SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO GERAL

Interessados ...: COB, 1º CRBM, 2º CRBM, 3º CRBM,
4º CRBM e 5º CRBM.
Assunto ..........: Prioridade no atendimento a bombeiros

Determinação n. 66/2015 – CG
Determino ao COB e aos Comandos Regionais que adotem as
seguintes providências acerca de atendimentos solicitados ao COB envolvendo
Bombeiros Militares:
I – solicitações de atendimentos assistenciais de emergência a
Bombeiros Militares, e seus dependentes:
a) serão priorizados por meio das viaturas localizadas no 1º BBM, 8º
BBM e CAEBM para esse fim; e
b) no caso de não haver nenhuma das viaturas mencionadas na alínea
"a", deverá ser providenciada uma guarnição composta por dois Bombeiros Militares
utilizando as UR's reservas dos quartéis, podendo, se for necessário, baixar uma
viatura na seguinte ordem de prioridade: 1º - viatura de Salvamento e 2º - viatura de
Combate a Incêndio.
II – solicitações em que o Bombeiro Militar está no local da ocorrência,
como apoio, envolvido e/ou vítima:
a) priorizar o atendimento por meio das viaturas do serviço de dia;
b) caso não haja viaturas disponíveis, deverão ser utilizadas as viaturas
destinadas a assistência de bombeiros localizados no 1º BBM, 8º BBM e CAEBM; e
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c) não havendo disponibilidade de viaturas mencionadas nas alíneas
"a" e "b", deverá ser providenciada uma guarnição de 3 bombeiros militares
utilizando UR’s reservas dos quarteis, podendo, se for necessário, baixar
provisoriamente uma viatura de Salvamento ou Combate a Incêndio, nessa ordem
de prioridade.
III – ocorrências nas proximidades de unidades operacionais, com
acionamento feito diretamente ao serviço de dia:
a) priorizar a UR que estiver na unidade;
b) se não houver UR na unidade ou nas proximidades, poderão ser
utilizadas as viaturas destinadas à assistência de bombeiros localizadas no 1º BBM,
8º BBM e CAEBM; e
c) não havendo disponibilidade de viaturas mencionadas nas alíneas
"a" e "b", deverá ser providenciada uma guarnição de 3 bombeiros militares,
utilizando UR’s reservas dos quarteis, podendo, se for necessário, baixar
provisoriamente uma viatura de Salvamento ou Combate a Incêndio, nessa ordem
de prioridade.
Comando Geral, em Goiânia, 10 de dezembro de 2015.

Divino Aparecido de Melo – Cel QOC
Subcomandante Geral
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