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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 69, DE 25 DE JANEIRO DE 2019

Institui  a Brigada Voluntária de Incêndio e outros Sinistros no âmbito da
Procuradoria da República no Estado do Ceará e dá outras providências.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO CEARÁ, no uso das atribuições  conferidas  pelo disposto no art.  33 do Regimento Interno

Administrativo do Ministério Público Federal (Portaria PGR n.º 382, de 5 de maio de 2015), 

CONSIDERANDO a inexistência de Brigada Voluntária de Combate a Incêndio e

outros Sinistros no edifício-sede da Procuradoria da República no Estado do Ceará – PR/CE e em

seus respectivos anexos;

CONSIDERANDO  o  expressivo  número  de  pessoas  que  trabalham  em  tais

edificações, bem como o grande número de pessoas que circulam diariamente por tais prédios;

CONSIDERANDO  a  grande  quantidade  de  autos  de  processos,  documentos  e

mobiliário existente nesses edifícios;

CONSIDERANDO a existência na PR/CE de um grupo de voluntários previamente

treinados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará – CBMCE para realizar a prevenção

e o combate a incêndios, bem para atuar em situações de emergência;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  adotar  política  de  prevenção  e  combate  a

incêndios, abandono de instalações e primeiros socorros, em caso de sinistros, visando a proteção da

vida e da incolumidade de todos aqueles que estejam nas dependências da instituição, a salvaguarda

do patrimônio público, a redução das consequências sociais do sinistro, além dos danos ao meio

ambiente no âmbito da PR/CE;

CONSIDERANDO a necessidade de funcionamento de uma Brigada Voluntária de

Combate a Incêndio e outros Sinistros, composta por voluntários, visando o combate a eventuais

sinistros, minimizando seus efeitos;
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CONSIDERANDO  que  a  Brigada  Voluntária  de  Combate  a  Incêndio  e  outros

Sinistros nos órgãos públicos brasileiros é constituída por voluntários dos seus quadros funcionais,

o que dispensa a geração de custos financeiros;

CONSIDERANDO o inciso VI do item 4.2.6 do Plano de Segurança Institucional do

MPF, aprovado pela Portaria PGR/MPF nº 417, de 5 de julho de 2013, que orienta que cada unidade

do MPF deve possuir  um serviço de Bombeiro Voluntário,  com a participação de servidores  e

treinamento específico;

CONSIDERANDO a necessidade de capacitar e qualificar esses voluntários quanto a

técnicas  de  combate  a  incêndios,  abandono  de  instalações  e  primeiros  socorros,  bem  como

estabelecer atribuições, bem como a atuação da brigada voluntária de incêndio da PR/CE;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Norma Técnica NT n.º  001/04, do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará,

 

RESOLVE:

Art. 1.º Instituir  a Brigada Voluntária de Combate a Incêndio e outros Sinistros da

PR/CE, com a finalidade de zelar pelo patrimônio humano e físico, bem assim desenvolver ações

preventivas e emergenciais, relacionadas à possibilidade de incêndio e outros sinistros.

Art.  2.º  A  Brigada  Voluntária  de  Combate  a  Incêndio  e  outros  Sinistros será

subordinada diretamente ao Procurador-Chefe e à Secretaria Estadual e implantará a política de

prevenção e combate a incêndios e outros sinistros.

Art. 3.º Para os fins dessa portaria, a Brigada Voluntária de Combate a Incêndio e

outros Sinistros terá a seguinte composição:

I – Coordenador-Geral;

II – Chefes de Brigada;

III – Líderes; e

IV – Brigadistas.

§  1.º  Coordenador-Geral  é  o  responsável  pelas  edificações  que  compõem  a

Procuradoria da República no Estado do Ceará (Edifício-Sede e seus anexos), devendo ser indicado

entre os brigadistas que possuam satisfatório conhecimento dos fundamentos técnicos de combate a



incêndio,  que conheça toda a edificação do edifício-sede da PR/CE e seus anexos, inclusive as

intervenções de manutenção; 

§  2.º  Chefes  de  Brigada  são  os  responsáveis  pelas  edificações  com mais  de  um

pavimento/compartimento, devendo serem escolhidos dentre os brigadistas que possuam satisfatório

conhecimento dos fundamentos técnicos de combate a incêndio;

§  3.º  Líderes  são  os  responsáveis  pela  coordenação  e  execução  das  ações  de

emergência em sua área de atuação (pavimento/compartimento), devendo serem escolhidos dentre

os  brigadistas  com  os  melhores  desempenhos  nos  fundamentos  técnicos,  bem  como  um  bom

relacionamento dentro e fora do grupo, possuindo preferencialmente o perfil de liderança;

§  4.º  Brigadistas  são  todos  os  membros  da Brigada que  executam as  atribuições

constantes no art. 11.

Art.  4.º  Os  integrantes  da  Brigada  Voluntária  de  Combate  a  Incêndio  e  outros

Sinistros serão designados em ato específico que terá validade de 2 (dois) anos.

Art.  5.º  No exercício de suas  atividades,  os  integrantes  da Brigada Voluntária  de

Combate a Incêndio e outros Sinistros observarão a legislação pertinente e a Norma Brasileira de

Registro – NBR 14.276/99, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art.  6.º  A Brigada  Voluntária  de  Combate  a  Incêndio  e  outros  Sinistros  será

constituída por servidores da PR/CE que se submeterão a treinamento em técnicas de prevenção e

combate a incêndio e situações de emergência certificado por empresa especializada ou pelo Corpo

de Bombeiros Militar local.

Art. 7.º A atuação da Brigada Voluntária de Combate a Incêndio e outros Sinistros se

dará sob a orientação e supervisão da Unidade de Segurança Orgânica e Transporte da PR/CE.

Art. 8.º São atribuições do Coordenador-Geral: 

I – convocar e presidir as reuniões ordinárias da equipe de Brigada;

II – promover reuniões extraordinárias, ante a possibilidade da ocorrência de algum

sinistro e/ou após sua ocorrência; 

III – propor a realização de campanhas de prevenção;

IV – propor a realização de exercícios de combate a incêndio, de primeiros socorros e

abandono do prédio em situações de sinistros ou emergências;



V –  solicitar  a  realização  de  treinamento  para  formação  de  novos  brigadistas  e

reciclagem dos já existentes;

VI –  fiscalizar  a  inspeção e  a  manutenção dos  equipamentos  de  proteção contra

incêndio;

VII – dirigir as operações de emergência;

VIII – propor a contratação de serviços ou compra de equipamentos necessários à

execução das atribuições da Brigada; e

IX – assumir a coordenação geral das ações, tanto nos exercícios simulados como nos

casos reais de abandono, neste caso autorizando o acionamento dos alarmes e outras ações.

Art. 9º Compete aos Chefes de Brigada:

I – assumir  a função de Coordenador-Geral,  na ausência deste,  em todas  as suas

atribuições;

II  –  auxiliar  o  Coordenador-Geral  nas  ações  de  planejamento  e  execução  de

treinamentos, simulações e exercícios, elaborando relatório das atividades para, após validado pelo

Coordenador-Geral, ser encaminhado ao Corpo de Bombeiros; 

III – supervisionar as medidas pró-ativas, dando apoio direto a cada equipe; 

IV – assessorar a Administração na compra de equipamentos necessários à atuação da

Brigada de Incêndio; e

V – elaborar relatório sobre as condições de segurança e atividades desenvolvidas

pela Brigada.

Art. 10. Aos Líderes compete:

I – atuar  nos treinamentos  e sinistros reais  coordenando as ações  dos brigadistas

componentes de sua equipe;

II  –  receber  e  cumprir  as  orientações  do  Chefe  de  Brigada  e  transmiti-las  aos

brigadistas sob sua supervisão;

III – inspecionar os equipamentos do seu pavimento;

IV – fornecer dados para elaboração de relatórios, quando solicitados;

V – avaliar as condições dos equipamentos, bem como dos brigadistas componentes



de sua equipe, durante os treinamentos e simulações de sinistros;

VI – comandar sua equipe no desenvolvimento de ações de primeiros socorros; e

VII – acionar imediatamente equipe de assistência especializada (SAMU, Corpo de

Bombeiros, etc) para atender eventuais acidentes com pessoas.

Parágrafo único. Haverá 1 (um) Líder em cada um dos anexos da PR/CE e 1 (um)

Líder em cada um dos pavimentos do edifício-sede da PR/CE;

Art.  11.  São  atribuições  da  Brigada  Voluntária  de  Combate  a  Incêndio  e  outros

Sinistros da PR/CE:

I – Ações de prevenção:

a)  assessorar  a  Administração  nas  ações  de  prevenção  a  sinistros  e  outras

emergências;

b) avaliação dos riscos existentes nas dependências das edificações;

c) conhecer todas as instalações e saídas de emergência da PR/CE;

d) conhecer os locais onde estão instalados os equipamentos de combate a incêndio

(extintores, hidrantes, detectores, alarmes, etc.) e sua forma de utilização;

e) realizar inspeção-geral dos equipamentos de combate a incêndio;

f) inspecionar todas as rotas de fuga;

g)  encaminhar  relatório  periódico  com as  irregularidades  identificadas  durante  as

inspeções realizadas;

h) orientar as populações fixa e flutuante;

i) promover, com periodicidade mínima anual, exercícios simulados; 

j) controlar o acesso de pessoas e objetos às dependências da unidade.

II – Ações de emergência:

a) atender imediatamente a qualquer chamado de emergência;

b) identificar situações nas quais seja necessário algum tipo de intervenção;

c) acionar alarme e promover o abandono de área;

d) acionar o Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa;



e) prestar atendimento pré-hospitalar;

f) atuar no controle de pânico;

g) combater o princípio de incêndio;

h) instruir o abandono de área com segurança;

i) recepcionar e orientar o Corpo de Bombeiros;

j) preencher o formulário de registro de trabalho dos Bombeiros;

k)  comunicar  a  Administração  sobre  a  necessidade  de  informar  o  Corpo  de

Bombeiros sobre a atualização de dados estatísticos. 

Art. 12. Constituem-se procedimentos básicos de emergência:

I – Alerta: identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode alertar,

através de meios de comunicação disponíveis, os ocupantes e os brigadistas;

II – Análise da situação: após o alerta, a brigada deve analisar a situação, desde o

início até o final do sinistro. Havendo necessidade, deverá ser acionado o Corpo de Bombeiros e

apoio externo, sendo desencadeados os procedimentos necessários, que podem ser priorizados ou

realizados simultaneamente, de acordo com o número de brigadistas e os recursos disponíveis no

local. 

III  –  Primeiros  socorros:  prestação  de  primeiros  socorros  às  possíveis  vítimas,

mantendo  ou  restabelecendo  suas  funções  vitais  com  SBV  (Suporte  Básico  da  Vida)  e  RCP

(Reanimação Cardiopulmonar) até que se obtenha o socorro especializado. 

IV – Corte de energia: cortar, quando possível ou necessário, a energia elétrica dos

equipamentos, da área ou geral.

V –  Abandono de  área:  proceder  o  abandono parcial  ou  total  da  área,  de  forma

segura,  conforme orientação estabelecida pelo  coordenador ou líder  dos  brigadistas,  removendo

todos para local seguro, a uma distância mínima de 100 m do local do sinistro, lá permanecendo até

a definição final. 

VI – Isolamento da área: isolar fisicamente a área sinistrada, de modo a garantir os

trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local. 

VII – Extinção: eliminar o sinistro, restabelecendo a normalidade. 

VIII  –  Levantamento  de  causas:  levantar  as  possíveis  causas  do  sinistro  e  suas



consequências, emitindo relatório para discussão nas reuniões extraordinárias, com o objetivo de

propor medidas corretivas para evitar a repetição da ocorrência. 

Parágrafo  Único.  Com a  chegada  do Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado do

Ceara, a Brigada Voluntária de Combate a Incêndio e outros Sinistros deverá ficar à disposição para

pronto emprego.

Art.  13.  São  atividades  da  Brigada  Voluntária  de  Combate  a  Incêndio  e  outros

Sinistros:

I – Reuniões ordinárias: serão realizadas reuniões trimestrais com os membros da

brigada, sendo essas presididas e organizadas pelo Coordenador-Geral, com registro em ata, onde

serão discutidos os seguintes assuntos: 

a) funções de cada membro da brigada dentro do plano; 

b) condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio; 

c) apresentação de problemas relacionados à prevenção de incêndios encontrados nas

inspeções para que sejam feitas propostas corretivas;

d) atualização das técnicas e táticas de combate a incêndio;

e) alterações ou mudanças do efetivo da brigada; 

f) outros assuntos de interesse.

II  –  Reuniões  extraordinárias:  após  a  ocorrência  de  um  sinistro  ou  quando

identificada uma situação de risco iminente, deverá ser convocada uma reunião extraordinária para

discussão  e  providências  a  serem  tomadas.  As  decisões  tomadas  serão  registradas  em  ata,

devidamente  assinada  pelos  participantes  e  enviada  à  Secretaria  Estadual  para  as  providências

pertinentes.

III – Exercícios simulados: deve ser realizado com periodicidade mínima anual um

exercício  simulado  com a  participação  de  toda  a  população  do  prédio.  Imediatamente  após  o

simulado,  deve  ser  realizada  uma  reunião  extraordinária  para  avaliação  e  correção  das  falhas

ocorridas. 

IV – Elaboração da ATA – a elaboração da ata deve constar no mínimo: 

a) horário do evento; 

b) tempo gasto no abandono; 



c) tempo gasto no retorno;

d) tempo gasto no atendimento de primeiros socorros;

e) atuação da brigada; 

f) participantes do evento com a devida assinatura; 

g) comportamento da população; 

h) participação do Corpo de Bombeiros e tempo gasto para sua chegada; 

i) ajuda externa (PAM – Plano de Auxílio Mútuo);

j) falhas de equipamentos; 

l) falhas operacionais;

m) demais problemas levantados na reunião

n) Decisões/missões/resultados 

o) nome do Coordenador-Geral e assinatura.

Art. 14. Devem ser afixados em locais visíveis e de grande circulação quadros de

aviso ou similar, sinalizando a existência da Brigada de Incêndio e indicando seus integrantes com

suas respectivas localizações.

Art. 15. O brigadista deverá utilizar constantemente em lugar visível identificação de

membro da Brigada.

Art. 16. No caso de uma situação real ou simulado de emergência, o Brigadista deve

usar braçadeira, colete ou capacete para facilitar sua identificação e auxiliar na sua atuação.

Art.  17.  Nas  plantas  em  que  houver  mais  de  um  pavimento,  setor,  bloco  ou

edificação, deve ser estabelecido previamente um sistema de comunicação entre os Brigadistas, a

fim de facilitar as operações durante a ocorrência de uma situação real ou simulado de emergência.

Art. 18. A comunicação a que se refere o artigo anterior pode ser feita por meio de

telefones, quadros sinópticos, interfones, sistemas de alarme, rádios, alto-falantes, sistemas de som

interno, etc.

Art.  19.  Caso  seja  necessária  a  comunicação  com  meios  externos  (Corpo  de

Bombeiros  ou  Plano  de  Auxílio  Mútuo),  o(a)  telefonista  ou  o(a)  rádio  operador(a)  será  o(a)

responsável por ela, devendo tal  pessoa ser devidamente treinada e instalada em local seguro e



estratégico para o abandono.

Art. 20. Em caso da necessidade de abandono das instalações, o Coordenador-Geral

determina o início do abandono, devendo priorizar o(s) local(is) sinistrado(s), o(s) pavimento(s)

superior(es) a este(s), o(s) setor(es) próximo(s) e o(s) local(is) de maior risco.

Art. 21. Compete à Secretaria Estadual indicar os nomes de servidores que integrarão a

equipe de Brigadistas Voluntários da PR/CE.

Art. 22. A Seção de Segurança Orgânica e Transporte deverá manter listas atualizadas

do efetivo de Brigadistas Voluntários e sua localização, bem como de todas as pessoas portadoras de

necessidades  especiais,  gestantes  e  idosos,  para  fins  de  gerenciamento  em situações  que  exijam

abandono predial.

Art. 23. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Chefe.

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RÔMULO MOREIRA CONRADO
Procurador-Chefe da PR/CE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 29 jan. 2019. Caderno 
administrativo, p. 19.
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