservação estejam a este confiadas; 

e) escoltas, rondas e patrulha; 

f) preventivos; 

g) representações; 

h) assistência médica e veterinária; 

i) vistorias e perícias; 

j) diligências e atividades de inteligência, desenvolvidas pela Segunda Seção do EM e os 

integrantes de seu Sistema; 

k) outros serviços que se tornem necessários, com as características estabelecidas no 

artigo anterior. 

§ 1
o
 – O serviço externo é escalado pelo Comandante ou Chefe de OBM, por iniciativa sua e 

por interesse do OBM, ou, conforme o caso, por determinação da autoridade superior. 

§ 2
o
 – As guardas e escoltas de honra, as paradas e as honras fúnebres obedecerão às 

disposições estabelecidas pela BM/3. 

§ 3
o
 – As escoltas, ronda, patrulhas e faxinas, obedecerão a ordens e instruções especiais do 

Comandante do OBM ou da Guarnição, conforme o caso. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS FORMATURAS 

 

Art. 68 – Formatura é toda reunião do pessoal em forma, armado ou desarmado, e pode ser: 

a) geral ou parcial; 

b) ordinária ou extraordinária. 

§ 1
o
 – Toda formatura terá origem, em regra, na subunidade, pela reunião dos oficiais e praças 

que dela devam participar. 

§ 2
o
 – Nas Unidades de Tropa, diariamente, haverá formatura geral de toda a Unidade para o 

início das atividades do dia, ocasião em que será cantado o Hino Nacional, Hino da Corporação ou uma 

canção militar. 

§ 3
o
 – As formaturas ordinárias são as destinadas às revistas normais do pessoal, à parada e à 

instrução. 

 

Art. 69 – As formaturas extraordinárias podem ser previstas ou inopinadas. 

§ 1
o
 – As formaturas extraordinárias previstas são as determinadas nos programas do OBM, 

para revistas de material, ou ordenadas em boletim, destinadas a solenidades internas ou externas. 

§ 2
o
 – As formaturas extraordinárias inopinadas são as impostas pelas circunstâncias do 

momento, em virtude de anormalidades ou em função de medidas comuns de caráter interno. 

 

I – DAS FORMATURAS GERAIS 

 
Art. 70 – Nas ordens para formaturas, serão designados, com precisão: hora, local da reunião, 

formação e uniforme e, bem assim, fornecidos todos os esclarecimentos necessários a uma perfeita execução, 

para o que serão observadas as seguintes disposições: 
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a) em cada fração as ordens serão dadas de modo a que não seja retardada a hora de 

reunião; os oficiais subalternos passarão em revista aos seus pelotões e seções e o mais antigo 

apresentará toda a tropa ao Comandante de subunidade; 

b) reunidas as frações no local e hora marcados para a formatura geral, o Subcomandante 

assumirá o comando de toda a tropa, até a chegada do Comandante; 

c) o Comandante só se aproximará da tropa para assumir o comando depois de avisado de 

que a mesma se encontra pronta para recebê-lo. 

 

II – DA PARADA DIÁRIA 

 

Art. 71 – A parada diária, interna, é uma formatura destinada à revista do pessoal para o 

serviço diário que é contado de parada a parada. 

§ 1
o
 – Realiza-se a pé, à hora determinada pelo Comandante do OBM, em local escolhido no 

pátio do quartel. 

§ 2
o
 – Nela tomam parte, todas as praças que tenham de entrar de serviço (com os uniformes, 

equipamentos e armamentos adequados ao respectivo serviço) exceto as escaladas para os serviços de 

faxina, à hora da parada, que seguirão diretamente dos alojamentos para os respectivos destinos. 

§ 3
o
 – Todos os oficiais que tenham de entrar de serviço formarão na parada. 

 

Art. 72 – A parada será organizada pelo Fiscal de Serviço, auxiliado pelo Sargento mais antigo, 

e comandada pelo Chefe de Operações. 

 

CAPÍTULO V 

 

DAS VISITAS E INSPEÇÕES 

 

Art. 73 – Inspeção é o exame procedido por qualquer chefe com a finalidade de verificar a 

tropa, o material, as viaturas, a administração, as instalações e a instrução. 

§ 1
o
 – As inspeções podem ser normais, extraordinárias ou inopinadas. 

§ 2
o
 – As inspeções normais são as fixadas nos regulamentos ou nos programas e diretrizes de 

instrução; as extraordinárias são marcadas sempre que julgadas necessárias; as inopinadas são realizadas 

sem aviso prévio ou alerta ao OBM. 

 

I – INSPEÇÕES DA TROPA 

 
Art. 74 – Inspeção da tropa é o exame procedido no efetivo e na apresentação do pessoal de 

um OBM. 

Parágrafo único – Em regra, a inspeção da tropa é feita em formatura, com todo o efetivo 

presente, com uniforme previsto e com o equipamento e/ou armamento determinados. 

 

II – INSPEÇÃO DO MATERIAL 

 

Art. 75 – Inspeção de material é o exame procedido com a finalidade de verificar a existência 

do material, seu estado de conservação, seu funcionamento e condições de guarda e acondicionamento. 

§ 1
o
 – O responsável direto pela guarda e conservação do material a ser inspecionado deve 

estar, obrigatoriamente, presente. 

§ 2
o
  - A execução da inspeção de material deve ser fixada em normas que visem à ordem, 

rapidez e facilidade, podendo contar com a cooperação de oficiais especializados para o exame do material de 

suas especialidades. 

 

III – INSPEÇÃO DE VIATURAS 
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Art. 76 – A inspeção de viaturas visa, principalmente, a observar as condições mecânicas, o 

aspecto externo, o estado de conservação, a execução das operações de manutenção, a utilização 

correta do material automóvel e o ferramental correspondente. 

§ 1
o
 – As inspeções de viaturas devem se orientar pelas instruções em vigor e obedecer às 

seguintes disposições: 

a) os Comandantes e Chefes de OBM devem realizar constantemente verificações para se 

certificarem do aspecto geral e das condições aparentes das viaturas, da existência e do grau 

de conservação do ferramental e acessórios respectivos, bem como do estado dos parques ou 

garagens e dos meios disponíveis para manutenção; 

b) os Comandantes de Subunidade ou Chefe de seção inspecionarão, semanalmente, as 

viaturas sob sua responsabilidade a fim de verificar o estado das mesmas e orientar os 

motoristas nos cuidados indispensáveis ao seu bom funcionamento; 

c) as viaturas sem utilização devem ser inspecionadas pelo CSM/oficina, mensalmente, 

inclusive as que tenham estado imobilizadas por mais de duas semanas. 

 

IV – INSPEÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
Art. 77 – A inspeção administrativa visa verificar toda ou parte da vida administrativa do OBM e 

deve ser realizada de acordo com as disposições, normas e instruções em vigor, ou determinações do escalão 

superior. 

 

V – INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES 

 
Art. 78 – A inspeção de instalações visa verificar toda ou parte das instalações do OBM e deve 

ser realizada de acordo com as disposições, normas e instruções em vigor, ou determinações do escalão 

superior. 

 

VI – INSPEÇÃO DE INSTRUÇÃO 

 
Art. 79 – A inspeção de instrução visa verificar o andamento da instrução, o seu rendimento e o 

seu registro e deve ser realizada  de acordo com as disposições, normas e instruções em vigor, ou diretrizes do 

escalão superior. 

 

VII – VISITA 

 

Art. 80 – A visita é o ato de autoridade que, por iniciativa própria, ou mediante convite, 

comparece a um OBM por cortesia ou praxe já consagrada nos hábitos militares. 

 

 

TÍTULO V 

 

SUBSTITUIÇÕES TEMPORÁRIAS 

 

CAPÍTULO I 

 

CARGO MILITAR, FUNÇÃO, ENCARGOS E OUTROS  

 

I – GENERALIDADES 

 

Art. 81 – Cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao 

militar em serviço ativo. 
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§ 1
o
 – Os cargos militares são aqueles que se encontram especificados nos Quadros de 

Organização (QO) Quadros de Detalhamento Interno (QDI), ou estão caracterizados ou definidos como 

tal em outros dispositivos legais. 

§ 2
o
 – Os cargos militares devem ser providos com pessoal que satisfaça o requisito de grau 

hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. 

§ 3
o
 – Quando, por ocasião do provimento efetivo de cargos, ocorrer que um militar deva ficar, 

funcionalmente, subordinado a um outro de menor precedência hierárquica, aplicar-se-ão as regras prescritas 

para as substituições temporárias. 

 

Art. 82 – Função Militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar. 

§ 1
o
 – A entrada no exercício da função ocorre quando o militar passa a executar as medidas 

necessárias ao desempenho de suas novas atribuições no local de atividade própria, assumindo, efetivamente, 

as responsabilidades do cargo ou encargo. 

§ 2
o
 – O militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo, ou demonstrar 

incapacidade para o exercício de suas funções militares, será afastado do mesmo. 

§ 3
o
 – Nenhuma atribuição poderá ser cometida ao militar afastado das suas funções por 

incompatibilidade, antes do término do processo a que estiver sujeito. 

 

Art. 83 – As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza não 

são catalogadas em Quadro de Organização (QO), Quadro de Detalhamento Interno (QDI), ou outro dispositivo 

legal, são cumpridas como encargos, incumbências, comissões, serviço ou atividades militares, ou de natureza 

militar. 

Parágrafo único - Para as obrigações enumeradas neste artigo, aplica-se no que couber, o 

disposto para "cargo militar". 

 

 

II – NORMAS GERAIS DAS SUBSTITUIÇÕES TEMPORÁRIAS 

 

Art. 84 – Substituição temporária é a realizada pelo militar quando, em caráter transitório, 

assume ou responde por cargo, função ou encargo atribuídos privativamente a grau hierárquico superior ou 

igual ao seu. 

 

Art. 85 – O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação até que um militar nele 

tome posse efetivamente; voltará a estar vago quando o militar que o exerce efetivamente seja exonerado, ou o 

deixe por ordem expressa de autoridade competente. 

 

Art. 86 – Aplicam-se às substituições subseqüentes as mesmas prescrições referentes à 

substituição inicial que as motivou. 

 

Art. 87 – As substituições temporárias ocorrem por motivo de: 

a) afastamento do cargo, do detentor efetivo ou interino, por prazo superior a 30 (trinta) dias; 

b) afastamento do cargo, do detentor efetivo ou interino, por prazo Inferior a 30 (trinta) dias ou 

por férias. 

§ 1
o
 – Nos casos da letra a) o substituto assume o cargo interinamente. 

§ 2
o
 – No caso da letra b) o substituto responde pela função. 

 

Art. 88 – Afastado o detentor do cargo, por qualquer dos motivos constantes do artigo anterior, 

concorrem à sua substituição temporária somente os militares que possuam a qualificação ou habilitação 

exigidas no QO ou no QDI para o desempenho do cargo; dentre esses militares, assumirá ou responderá pelo 

mesmo, o de maior precedência hierárquica. 

Parágrafo único – Em tempo de paz, não haverá substituição de oficial ou aspirante-a-oficial 

por praça de qualquer graduação, podendo estas responder nos impedimentos momentâneos daqueles. 
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Art. 89 – Por ocasião do afastamento do detentor do cargo, a substituição será feita 

obedecidos os limites de efetivos prescritos para o OBM pelo QDI em vigor na data da substituição. 

 

Art. 90 – Concorrem às substituições temporárias todos os militares prontos para o serviço, os 

adidos como se efetivos fossem e os excedentes; não concorrem a elas os adidos, os à disposição, os que não 

estejam prontos no serviço e os militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo. 

 

Art. 91 – Quando houver dúvida quanto a quem cabe assumir determinado cargo, objeto de 

substituição temporária, apelar-se-á para o escalão imediatamente superior, mantendo-se no exercício da 

função o militar que já tenha assumido, salvo quando isto acarretar incompatibilidade hierárquica. 

 

Art. 92 –Todas as substituições temporárias serão publicadas em Boletim. 

 

III - SUBSTITUIÇÕES TEMPORÁRIAS ENTRE OFICIAIS 

 

Art. 93 – Nos OBM, o Comandante é substituído pelo oficial de maior hierarquia, efetivo e 

pronto, habilitado para o exercício do cargo. 

§ 1
o
 – Os oficiais do Quadro de Oficiais Administrativos (QOA) só concorrerão às substituições 

temporárias de Comandante quando todos oficiais subordinados forem desse mesmo Quadro. 

 

Art. 94 – Quando um oficial for promovido e não houver incompatibilidade hierárquica para a 

sua permanência na situação em que se encontrar, não será exonerado ou, dispensado do cargo ou comissão 

que exerce, não será excluído do estado efetivo do OBM a que pertence, e não será substituído no cargo, a 

menos que venha a ser movimentado para outro OBM. 

 

Art. 95 – Quando, em decorrência de substituições temporárias, resultar que algum oficial fique, 

necessariamente, sob a jurisdição funcional de outro de menor precedência hierárquica, o de maior posto ou 

mais antigo não ficará subordinado hierarquicamente ao mais moderno. Caso essa situação não possa ser 

evitada, nas relações funcionais e de serviço, ambos devem observar os preceitos de respeito e camaradagem, 

e as ordens se revestirão da forma de solicitação, as quais, no entanto, não poderão deixar de ser cumpridas. 

 

§ 1
o
 – Na situação deste artigo, se o mais moderno for o Comandante/Chefe os casos de 

responsabilidade funcional e disciplinar serão submetidos à consideração da autoridade imediatamente 

superior. 

 

Art. 96 – Os aspirantes-a-oficial concorrem às substituições temporárias como se fossem 

oficiais subalternos, excetuando-se as relativas aos cargos previstos para oficiais superiores. 

 

Art. 97 – Se um oficial detentor efetivo de um cargo for movimentado do OBM, enquanto estiver 

afastado do cargo, continuará a ser o detentor efetivo do mesmo até o seu retorno, ocasião em que transmitirá 

o cargo e passará as funções, carga e encargos ao seu substituto eventual. 

Parágrafo único – Se durante o período de afastamento apresentar-se o novo titular efetivo, 

este deverá assumir o cargo sem aguardar o retorno do oficial afastado. 

 

 

IV - SUBSTITUIÇÕES TEMPORÁRIAS ENTRE PRAÇAS 

 

Art. 98 – Na CCS e na SCS a substituição temporária do Sargenteante será efetuada pelo 

sargento de maior precedência hierárquica, com a qualificação exigida, existente na subunidade. 

 

Art. 99 – Quando não existir praça devidamente qualificada e a substituição se impuser, esta 
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poderá ser feita sob a forma de acumulação, desde que os cargos a acumular sejam dentro da mesma 

subunidade ou repartição interna. 

Parágrafo único - Na acumulação de que trata o presente artigo, uma mesma praça não 

poderá acumular mais de dois cargos. 

 

Art. 100 – Em tempo de paz não haverá substituição de subtenentes e sargentos por cabos e 

destes por soldados. 

 

CAPITULO II 

 

DA QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DAS PRAÇAS 

 
Art. 101 – As praças são grupadas por qualificações militares. Tais qualificações são atribuídas 

às praças de acordo com a habilitação adquirida em instrução, ou obtida através de cursos militares ou civis 

reconhecidos ou, ainda, com a habilitação demonstrada em provas organizadas pela Corporação, sempre que 

o recrutamento para certas qualificações deva recair sobre pessoal já habilitado na vida civil. 

 

DA PARTE DE DOENTE, TRATAMENTO DE SAÚDE E INCAPACIDADE FÍSICA 

 

I - PARTE DE DOENTE 

 

Art. 102 – O militar que por motivo de doença não puder comparecer ao quartel deverá dar 

parte de doente à autoridade a que estiver subordinado, exceto nos casos de absoluto impedimento ou quando 

a constatação da doença for feita através de exame realizado por médico militar. 

§ 1
o
 – Recebida à parte de doente ou constatada a necessidade de afastamento do militar do 

serviço, por motivo de saúde, a autoridade competente providenciará para que o mesmo seja examinado por 

médico militar. 

§ 2
o
 – Ao médico caberá informar sobre o estado de saúde do doente e a duração provável de 

seu impedimento, bem como, propor a prescrição necessária, salvo se vier a parte de doente ou a constatação 

já instruída com parecer de médico militar. 

§ 3
o
 – O militar julgado "Apto" em exame médico retornará ao serviço imediatamente. 

§ 4
o
 – No caso de prescrição de baixa, o militar que preferir permanecer em residência 

particular ou tratar-se em instituição hospitalar civil que não mantenha vinculação expressa com o CBMES, 

deverá apresentar por escrito esta sua pretensão. 

§ 5
o
 – O Comandante determinará a baixa imediata, ao hospital, ou à enfermaria, do militar que 

der parte de doente depois de escalado para qualquer serviço, declarando esta circunstância. Idêntica 

providência será tomada em relação aquele que solicitar licença para tratamento de saúde após movimentado. 

 

Art. 103 – Todo militar baixado a hospital civil ou em tratamento com médico civil, será assistido 

por médico militar, a quem incumbe o acompanhamento do caso para fornecer subsídios à Junta Militar de 

Saúde (JMS), se for o caso, ou providências outras na salvaguarda dos interesses do CBMES e do militar 

enfermo. 

§ 1
o
 – No caso do militar estar baixado a hospital civil ou em lugar onde não seja possível a 

inspeção de saúde pela JMS ou exame por médico militar, este procedimento se fará logo que possível, 

cabendo ao médico militar ou à JMS prescrever, homologando ou não, os prazos de baixas e as prescrições de 

rotina e especiais dos hospitais e médicos civis que assistiram ao militar. 

§ 2
o
 – Quando necessário, a JMS poderá realizar inspeção de saúde no local onde se encontra 

o militar, mediante autorização do Comandante Geral. 

 

Art. 104 – O militar que desejar internar-se em hospital ou submeter-se a tratamento que exija 

o seu afastamento do serviço, dará parte de doente, citando o prazo e data prováveis do evento ou requererá a 

devida licença. 
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II - TRATAMENTO DE SAÚDE 

 
Art. 105 – As licenças para tratamento de saúde própria do militar ou por motivo de doença de 

seus dependentes serão concedidas de acordo com a legislação específica. 

 

Art. 106 – As licenças para tratamento de saúde própria (LTSP), ou de pessoa da família 

(LTSPF) serão concedidas ao militar, a pedido ou ex-officio, pela autoridade competente, depois de ter sido 

exarado o parecer favorável pela JMS. 

§ 1
o
 – A LTSP terá início na data em que a JMS julgar o militar incapaz temporariamente para o 

serviço; se, porém, o militar tiver antes dado parte de doente e houver sido, por isso, afastado do serviço, o 

início da licença será a partir da data da parte, caso a JMS o considere incapaz. 

I) A concessão, prorrogação ou cassação da LTSP e LTSPF será automática, quando se 

verificar a publicação no Boletim da Diretoria de Saúde, da incapacidade para o serviço; 

II) Constatada a situação do item anterior, o responsável pelo setor de recursos humanos, 

providenciará a publicação da LTSP. 

III) Findo o prazo da licença, ou no caso de pedido de prorrogação da mesma, a JMS deverá 

exarar novo parecer favorável para que a autoridade competente conceda a prorrogação pretendida, ou possa 

denegá-la. 

IV) Desde que seja verificado não mais persistir a causa que motivou a LTSP ou LTSPF, a 

autoridade competente para conceder a licença poderá mandar cassá-la depois de inspeção de saúde da JMS, 

realizada ex-officio ou a pedido do interessado. 

 

III - INCAPACIDADE PARA O SERVIÇO DO CBMES 

 

Art. 107 – O militar julgado incapaz definitivamente para o serviço do CBMES será reformado 

na forma da legislação em vigor. 

 

Art. 108 – Todo militar em tratamento nos hospitais militares, quando Incapaz por sofrer 

moléstia contagiosa, não poderá ter alta desses estabelecimentos para ser mandado apresentar-se à sua 

Unidade. 

§ 1
o
 – Nesta situação, só lhe poderá ser concedida alta se o caso estiver enquadrado em 

legislação federal como passível de tratamento em domicílio. 

§ 2
o
 – Todo o militar, portador de moléstia contagiosa, for Julgado incapaz sem estar baixado 

ao hospital, será mandado apresentar-se à autoridade sanitária competente, para as medidas cabíveis, sem 

prejuízo das providências relativas ao amparo legal do Estado. 

 

Art. 109 –São mantidos adidos às respectivas Unidades, os militares que, julgados inválidos ou 

incapazes definitivamente para o serviço, aguardam reforma amparados nas disposições em vigor. 

 

Art. 110 – Havendo o militar sido considerado incapaz definitivamente para o serviço, caberá 

ao seu OBM a iniciativa de providenciar e encaminhar a documentação necessária à sua reforma. 

 

CAPÍTULO III 

 

DAS APRESENTAÇÕES 

 

Art. 111 – Todos os oficiais e aspirantes-a-oficial de um OBM deverão apresentar-se, 

diariamente, ao Comandante, a fim de cumprimentá-lo, tão logo tenha início o expediente. 

§ 1º - Nos casos de impedimento momentâneo, fa-lo-ão tão logo lhes seja possível, 

declarando-lhe os motivos do retardamento e, se o impedimento for duradouro deverão, de imediato, dar-lhe 

ciência da localização e os motivos da ausência. 
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§ 2º – A apresentação diária, com idêntica finalidade, por parte dos oficiais e 

aspirantes-a-oficial de um OBM a qualquer outra autoridade pertencente à mesma, somente será 

obrigatória quando assim o decidir o Comandante, Diretor ou Chefe do OBM, devendo tal decisão constar 

das NGA por ele estabelecidas. 

§ 3
o
 – As apresentações, exceto as motivadas por serviço comum, feitas às autoridades que 

disponham de boletim, serão nele publicadas. 

 

Art. 112 – Quando o oficial, subtenente ou sargento for movimentado para outro OBM, o Chefe 

do OBM de origem deverá informar, pelo meio mais rápido, ao Comandante da Unidade ou Subunidade de 

destino, o dia provável da chegada do militar e as providências que o mesmo deseja que sejam tomadas para 

sua primeira instalação. 

Parágrafo único – O Chefe do OBM de destino, recebida a informação, deverá designar um 

oficial, subtenente ou sargento, conforme o caso, com a missão de receber o militar no local de chegada e 

providenciar, se necessário, as acomodações solicitadas e prestar-lhe todo o auxílio que o espírito de 

camaradagem impõe. 

 

Art. 113 – Ao iniciar e terminar qualquer serviço, o militar se apresentará à autoridade 

nomeante e à que estiver imediatamente subordinado, informando da realização e conclusão da missão, bem 

como, das dificuldades encontradas na execução. 

 

Art. 114 – O militar nominalmente chamado por autoridade superior a do seu Comandante 

imediato e que tenha sobre ele jurisdição funcional, a ela apresentar-se-á imediatamente e, na primeira 

oportunidade, participará o fato ao seu Comandante, relatando-lhe, também, a ordem que recebeu, salvo se for 

confidencial ou secreta, circunstância esta que será então declarada. 

 

DAS FÉRIAS 

 
Art. 115 – Férias são afastamentos totais do serviço, anuais e obrigatoriamente concedidas aos 

militares estaduais para descanso, obedecidas as disposições regulamentares. 

§ 1º – A concessão das férias será processada pelo Deptº RH, em acordo com o plano de 

férias; 

§ 2º – As autoridades competentes para suspensão e dispensa para desconto em férias de que 

trata o “caput” deste artigo são: o Comandante Geral aos Oficiais Comandantes, Diretores ou Chefes dos 

órgãos de direção, apoio e execução, e estes aos oficiais e praças sob sua subordinação; 

 

“§ 3º - O militar estadual em serviço ativo, que desejar gozar suas férias ou seu afastamento no 

exterior, deverá informar previamente ao Comandante-Geral do CBMES que fará publicar o respectivo 

afastamento em BCG.” (Incluído pela Portaria 056-R, de 29.10.03) (Revogado pela Portaria 229-R, de 

09.05.2011) 

 

Art. 116 – A suspensão do período de férias só poderá ocorrer mediante processo da 

autoridade competente, com a devida fundamentação e período correspondente. 

Parágrafo único – Tão logo cesse o motivo da suspensão do período de férias, o BM será 

lançado para gozo no mês subsequente; e ocorrendo término do ano, o período será computado para 

averbação de tempo de serviço nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 117 – As férias regulamentares serão concedidas a partir do primeiro dia útil de cada mês, 

impreterivelmente.  

 

Art 117 – As férias regulamentares serão concedidas a partir do 15º (décimo quinto) dia de 

cada mês, impreterivelmente e, em caso de incidência em feriados ou final de semana, estas terão seu início 

no primeiro dia útil subsequente. (Incluído pela Portaria 072-R, de 18.06.04) 
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Parágrafo único – É expressamente proibida a postergação da data de início das férias, à 

exceção dos casos avaliados diretamente pelo Comando Geral da Corporação. 

 

Art. 118 – As dispensas para desconto em férias poderão ser concedidas em até oito dias 

ininterruptos sem exceder portanto, a dezesseis dias do período de férias a que se refere. 

 

§ 1º – O Deptº RH deverá manter um rigoroso controle dos descontos em férias dos militares 

do CBMES, para que não haja superposição de períodos. (Nova Redação dada pela Portaria 020-R, de 

18.06.2002) 
 
§ 2º - Para concessão de nova dispensa para desconto em férias, deverá ser observado um 

período de carência de 30 (trinta) dias.” (Nova Redação dada Portaria 020-R, de 18.06.2002) 
 

Parágrafo único – O Departamento de Recursos Humanos deverá manter um rigoroso controle 

dos descontos em férias dos Militares do CBMES, para que não haja superposição de períodos. (Nova 

Redação dada pela Portaria 098-R, de 12.06.2006) 

 

Art. 119 – Os OBM deverão programar anualmente, por cada período, as férias regulamentares 

dos seus integrantes, devendo encaminhar ao Deptº RH a opção de férias referente ao exercício até o dia 30 

de setembro, impreterivelmente. 

Parágrafo único – Os OBM que não encaminharem a opção de férias até a data prevista neste 

artigo, terão republicadas as opções do plano de férias do ano anterior. 

 

DOS CÍRCULOS HIERÁRQUICOS 

 
Art. 120 – Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre militares da mesma 

categoria, e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem, em ambiente de estima e confiança, 

sem prejuízo do respeito mútuo. 

Parágrafo único – Os círculos hierárquicos são os constantes do Estatuto dos Militares. 

 

DAS GALERIAS DE RETRATOS 

 

Art. 121 – É facultada a colocação de retratos de valor histórico nas dependências dos OBM. 

 

Art. 122 – Os OBM poderão possuir, em suas sedes, como homenagem, galeria de retratos em 

que figurarão os vultos mais notáveis de nossa história militar e política e os ex-Comandantes. 

 

Art. 123 – A inauguração de retratos nas diversas galerias constituirá ato solene, devendo 

constar do boletim para ser transcrita no histórico da organização. 

§ 1
o
 – Na parte inferior do retrato de cada vulto notável ou autoridade militar, deverá constar o 

posto ou cargo e o nome. 

§ 2
o
 – Os retratos dos ex-Comandantes e ex-Chefes deverão ser inaugurados pelos que os 

sucederem. 

§ 3
o
 – Na galeria dos ex-Comandantes e ex-Chefes só deverão figurar os retratos dos que 

estiveram no exercício efetivo do cargo. 

 

DAS HONRAS MILITARES E CERIMONIAIS 

  

Art. 124 – As honras militares são manifestações coletivas de respeito que se tributam aos 

militares, às altas autoridades civis, e aos Símbolos Nacionais, segundo as prescrições do Regulamento de 

Continências do Exército Brasileiro e normas complementares. 



36 

 

Parágrafo único – As disposições não previstas nas normas supra, serão definidas pelo 

Comandante Geral. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 125 – Todos os órgãos que tiveram sua competência regulada neste Regimento Interno 

deverão, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, elaborar suas NGA disciplinando o funcionamento 

interno de todos os seus setores subordinados, submetendo as mesmas à apreciação do Chefe do EM, que as 

encaminhará para aprovação ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros. 

 

Art. 126 – Os órgãos cuja competência e funcionamento foram tratados neste Regimento e que 

ainda não foram ativados serão ajustados às normas aqui estabelecidas a partir da sua ativação. 

 

Art. 127 – Este Regimento será revisto no prazo de dois anos, a fim de ajustar-se ao 

desenvolvimento organizacional do Corpo de Bombeiros Militar. 

 

Art. 128 – Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 129 – Revogam-se as disposições em contrário, principalmente as Portarias Nº 124-N, de 

14 de maio de 2001, 127-N, de 15 de maio de 2001 e 135-N, de 28 de maio de 2001.  

 

 

Vitória,  23 de Janeiro de 2002. 

 

 

 

JONACY FIRME DOS SANTOS – CEL BM 

Comandante Geral  do CBMES 
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(orientação) 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

 
 
 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Relatório Anual de Atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo 
constitui um dos instrumentos de que dispõe o Comandante-Geral para o registro e controle 
das atividades desenvolvidas pela Corporação, em todos os escalões. 

O presente estudo foi realizado através de contato com responsáveis pela elaboração 
dos Relatórios nos exercícios anteriores, com o intuito de identificar as principais 
dificuldades encontradas. 

Diagnosticou-se que o maior entrave administrativo para a confecção do Relatório é a 
falta de contato com os itens a serem preenchidos pelas Seções de Estado Maior e 
Unidades de Bombeiro. 

Ao final do ano há o acúmulo de atividades administrativas e operacionais decorrentes 
da própria época dos festejos natalinos. Esse fator, aliado à escassez de tempo para coleta 
e tratamento dos dados que compõem o Relatório, tem prejudicado demasiadamente a sua 
elaboração. 

Fizeram-se necessárias diversas alterações em sua estrutura, de forma a preservar os 
tópicos do modelo original previsto no Anexo “A” do Regulamento Interno e dos Serviços 
Gerais (RISG), aprovado pela Portaria Ministerial nº 300, de 30 de abril de 1984. 

Buscou-se nesse intuito proporcionar compatibilidade de informações entre 
Comandantes, Chefes de OBM e as Seções de Estado Maior, para agilizar e sistematizar o 
preenchimento do Relatório Anual de forma prática e objetiva. 

 
 

2. OBJETIVO   
 

Diante dos fatores retro mencionados vislumbrou-se com este trabalho familiarizar os 
responsáveis pelos diversos setores da Corporação com os anexos a serem preenchidos, de 
forma a proporcionar uma contribuição mútua para a elaboração rápida e sistematizada do 
Relatório Anual, bem como permitir a obtenção mensal dos dados constantes de seus 
anexos, de forma a suprir o Comandante-Geral do CBMES de informações, mantendo-o 
atualizado com as atividades desenvolvidas mês a mês pela Corporação. 
 
 
3. DINÂMICA DE PREENCHIMENTO 
 

Os Chefes de Seções de Estado Maior, Comandantes de OBM e Chefes de Centros 
receberão uma via do modelo do Relatório Anual em disquete e uma via impressa e 
deverão, de imediato, familiarizar-se  com as informações a serem preenchidas mês a mês, 
mantendo seus auxiliares administrativos atentos às atividades em desenvolvimento, 
fazendo o registro nos anexos e tópicos correspondentes. 

Dessa forma manterão mensalmente atualizadas as informações constantes do 
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Relatório, evitando atropelos e preenchimento incorreto ao final do ano. 
Qualquer dúvida nos itens deverão entrar em contato com o Ajudante-Geral para dirimí-
las. 

 
 
4. PRAZO PARA ENTREGA 

 
Os Relatórios dos OBM deverão ser entregues  ao Chefe do Estado Maior até o dia 05 

de janeiro do ano seguinte ao exercício em referência e o Ajudante-Geral deverá entregar o 
Relatório Anual Geral do CBMES até o dia 31 de janeiro do mesmo ano ao Comandante-
Geral do CBMES. 

 
 

5. RECOMENDAÇÕES FINAIS 
 

a) As Seções de Estado Maior, Centros e Unidades de Bombeiros deverão ter os anexos 
inerentes às suas atividades administrativas e/ou operacionais instalados no computador e 
serem preenchidos à medida que estas atividades ocorram, mantendo-se assim, uma 
contituidade na coleta dos dados dos anexos do Relatório, facilitando o seu preenchimento 
ao final do exercício; 

b) As Seções de Estado Maior, Centros e Unidades de Bombeiros deverão adotar os 
mesmos quadros, tabelas e gráficos para efeito de padronização e sistematização das 
informações fornecidas; 

c) Os OBM deverão adotar o mesmo modelo de Relatório, com ressalva para as 
informações complementares do Centro de Atividades Técnicas que adotará modelo próprio 
apenas para os dados estatísticos; 

d) Deverá constar a assinatura dos Comandantes de OBM e Chefes de Centros em seus 
respectivos relatórios; 

e) Os OBM que possuem Serviços de Atividades Técnicas (SAT) deverão incluir estes 
serviços na estatística da Unidade.  

 
 
 
 
 

 
 

JONACY FIRME DOS SANTOS – Cel BM 
Comandante-Geral do CBMES 
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RELATÓRIO ANUAL DO CBMES 

 
(ANO DE _____ ) 

 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
      Este Relatório foi elaborado de acordo com o que preceitua o Anexo "A" do RISG. 
 
 
2. EXPOSIÇÃO: 
 

a. Em  ____ , os fatos marcantes na vida e nos registros do Corpo de Bombeiros foram: 
 
(Resumo sucinto dos fatos mais importantes no aspecto geral da Corporação) 
 
 
 

b. Análise resumida dos Anexos: 
 
 

1) Pessoal: 
 
             (Breve comentário) 
 
 

2) Segurança: 
 
            (Breve comentário) 
 
 

3) Instrução e Adestramento: 
 
            (Breve comentário) 
 
 

4) Administração e Logística: 
 
             (Breve comentário) 
 
 

5) Comunicação Social: 
 
              (Breve comentário) 
 
 

6) Patrimônio e Obras: 
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(Enumerar as principais benfeitorias realizadas no exercício) 
 
 

7) Visitas e Inspeções: 
 
              (Descrever as visitas e inspeções recebidas pela Corporação, citando o motivo) 
 
 

8) Dependências Subordinadas: 
 
              (Relato sucinto dos OBM que fazem parte do Plano de Articulação do CBMES) 

 
 
3. CONCLUSÃO 

 
 
 

 
Quartel em Vitória, ___ de _______ de _____. 
 
 

Comandante-Geral do CBMES 
 
 

ANEXO "A" 
 

PESSOAL 
 
1.  INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório discrimina os serviços desenvolvidos na Seção de Cadastro da BM-1, 

durante o exercício de __________: 
Controle de efetivo, férias regulamentares, dispensas para desconto em férias 

regulamentares, dispensas como recompensa, averbação de tempo de serviço, averbação 
de férias não gozadas, concessão de Medalhas Valor Bombeiro Militar, declaração de bens, 
classificação de motoristas, agregações, militares à disposição e em licenças, freqüência de 
estagiários, incorporações, processo para a inatividade; 

Confecção de relatórios, aditamentos, portarias de: salário família, gratificação de 
adicional de tempo de serviço e assiduidade, promoções de praças; 

Nomeações e designações em cargos/encargos/funções; 
Atualizações de cadastro de pessoal; 
Expedição de mapas mensal e trimestral de efetivo, certidões, declarações, ofícios, 

comunicações internas e circulares, notas para boletim do Comando Geral e aditamentos, 
portarias, pedidos de vales transportes, certificado de reservistas, carteiras de identidade 
para pessoal ativo e inativo; 

Contratação e rescisão de contratos de estagiários; 
Catalogação de legislação federal e estadual, e etc. 
 

2. SITUAÇÃO DO EFETIVO DO CBMES  
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OBS.: 1. AGREGADOS: 
              Nome, posto/graduação (Decreto que publicou a agregação), motivo. 
 
 
OBS.: 2. À DISPOSIÇÃO: 
             Nome, posto/graduação (local que está servindo) 
 
                 OBS.: 3. ATUALIZADO ATÉ ___ /___/___ 
 
3. DADOS ESTATÍSTICOS 
 

a. Controle de Alterações: 
 

LICENCIAMENTO A PEDIDO  

EXCLUSÃO  

RESERVA NÃO REMUNERADA   

REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA  

REFORMA EX-OFFÍCIO (CONT. FINAL)   

INCORPORAÇÕES   

EMISSÃO DE CERTIFICADOS (RESERVISTA)  

AVERB. DE TEMPO DE SERVIÇO/FÉRIAS NÃO GOZADAS   

CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO  

REABILITAÇÃO   

AGREGAÇÕES  

PROMOÇÕES  

ENGAJAMENTO  

OFICIAIS

CEL TC MAJ CAP 1º TEN 2º TEN ASP OF AL OF SOMA

PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT

QOCBM

QOABM

QOMBM

QODBM

T OFICIAIS

PRAÇAS

ST 1º SGT 2º SGT 3º SGT CB SD AL SD SOMA

PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT

0-COMBATENTE

0/P- COMB/PECUL

TOTAL PRAÇAS 

Q

B

M

P

-

OFICIAIS/PRAÇAS - TOTAL GERAL

LEGENDA:

PRV = Previsto em Lei

EXT = Existente

QOCBM = Quadro de Oficial Combatente BM

QOABM = Quadro de Oficial da Administração BM

QOMBM = Quadro de Oficial Médico BM

QODBM = Quadro de Oficial Dentista BM

QBMP/0 = Qualificação Bombeiro Militar Particular Combatente

QBMP/0/P = Qualificação Bombeiro Militar Particular Peculiar (Promoção de Praças - 

Lei n.º 5.575, de 12.01.98)



8 

 

 
 
 

REENGAJAMENTO  

PARA FINS DE PASSAR A SERVIR AUTOMATICAMENTE 
SEM COMPROMISSO DE TEMPO  

 

PARA FINS DE CONTINUAR A SERVIR 
AUTOMATICAMENTE  SEM COMPROMISSO DE TEMPO 

 

ESTAGIÁRIOS (CONTRATOS)   

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO   

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE  

MEDALHA VALOR BOMBEIRO MILITAR (OURO)  

MEDALHA VALOR BOMBEIRO MILITAR (PRATA)  

MEDALHA VALOR BOMBEIRO MILITAR (BRONZE)  

 
b. Punições e Recompensas: 

 

ASSUNTOS PUBLICAÇÕE
S 

ELOGIOS (COLETIVO)  

ELOGIOS (INDIVIDUAL)  

PRISÃO  

DETENÇÃO  

REPREENSÃO  

ADVERTENCIA  

 
c. Comportamento Militar: 

 

CLASSIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTO PUBLICAÇÕE
S 

EXCEPCIONAL  

ÓTIMO  

BOM  

INSUFICIENTE  

MAU  

 
d. Justiça Militar: 

 
MILITARES SUB-JÚDICE 

 

GRADUAÇÃO QUANTIDADE 

  

  

  

TOTAL  

 
e. Documentos: 

 

DISCRIMINAÇÃO EXPEDIÇÃO 

ADITAMENTOS  
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PORTARIAS  

NOTAS PARA ADITAMENTO  

OFÍCIOS  

COMUNICAÇÃO INTERNA  

COMUNICAÇÃO INTERNA - CIRCULAR  

 
f. Portarias: 

 

ASSUNTOS PUBLICAÇÕES 

SALÁRIO-FAMÍLIA  

GATS  

ASSIDUIDADE  

LICENÇA ESPECIAL  (TRÊS MESES)  

 
 
4. ORGANOGRAMA DO CBMES: 
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Comandante Geral

BM-1 BM-2 BM3

1º BBMCAT 2º BBM 3º BBM

CEDEC

Ajudante Geral

ORGANOGRAMA

EM

BM-4 BM-5

 LEGENDA:

EM = Estado Maior

CEDEC  = Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

BM-1 = Pessoal e Legislação

BM-2 = Informações

BM-3 = Instrução, Operações, Ensino e Estatística

BM-4 = Logística e Patrimônio

BM-5 = Relações Públicas

BM-6 = Planejamento Administrativo, Orçamento e Informática

SCM = Seção de Clínicas Médicas

SCO = Seção de Clínica Odontológica

CEIB = Centro de Ensino e Instrução de Bombeiro

CSM = Centro de Suprimento e Manutenção

CAT = Centro de Atividades Técnicas

BBM = Batalhão de Bombeiros Militares

Cia BM Ind = Companhia BM Independente

BM6

1ª Cia BM Ind

SCOSCM

CSM CEIB
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ANEXO "B" 
 

SEGURANÇA 
 

 
A 2ª Seção do EMG é responsável pela emissão e controle das Portarias 

Reservadas do Comando-Geral,  para as instaurações dos correspondentes processos 
administrativos, bem como pela confecção do Boletim Reservado e ainda é o local onde 
encontram-se arquivados para consultas. 
 

1. SEGURANÇA INTERNA: 

 
 
2.  SEGURANÇA EXTERNA: 
 
 
 
3.  ATIVIDADES DE INFORMAÇÕES: 
 
 
 
4.  DEFICIÊNCIAS: 
 
 
 
 

Vitória, ___ de _______ de ____. 
 
 
 
 

Subcomandante do CBMES 
 
 
 



12 

 

 
ANEXO "C" 

 
INSTRUÇÃO  E  ADESTRAMENTO 

 
 

1 - OBJETIVO: 
 

    O presente relatório tem por objetivo apresentar um demonstrativo das atividades desenvolvidas pela 3ª 
Seção do EMG/CBMES no ano de ____ nas áreas de Operação, Ensino e Instrução, bem como serviços 
prestados no campo de Educação preventiva, através da participação do CBMES em projetos de ação social, 
palestras e treinamentos diversos. 

  
 
2 - ATIVIDADES DE ENSINO E INSTRUÇÃO 

 
  2.1- Ensino 

 
PALESTRAS 

Palestras sobre Primeiros Socorros  

Palestras sobre Prevenção e Combate a Incêndio  

TOTAL DE PALESTRAS   

 
ESTÁGIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO REALIZADAS PELO CBMES VIA SENAC 

LOCAL PERÍODO INSTRUTOR N.º 

    

    

    

TOTAL   
 
ESTÁGIO DE PRIMEIROS SOCORROS E PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 

N.º LOCAL PERÍODO CONCLUDENTES 

    
TOTAL  

 
ESTÁGIO DE PRIMEIROS SOCORROS 

N.º LOCAL PERÍODO CONCLUDENTES 

    

    

    

TOTAL   

 
ESTÁGIO DE GUARDA-VIDAS       

N.º LOCAL PERÍODO CONCLUDENTES 

    

    

    

TOTAL   

 
ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO PARA ATIVIDADES EM ALTURA 

N.º LOCAL PERÍODO CONCLUDENTES 
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TOTAL   

 
TREINAMENTO BÁSICO DE MONTANHISMO E NOÇÕES BÁSICAS DE DEFESA CIVIL 

N.º LOCAL PERÍODO CONCLUDENTES 

    

TOTAL   

 
CURSOS                   

N.º LOCAL PERÍODO CONCLUDENTES 

    

    

    

TOTAL     

 
3 - ATIVIDADES GERAIS, EDUCAÇÃO PREVENTIVA E TREINAMENTOS  

 
3.1- Documentos e Instruções elaborados  

 
3.1.1 - Notas para Aditamento da BM/1 

 

NOTA 
N.º 

NOME ATIVIDADE DATA do 
DOCUMENTO 

    

 
 
 

 
 
4- RELATÓRIO ESTATÍSTICO GERAL POR MUNICÍPIO JAN A DEZ ____ 
 

4.1 Quadro Geral de Estatística 
 
 

 

 
NATUREZA 

 

 
CÓD. 

MUNICÍPIOS  

 
TOTAL 

VIT. V. VELHA CARIAC. SER. VIANA GUAR. CACH. LINH. S. MATEUS COLAT. OUTROS 
MUNIC. 

AVISO 

CONFIRMADO DE 
FALSO INCÊNDIO 

1             

PRINCÍPIO DE 
INCÊNDIO  

2             

INCÊNDIO EM 

RESIDÊNCIA 
UNIFAMILIAR 

3             

INCÊNDIO EM 

RESIDÊNCIA DE 
MADEIRA 

4             

INCÊNDIO EM 
FAVELA 

5             

INCÊNDIO EM 

CASA DE SAÚDE 

6             

INCÊNDIO EM 
ESTABELECIMENT

O PENAL 

7             

INCÊNDIO EM 

ESTABELCIMENTO 
DE ENSINO 

8             
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INCÊNDIO EM 

HOTEL 

9             

INCÊNDIO EM 
LOCAL DIVERSÃO 
PÚBLICA 

10             

INCÊNDIO  
ESTABELECIMENT
O COMERCIAL 

11             

INCÊNDIO 
ESTABELECIMENT
O INDUSTRIAL 

12             

INCÊNDIO 
RÊSIDENCIA 

PLURIFAMILIAR 

13             

INCÊNDIO 
EDIFICAÇÃO 

MISTA 

14             

INCÊNDIO EM 
CONSTRUÇÃO 

15             

INCÊNDIO 
TERMINAL 

FERROVIARIO 

16             

INCÊNDIO 
TERMINAL 

RODOVIÁRIO 

17             

INCÊNDIO 
TERMINAL 

AQUAVIÁRIO 

18             

INCÊNDIO 

TERMINAL 
AEROVIÁRIO 

19             

INCÊNDIO 

EDIFÍCIO 
GARAGEM 

20             

INCÊNDIO EM 

VEÍCULO 

21             

INCÊNDIO EM 

AERONAVE 

22             

INCÊNDIO EM 
EMBARCAÇÕES 

23             

INCÊNDIO EM 
DEPÓSITO DE GLP 

24             

INCÊNDIO EM 
BOTIJA DE GLP 

25             

INCÊNDIO EM 

BOTIJA DE 
ACETILENO 

26             

INCÊNDIO POSTO 
DE COMBUSTÍVEL 

27             

INCÊNDIO EM  

RESERVA DE 
COMBUSTÍVEL 

28             

INCÊNDIO 

VEGETAÇÃO 
RASTEIRA 

29             

NATUREZA CÓD.             

INCÊNDIO 

VEGETAÇÃO ALTA 

30             

RESCALDO EM 
INCÊNDIO 

31             

OUTROS 
(INCÊNDIOS) 

32             

ELETROCUSSÃO 33             

SOTERRAMENTO 34             

DESABAMENTO 35             

INUNDAÇÃO 36             

EXPLOSÃO 37             

VENDAVAL 38             

BUSCA A 
AFOGADO 

39             

RESGATE DE  
PESSOA EM  

40             
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AFOGAMENTO 

QUEDA DE 
ÁRVORE 

41             

RESGATE DE 

CADAVER EM 
POÇO 

42             

PESSOA PRESA 

EM CISTERNA 

43             

PESSOA PRESA 

EM FOSSA 

44             

PESSOA PRESA 
EM ESCAVAÇÕES 

45             

PESSOA PRESA 
EM ELEVADOR 

46             

PESSOA PRESA 
APARTAMENTO 

47             

PESSOA 

EXTRAVIADA 
FLORESTA 

48             

PESSOA 

EXTRAVIADA EM 
MANGUE 

49             

ANIMAL EM 
PERIGO 

50             

CAPTURA DE 

ANIMAL 

51             

ELIMINAÇÃO DE 
INSETOS 

52             

RESGATE DE BEM 
MÓVEL 

SUBMERSO 

53             

RESG. DE BEM EM 
LOCAL DE  DIFÍCIL 

ACESSO 

54             

VASAMENTO DE 

GLP 

55             

ACIDENTE EM 
AERONAVE 

56             

ACIDENTE COM 
EMBARCAÇÃO 

57             

DEMONSTRAÇÃO 
DE SALVAMENTO 

58             

ACIDENTE 

FERROVIÁRIO 

59             

ACIDENTE COM 
PRODUTOS 

QUÍMICOS 

60             

ACIDENTE COM 

MATERIAL 
RADIOATIVO 

61             

ACIDENTE 

AUTOMO. C/VÍTIMA 
PRESA 

62             

ACIDENTE DE 

TRABALHO 

63             

TENTATIVA DE 

SUICÍDIO 

64             

OUTROS (BUSCA E 
SALVAMENTO) 

65             

PERIGO DE 
INCÊNDIO 

66             

NATUREZA CÓD.             

PERIGO DE 
DESABAMENTO 

67             

PERIGO DE 
ELETROCUSSÃO 

68             

PREVENÇÃO EM 

COMPETIÇÃO 
ESPORTIVA 

69             

PREVENÇÃO EM 

EVENTOS 
ESPORTIVOS 

70             

RISCO DE 71             
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AFOGAMENTO 

PERIGO DE 
DESLIZAMENTO 

72             

PERIGO DE 

INUNDAÇÃO 

73             

PALESTRA SOBRE 
PREVENÇÃO 

74             

TREINAMENTO DE 
BRIGADA 

75             

PERIGO DE 
EXPLOSÃO 

76             

OPERAÇÃO COM 

PRODUTOS 
QUÍMICOS 

77             

AUXILIO Ã POLICIA 78             

PERIGO EM 
ATERRIZAGEM 

79             

CORTE DE 
ÁRVORE EM 
PERIGO 

80             

LAVAGEM DE 
PISTA 

81             

VISTORIA EM 

PEDRA 

82             

PERÍCIA EM 

EXPLOSÃO 

83             

PERÍCIA EM 
INCÊNDIO 

84             

VISTORIA COM 
LAUDO POSITIVO 

85             

ANÁLISE DE 
PROJETOS 

86             

PROJETOS 

APROVADOS 

87             

OUTRAS 
(PREVENÇÃO) 

88             

DESBLOQUEIO DE 
CAMINHO 

89             

PARTICIPAÇÕES 
EM EXPOSIÇÕES 

90             

EDIFICAÇÃO 

TRANCADA 
ACIDENTALMENTE 

91             

FALTA D,ÁGUA 
(ABASTECIMENTO) 

92             

FALTA DE 

ENERGIA 

93             

FUNERAL 94             

TRANSPORTE DE 

PARTURIENTE 

95             

TRANSPORTE DE 
PESSOA FERIDA 

96             

TRANSPORTE DE 
PESSOA ENFERMA 

97             

DEMONS. DE 
COMBATE A 
INCÊNDIO 

98             

ESGOTAMENTO 
DE LOCAL 
INUNDADO 

99             

AUXÍLIO A 
COMUNIDADE 

100             

TOTAL DE 
OCORRÊNCIAS 

             

 
 
 
5 - CONCLUSÃO 
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Vitória, ___ de _______ de _____. 
 
 

 
 

Subcomandante do CBMES 
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ANEXO "D" 

 
 

ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório foi elaborado cumprindo determinação contida no ______, de ___ 

de ________ de ___  e contém informações referentes a execução orçamentária do CBMES 
e FUNREBOM, arrecadação do FUNREBOM, gastos com viaturas, gastos com 
combustíveis, movimento do almoxarifado, obras e instalações realizadas e outras 
informações.   
 
 

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
2.1 - PELA UNIDADE GESTORA DO CBMES 

 

PTRES NATUREZ
A 

F DOTAÇÃO 
INICIAL 

ALTERAÇÃ
O 

DOTAÇÃO 
FINAL 

EXECUÇÃ
O 

SALDO 

        

        

        

        

TOTAL      

 
2.2 - PELA UNIDADE GESTORA DO FUNREBOM 

 

PTRE
S 

NATUREZ
A 

F  DOTAÇAO 
INICIAL  

 
ALTERAÇÃ

O  

 DOTAÇÃO 
FINAL  

 
EXECUÇÃO  

 SALDO  

        

        

        

        

TOTAL      

 
Legenda: 
 
319009 - Salário família 349030 - Material de consumo 
319011 - Venc./Vantagens fixas - Pessoal 
Civil 

349032 - Material distribuição gratuita 

319012 - Venc./Vantagens fixas - Pessoal 
Militar 

349033 - Passagens e desp. com 
locomoção 

319013 – Obrigações patronais 349035 - Serviços de consultoria 
319016 - Outras desp. variáveis - Pessoal 
Civil 

349036 - Outros serv. de terc. - Pessoa 
Física 

319017 - Outras desp. variáveis - Pessoal 
militar 

349037 - Locação de mão-de-obra 

319019 - Auxílio fardamento 349039 - Outros serv. de terc. – P. 
Jurídica 
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319092 - Desp. Exercícios anteriores 349046 - Auxílio alimentação 

349008 - Outros benefícios assistenciais 349092 - Desp. de Exercícios Anteriores 
349014 – Diárias – Pessoal Civil 459051 – Obras e Instalações 
349015 - Diárias – Pessoal Militar 459052 - Equipam. E material 

permanente 
 
 

3. EXECUÇÃO DO CUSTEIO  

      
       A execução do custeio obedeceu às cotas trimestrais definidas pela SEPLAN. 
 
 

4. ARRECADAÇÃO DE TAXAS 

           
          A tabela a seguir mostra os valores das taxas arrecadadas provenientes da prestação de 

serviços não emergenciais por parte do CBMES ( Lei 5300/93) e dos convênios firmados com a 

_____________. 

 

MESES VALORES EM R$ 

JANEIRO  

FEVEREIRO  

MARÇO  

ABRIL  

MAIO  

JUNHO  

JULHO  

AGOSTO  

SETEMBRO  

OUTUBRO  

NOVEMBRO  

DEZEMBRO  

TOTAL  
 

 

5. CENTRO DE SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO 

 
5.1– Viaturas 

 
a) Serviços e peças consumidas por viaturas movidas a óleo diesel através de 

contrato  
 

Marca prefixo ano Serviços. 
Executados 

Peças 
consumidas 

Total  

      

      

      

      

 
 

b) Serviços e peças consumidas por viaturas movidas a gasolina ou álcool através de 
contrato 
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Marca Prefixo ano Serviços executados Peças 
consumidas 

Valor R$ 

      

      

      

      

 
OBSERVAÇÕES: 
 

 
 

c) Quadro de Distribuição de Viaturas (Anexo “___”) 
 

PREFIXO MARCA ANO TIPO LOCAL 

     

     

TOTAL:  
 

 
 

5.2 - Armamentos e Munições 
 

5.2.1 - Quadro Quantitativo e de Distribuição 
 

TIPO / 

ESPECIFICAÇÃO 

QUANTIDADE LOCAL QUANTIDADE 

DE MUNIÇÃO 

    

    

 
 
6. ALMOXARIFADO 

 
 

6.1- Relatório do Almoxarifado (Anexo “___”) 
 
6.1.1-  Materiais Permanentes 

 
a) Adquiridos 

 

DISCRIMINAÇÃO D
ATA DE 
AQUISIÇÃO 

Q
UANTIDADE 

V
ALOR (R$) 

    

    

TOTAL  

 
b) Doados 

 

DISCRIMINAÇÃO D
ATA DA 
DOAÇÃO 

Q
UANTIDADE 

V
ALOR (R$) 
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TOTAL  

 
c) Baixados 
 

DISCRIMINAÇÃO D
ATA DA 
BAIXA  

Q
UANTIDADE 

V
ALOR (R$) 

    

    

TOTAL  

 
 
 
7. CONVÊNIOS 
      (Enumerar os convênios existentes com o CBMES) 

 
 

8. INSTALAÇÕES FÍSICAS E OBRAS 
 

 

BENFEITORIA DATA DA 

REALIZAÇÃO 

VALOR (R$) 

   

   

   

 
 

9. OUTROS SERVIÇOS 
 
9.1 – Xerox 

 

MÊSES V
ALORES EM R$ 

JANEIRO   

FEVEREIRO   

MARÇO  

ABRIL  

MAIO  

JUNHO  

JULHO  

AGOSTO  

SETEMBRO  

OUTUBRO  

NOVEMBRO  

DEZEMBRO  

TOTAL  

 
OBSERVAÇÕES: 
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9.2 – Telefonia 
                     

MESES VALORES EM R$ 

JANEIRO  

FEVEREIRO  

MARÇO  

ABRIL  

MAIO  

JUNHO  

JULHO  

AGOSTO  

SETEMBRO  

OUTUBRO  

NOVEMBRO  

DEZEMBRO  

TOTAL  

9.3 – Fornecimento de passagens 
 

Aéreas 

 

MÊSES VALORES EM R$ 

JANEIRO  

FEVEREIRO  

MARÇO   

ABRIL  

MAIO  

JUNHO  

JULHO  

AGOSTO  

SETEMBRO  

OUTUBRO  

NOVEMBRO  

DEZEMBRO  

TOTAL  

 
Terrestres 

 

MÊSES VALO
RES EM R$ 

JANEIRO  

FEVEREIRO  

MARÇO   

ABRIL  

MAIO  

JUNHO  

JULHO  

AGOSTO  

SETEMBRO  

OUTUBRO  
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NOVEMBRO  

DEZEMBRO  

TOTAL  

 
OBSERVAÇÕES: 

 
 
9.4 – DETRAN 
 

MESES VALOR
ES EM R$ 

JANEIRO  

FEVEREIRO  

MARÇO  

ABRIL  

MAIO  

JUNHO  

JULHO  

AGOSTO  

SETEMBRO  

OUTUBRO  

NOVEMBRO  

DEZEMBRO  

TOTAL  

 
 

9.5 – CESAN 
 

MESES VALOR
ES EM R$ 

JANEIRO  

FEVEREIRO  

MARÇO  

ABRIL  

MAIO  

JUNHO  

JULHO  

AGOSTO  

SETEMBRO  

OUTUBRO  

NOVEMBRO  

DEZEMBRO  

TOTAL  

 
 
9.6 – ESCELSA 
 

MESES VALOR
ES EM R$ 

JANEIRO  

FEVEREIRO  

MARÇO  
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ABRIL  

MAIO  

JUNHO  

JULHO  

AGOSTO  

SETEMBRO  

OUTUBRO  

NOVEMBRO  

DEZEMBRO  

TOTAL  

 
 
 

 
 

Subcomandante do CBMES 
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ANEXO "E" 
 
 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 
 
1. Público Interno: 

 
          (Breve comentário de introdução a respeito das atividades da BM/5) 
 
 
2. Público Externo: 
 
          (Breve comentário sobre as atividades desenvolvidas através da interação com o 
público externo) 
 
 
2.1 - Participação em Projetos de Ação Social 

 

EVENTO LOCAL   

    

    

    

 

 

2.2 - Participação em Atividades de Prevenção em Eventos, Shows Populares e Festas 
Religiosas 

 

EVENTO LOCAL   

    

    

    

 

 

2.3 - Participação em Cerimônias Cívico Militares 
 

EVENTO LOCAL  

   

   

   

 

 

2.4 - Participação em Competições Desportivas 
 

EVENTO LOCAL   

    

    

    

 
Foram confeccionados durante o ano, os seguintes documentos: 

 

TIPO DE DOCUMENTO TOTAL 

Boletim do Comando Geral do  
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CBMES 

Boletim Especial  

Ofícios expedidos  

Memorandos expedidos  

Fax expedidos  

 
 

Quartel em Vitória, ___ de _______ de ____ 
 
 
 

Subcomandante do CBMES 
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ANEXO "F" 

 
PATRIMÔNIO  E  OBRAS 

 
 

1. PATRIMÔNIO: 
 
            (Comentário resumido sobre as aquisições de materiais realizadas ao longo do ano)             
 

a.   Instalações: 
 
             (Descrição resumida das principais necessidades referentes às instalações físicas 
do quartel) 
 
 

b. Iluminação: 
 

 (descrever o estado de manutenção das instalações elétricas do quartel e os serviços 
realizados) 
 
 

c. Rede hidráulica: 
 

(descrever o estado de manutenção das instalações hidráulicas do quartel e os 
serviços realizados) 
 
 
2. OBRAS: 
 
        (Resumo descritivo das obras consideradas de grande importância para a melhoria das 
condições físicas do quartel) 

 
 

Quartel em Vitória, ____ de _________ de _____. 
 
 
 
 
 

Subcomandante do CBMES 
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ANEXO "G" 

 
VISITAS  E  INSPEÇÕES 

 
 
 
 

VISITAS: 
 
Não houve. 

 
 
 
2. INSPEÇÕES: 
 

Não houve. 
 
 

Quartel em Vitória, ___ de _________ de ____. 
 
 
 
 
 

Subcomandante do CBMES 
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ANEXO "H" 

 
DEPENDÊNCIAS  SUBORDINADAS 

 
OBM: 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

(Breve introdução com localização, área de atuação, população atendida, 
número de municípios atendidos). 

(Breve comentário  sobre a articulação do BBM, citando, caso haja, as últimas 
modificações ocorridas a nível de posicionamento das Cias, Pelotões e Destacamentos). 

(Breve comentário sobre a missão do BBM e, especificamente, sobre a 
atividade operacional de relevância). 

  
 

 
2. SÍNTESE DOS TÓPICOS 
 

2.1 - Pessoal 
 

(Comentário) 
 
 

2.2 - Segurança 
 

(Comentário) 
 
 
 - Instrução e Adestramento 
 
 
(Comentário) 
 
 
 
2.4 - Administração e Logística 
 
(Comentário) 
 
 
2.5 - Comunicação Social 
 
(Comentário)  
 
 
2.6 - Patrimônios e Obras 
 
     (Comentário) 
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3. FRAÇÕES SUBORDINADAS 

 
3.1 - Cia BM:  
 
(Breve introdução com localização, área de atuação, população atendida, número de 
municípios atendidos). 
Repetir o mesmo procedimento para as demais Cias BM com seus respectivos 
desdobramentos. 
 
3.1.1 - Pelotão BM:  
 
(Breve introdução com localização, área de atuação, população atendida, número de 
municípios atendidos). 
Repetir para os demais Pelotões. 
 
 
 
 
4. EFETIVO 
 - Pessoal 
A – DISTRIBUIÇÃO GERAL 
 

OFICIAIS

CEL TC MAJ CAP 1º TEN 2º TEN ASP OF AL OF SOMA

PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT

QOCBM

QOABM

QOMBM

QODBM

T OFICIAIS

PRAÇAS

ST 1º SGT 2º SGT 3º SGT CB SD AL SD SOMA

PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT PRV EXT

0-COMBATENTE

0/P- COMB/PECUL

TOTAL PRAÇAS 

Q

B

M

P

-

OFICIAIS/PRAÇAS - TOTAL GERAL

LEGENDA:

PRV = Previsto em Lei

EXT = Existente

QOCBM = Quadro de Oficial Combatente BM

QOABM = Quadro de Oficial da Administração BM

QOMBM = Quadro de Oficial Médico BM

QODBM = Quadro de Oficial Dentista BM

QBMP/0 = Qualificação Bombeiro Militar Particular Combatente

QBMP/0/P = Qualificação Bombeiro Militar Particular Peculiar (Promoção de Praças - 

Lei n.º 5.575, de 12.01.98)

 
 
OBS.: 1. AGREGADOS: 
                Nome, posto/graduação (Decreto que publicou a agregação), motivo. 
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OBS.: 2. À DISPOSIÇÃO: 
                Nome, posto/graduação (local que está servindo) 

 
 

B – DISTRIBUIÇÃO POR FRAÇÃO 
 

CIA BM 

PELOTÕES        

PEL BM 

(LOCALIZAÇÃO) 

0

0 

0

0 

0

0 

0

5 

0

6 

2

3 

3

4 

DBM (LOCALIZAÇÃO)        

TOTAL        

 
 

4.1 - Dados Estatísticos 
 

A - CONTROLE DE ALTERAÇÕES 
 

TIPO TOTAL 
RE   RESERVA REMUNERADA   
RE   RESERVA NÃO REMUNERADA   

REFORMA EX-OFFÍCIO (CONTAGEM FINAL)   

ENGAJAMENTO  

REENGAJAMENTO  

PARA FINS DE PASSAR A SERVIR AUTOMATICAMENTE 
SEM COMPROMISSO DE TEMPO  

 

PARA FINS DE CONTINUAR A SERVIR 
AUTOMATICAMENTE  SEM COMPROMISSO DE TEMPO 

 

LICENCIAMENTO A PEDIDO  

EXCLUSÃO  

REFORMA POR INCAPACIDADE DEFINITIVA  

INCORPORAÇÕES   

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/FÉRIAS NÃO 
GOZADAS  

 

CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO  

REABILITAÇÃO   

AGREGAÇÕES  

ESTAGIÁRIOS (CONTRATOS)   

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO   

MEDALHA VALOR BOMBEIRO MILITAR (OURO)  

MEDALHA VALOR BOMBEIRO MILITAR (PRATA)  

MEDALHA VALOR BOMBEIRO MILITAR (BRONZE)  

OUTROS  

 
 
 

B - ACOMPANHAMENTO MÉDICO 
 

NATUREZA TOTAL 

DISPENSA DE INSTRUÇÃO E SERVIÇO  
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CONVALESCENÇA EM RESIDÊNCIA  

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO  

LICENÇ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA e/ou 
PESSOA DA FAMÍLIA 

 

ACIDENTE DE SERVIÇO  

ATESTADO DE ORIGEM  

BAIXA HOSPITALAR  

INCAPAZ DEFINITIVAMENTE  

ÓBITO  

 
 

C - QUADROS DE PROMOÇÕES, PUNIÇÕES E RECOMPENSAS  
 

                                   POSTO / 
GRADUAÇÃO 

  
  NATUREZA 

OFICIAIS 
 

PRAÇAS TOTA
L 

TC MAJ CAP 1º 
TEN 

2º 
TEN 

ST 1º 
SGT 

2º 
SGT 

3º 
SGT 

CB  

PROMOÇÕES            

 
   
 
 
PUNIÇÕES 

Advertência            

Repreensão            

Detenção            

Reforma Disciplinar            

Licenciamento a Bem da 
Disciplina 

           

Exclusão a Bem da 
Disciplina 

           

Demissão            

ELOGIOS 
INDIVIDUAI
S 

Ato de Serviço            

Exercício da Função            

Doação de Sangue            

ELOGIOS 
COLETIVOS 

Ato de Serviço            

Exercício da Função            

TOTAL            

 
 
 

D - QUADRO DE COMPORTAMENTO  
 

                    
COMPORTAMENTO 
 
GRADUAÇÃO 

 
EXCEPCIONAL 

 
ÓTIMO 

 
BOM 

 
MAU 

 
INSUFICIEN

TE 

 
TOTAL 

Sub Ten       

1º Sgt       

2º Sgt       

3º Sgt       

Cabos       

Soldados       

TOTAL       
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E - JUSTIÇA MILITAR  
 
Militares "SUB-JÚDICE" 

 

POSTO/GRADUAÇÃO TOTAL 

  

  

 
 

F - DOCUMENTOS  
 
 

TIPO DE DOCUMENTO EXPEDIDOS RECEBIDOS TOTAL 

COMUNICAÇÃO INTERNA    

OFÍCIO    

FAX    

E-MAIL    

CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA    

NOTA PARA ADITAMENTO    

ORDEM DE SERVIÇO    

TRANSCRIÇÃO    

CETIDÃO DE VISTORIA DE RISCO    

ADITAMENTOS    

BCG    

BOLETIM ESPECIAL    

OUTROS (especificar)    

TOTAL    

 
 
 
 - Moral da Tropa 
 
(Breve comentário) 
  
 - Assistência Religiosa 
 
(Breve comentário) 
 
 
4.5 - Assistência Social 
 
(Breve comentário) 
 
 
 
5. SEGURANÇA 
 
 - Segurança Interna 
(Breve comentário) 
 
 
 - Segurança Externa 
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 (Breve comentário) 
 

5.3 - Deficiências 
 
(Breve comentário) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO 
 
 - Atividades de Ensino e Instrução 
 
6.1.1 - Ensino 

 

 

A - PALESTRAS 

 

TIPO TOTAL 

PRIMEIROS SOCORROS  

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  

PRODUTOS PERIGOSOS  

TOTAL    
 

 

B - ESTÁGIOS 

 

 ESTÁGIO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 

 

LOCAL PERÍODO INSTRUTOR N.º DE 
TURMAS 

    

    

    

    

TOTAL   
 

 

 ESTÁGIO DE GUARDA-VIDAS 

 

LOCAL PERÍODO INSTRUTOR CONCLUDENT
ES 

    

    

    

TOTAL   
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 ESTÁGIO DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

LOCAL PERÍODO INSTRUTOR CONCLUDENT
ES 

    

    

    

TOTAL   
 

 

C - CURSOS 

 

N.º IDENTIFICAÇÃO / LOCAL PERÍODO CONCLUDENT
ES 

    

    

    

TOTAL  
 

 

 

D - ATIVIDADES GERAIS, EDUCAÇÃO PREVENTIVA E TREINAMENTOS 

 

NOT
A N.º 

NOME ATIVIDADE DATA DO 
DOCUMENTO 

 (Nome do BM designado para a 
atividade) 

especificar a 
atividade (ex.: 

Ministrar palestra 
de primeiros 
socorros aos 

funcionários da 
empresa ....)   

 

 

 

 

 

 

7. RELATÓRIO ESTATÍSTICO POR MUNICÍPIO 

 

7.1 - ANÁLISE DOS DADOS ESTATÍSTICOS 

 

         (Breve comentário a respeito das ocorrências) 

 

OBS: O CAT adotará modelo próprio de acordo com as atividades por ele desenvolvidas.  

 

 
NATUREZA 

 
CÓ
D. 

MUNICÍPIOS  
TOTAL        

AVISO CONFIRMADO DE 
FALSO INCÊNDIO 

1         

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO 2         

INCÊNDIO EM 
RESIDÊNCIA 
UNIFAMILIAR 

3         
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INCÊNDIO EM 
RESIDÊNCIA DE 
MADEIRA 

4         

INCÊNDIO EM FAVELA 5         

INCÊNDIO EM CASA DE 
SAÚDE 

6         

INCÊNDIO EM 
ESTABELECIMENTO 
PENAL  

7         

INCÊNDIO EM 
ESTABELECIMENTO 
ENSINO 

8         

INCÊNDIO EM HOTEL 9         

INCÊNDIO EM LOCAL 
DIVERSÃO PÚBLICA 

10         

INCÊNDIO 
ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL 

11         

INCÊNDIO 
ESTABELECIMENTO 
INDUSTRIAL  

12         

INCÊNDIO RESIDÊNCIA  
PLURIFAMILIAR 

13         

INCÊNDIO EDIFICAÇÃO 
MISTA 

14         

INCÊNDIO EM 
CONSTRUÇÃO 

15         

INCÊNDIO TERNINAL 
FERROVIÁRIO 

16         

INCENDIO TERNINAL 
RODOVIÁRIO 

17         

INCENDIO TERMINAL   
AQUAVIÁRIO 

18         

INCENDIO TERMINAL  
AEROVIÁRIO 

19         

INCENDIO.EDIFÍCIO 
GARAGEM 

20         

INCÊNDIO EM VEÍCULO 21         

INCÊNDIO EM 
AERONAVE 

22         

INCÊNDIO EM 
EMBARCAÇÕES 

23         

INCÊNDIO EM DEPÓSITO 
DE GLP 

24         

INCÊNDIO EM BOTIJA DE 
GLP 

25         

INCÊNDIO EM BOTIJA DE 
ACETILENO 

26         
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INCÊNDIO POSTO DE 
COMBUSTÍVEL 

27         

INCÊNDIO EM RESERVA 
DE COMBUSTÍVEL 

28         

INCÊNDIO VEGETAÇÃO 
RASTEIRA 

29         

INCÊNDIO VEGETAÇÃO 
ALTA 

30         

RESCALDO EM 
INCÊNDIO 

31         

OUTROS (INCÊNDIOS) 32         

ELETROCUSSÃO 33         

SOTERRAMENTO 34         

DESABAMENTO 35         

INUNDAÇÃO 36         

EXPLOSÃO 37         

VENDAVAL 38         

BUSCA  A  AFOGADO                                      39         

RESGATE  PESSOA  EM 
AFOGAMENTO 

40         

QUEDA DE ÁRVORE 41         

RESGATE   DE CADAVER 
EM POÇO 

42         

PESSOA PRESA EM 
CISTERNA 

43         

PESSOA PRESA EM 
FOSSA 

44         

PESSOA PRESA 
ESCAVAÇÕES 

45         

PESSOA PRESA EM 
ELEVADOR 

46         

PESSOA PRESA  
APARTAMENTO 

47         

PESSOA EXTRAVIADA 
FLORESTA  

48         

PESSOA EXTRAVIA EM 
MANGUE 

49         

ANIMAL EM PERIGO 50         

CAPTURA DE ANIMAL 51         

ELIMINAÇÃO DE 
INSETOS 

52         

RESGATE DE BEM 
MÓVEL SUBMERSO 

53         

RESG.DE BEM LOCAL 
DIFÍCIL ACESSO 

54         

VASAMENTO DE GLP 55         

ACIDENTE EM 
AERONAVE 

56         
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ACIDENTE COM 
EMBARCAÇÃO 

57         

DEMONSTRAÇÃO DE 
SALVALMENTO 

58         

ACIDENTE 
FERROVIÁARIO 

59         

ACIDENTE COM 
PRODUTOS QUÍMICOS 

60         

ACIDENTE COM 
MATERIAL RADIOATIVO 

61         

ACIDENTE 
AUTOMO.C/VÍTIMA 
PRESA 

62         

ACIDENTE DE 
TRABALHO 

63         

TENTATIVA DE SUICÍDIO 64         

OUTROS( BUSCA  
SALVAMENTO) 

65         

PERIGO DE INCÊNDIO 66         

PERIGO DE 
DESABAMENTO 

67         

PERIGO DE 
ELETROCUSSÃO 

68         

PREVENÇÃO EM 
COMPETIÇÃO 
ESPORTIVA 

69         

PREVENÇÃO EM 
EVENTOS ESPORTIVOS 

70         

RISCO DE AFOGAMENTO 71         

PERIGO DE 
DESLIZAMENTO 

72         

PERIGO DE INUNDAÇÃO 73         

PALESTRA SOBRE 
PREVENÇÃO 

74         

TREINAMENTO DE 
BRIGADA 

75         

PERIGO DE EXPLOSÃO 76         

OPERAÇÃO COM 
PRODUTOS QUÍMICOS 

77         

AUXÍLIO À POLICIA 78         

PERIGO EM 
ATERRIZAGEM 

79         

CORTE DE  ÁRVORE EM 
PERIGO 

80         

LAVAGEM DE PISTA 81         

VISTORIA EM PEDRA 82         

PERÍCIA EM EXPLOSÃO 83         

PERÍCIA EM ENCÊNDIO 84         
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VISTORIA COM LAUDO 
POSITIVO 

85         

ANÁLISE DE PROJETOS 86         

PROJETOS APROVADOS 87         

OUTRAS (PREVENÇÃO) 88         

DESBLOQUEIO DE 
CAMINHO 

89         

PARTICIPAÇÕES EM 
EXPOSIÇÕES 

90         

EDIFIC. TRANCADA 
ACIDENTALMENTE 

91         

FALTA D’ÁGUA 
(ABASTECIMENTO) 

92         

FALTA DE ENERGIA 93         

TRANPORTE DE 
PARTURIENTE 

95         

TRANPORTE DE PESSOA 
FERIDA 

96         

TRANPORTE DE PESSOA 
ENFERMA 

97         

DESMONS. DE COMBATE 
A INCÊNDIO 

98         

ALXÍLIO A COMUNIDADE 100         

TOTAL DE OCORRÊNCIA          

 
 

RESUMO GERAL POR MUNICÍPIOS 
 

MUNICÍPIOS TOTAL 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

8. ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 

8.1 Arrecadação de Taxas  

 

MESES VALOR  
(R$) 

JANEIRO  

FEVEREIRO  

MARÇO  

ABRIL  

MAIO  
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JUNHO  

JULHO  

AGOSTO  

SETEMBRO  

OUTUBRO  

NOVEMBRO  

DEZEMBRO  

TOTAL  
 

 

 

 

 

8.2 Distribuição de Viaturas  

 

 

PREFIXO MARCA ANO TIPO LOCAL 

     

     

TOTAL:  
 

 

8.3 Armamentos e Munições  

 

TIPO / 

ESPECIF

ICAÇÃO 

QUANTI

DADE 

LOCAL QUANTI

DADE 

DE 

MUNIÇÃ

O 

    

    

 

 

8.4 - Almoxarifado 

 

a)Materiais Permanentes adquiridos 

 

DISCRIMINAÇÃO D
ATA DE 
AQUISIÇÃO 

Q
UANTIDADE 

V
ALOR (R$) 

    

    

TOTAL  
 

 

b)Materiais Permanentes doados 

 

DISCRIMINAÇÃO D
ATA DA 
DOAÇÃO 

Q
UANTIDADE 

V
ALOR (R$) 

    

    

TOTAL  
 

 

c) Materiais Permanentes baixados 

 

DISCRIMINAÇÃO D Q V
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ATA DA 
BAIXA 

UANTIDADE ALOR (R$) 

    

    

TOTAL  
 

 

8.5 - Obras 

 

BENFEITORIA DATA DA 

REALIZAÇÃO 

VALOR (R$) 

   

   

   

 

 

 

 

9. COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

9.1 - Participação em Projetos de Ação Social 

 

EVENTO LOCAL   

    

    

    

 

 

 

 

9.2 - Participação em Atividades de Prevenção em Eventos, Shows Populares e Festas Religiosas 

 

EVENTO LOCAL   

    

    

    

 

 

9.3 - Participação em Cerimônias Cívico Militares 

 

EVENTO LOCAL  

   

   

   

 

 

9.4 - Participação em Competições Desportivas 

 

EVENTO LOCAL   

    

    

    

 

 

 

 

10. PATRIMÔNIO E OBRAS 
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(Comentário resumido sobre as aquisições de materiais realizadas ao longo do ano). 

 

 

 

11. VISITAS E INSPEÇÕES 

 

 

 

12. CONCLUSÃO 

 

 

 

Em ___________, ___ de _____________ de _______. 

 

 

 

 

 

 

Comandante do OBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


