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RESUMO

Este trabalho intenciona apresentar as competências e ordenações jurídicas que
norteiam os profissionais, Engenheiro Civil e Bombeiro Militar, no âmbito da
instrução processual de projeto preventivo de combate a incêndio e pânico do Corpo
de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Para tanto, há que se regressar
aos princípios fundamentais onde as sociedades, ao longo dos seus caminhos
evolutivos, disseminaram o uso do fogo nas suas mais diversas formas. Tangente a
isso e com o advento da Constituição Federativa do Brasil de 1988, foram criadas
prerrogativas legais aos militares com o intuito de auxiliar na administração federal,
onde com foro legítimo determina aos estados da federação a criação de normas,
leis que regem a segurança contra incêndio nas edificações e impõe ao bombeiro
militar outorgado pelo estado, a competência do julgamento dos processos a que se
dispõe o engenheiro civil relacionado à segurança dos prédios e edificações dentro
do estado brasileiro. Determinando as obrigações legais de cada profissional, o
processo de análise de Projeto Preventivo de Combate a Incêndio e Pânico em
edificações torna-se muito mais prático e rápido, uma vez que com o conhecimento
teórico do bombeiro analista e práticas normativas e conhecimento de obra do
engenheiro civil, traria melhores definições e determinações mais acessíveis e
eficazes para o cliente final.

Palavras-chave:
Norms, Processes, Law Ordering.

ABSTRACT

This work intends to present the competencies and legal orders that guide the
professionals, Civil Engineer and Military Firefighter, within the scope of the
procedural instruction of fire and panic preventive project of the Military Fire Brigade
of the State of Santa Catarina. To do so, we must return to the fundamental
principles where societies, along their evolutionary paths, spread the use of fire in its
most diverse forms. Tangible to this and with the advent of the Brazilian Federal
Constitution of 1988, legal prerogatives were created for the military with the purpose
of assisting the federal administration, where, with a legitimate jurisdiction, the states
of the federation were created to create norms, laws governing security against fire in
the buildings and imposes to the military firefighter granted by the state, the
competence of the judgment of the processes that are available the civil engineer
related to the security of the buildings and buildings within the Brazilian state.
Determining the legal obligations of each professional, the process of analysis of
Preventive Project to Combat Fire and Panic in buildings becomes much more
practical and fast, since with the theoretical knowledge of the fireman analyst and
normative practices and knowledge of work of the civil engineer, would provide better
definitions and more accessible and effective determinations for the end customer.
Key words:
Standards, processes, masonry, plaster, ceramic, pathologies.
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APRESENTAÇÃO

Este relatório tem por finalidade completar o conhecimento adquirido
durante o período do curso e aplicar técnicas com a finalidade de contribuir com a
instituição onde o acadêmico prestará o estágio, em cumprimento ao estágio
curricular obrigatório.
O estágio foi realizado na cidade de Lages, na empresa Esparta
Engenharia Construção e Incorporação, 474 – Coral; Lages - SC.
A empresa supracitada trabalha com profissionais em vários segmentos
voltados à engenharia, sendo eles, projetos técnicos, laudos, vistorias, construções,
reformas e instrução processual de projeto preventivo de combate a incêndio e
pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, tendo em seu quadro
funcional, Engenheiros e Arquitetos qualificados no seu desempenho profissional.
(ESPATA, 2017).
O cerne deste trabalho, entretanto, se dará nos moldes da capacidade
processual dos agentes públicos no âmbito regimental da Secretaria de Segurança
Pública através da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar e
dos profissionais outorgados pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia de
Santa Catarina ambos como fatores essenciais na tramitação do seguimento da
Engenharia de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico no estado catarinense.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO DIREITO NO AMBITO MILITAR
1.1.1 História
Este trabalho intenciona apresentar as competências e ordenações
jurídicas que norteiam os profissionais, Engenheiro Civil e Bombeiro Militar, no
âmbito da instrução processual de projeto preventivo de combate a incêndio e
pânico do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina. Para tanto, há
que se regressar aos princípios fundamentais onde, vale ressaltar que “as
sociedades ao longo dos seus caminhos evolutivos, disseminaram o uso do fogo nas
suas mais diversas formas”. (CARDOSO, 2014).
As sociedades complexas também iniciaram a construção do seu modelo
social, onde se aventou a necessidade da criação de conjuntos de normas jurídicas
vigente num determinado Estado, num dado momento.
Tangente a isso e com o advento da Constituição Federativa do Brasil de
1988, foram criadas prerrogativas legais aos militares com o intuito de auxiliar na
administração federal, onde com foro legítimo determinam aos estados da federação
a criação de normas, leis que regem a segurança contra incêndio nas edificações e
impõe ao bombeiro militar outorgado pelo estado, a competência do julgamento dos
processos a que se dispõe o engenheiro civil relacionado à segurança dos prédios e
edificações dentro do estados brasileiros (BRASIL, 1988).
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1.1.2 Do Direito e suas Delegações

Segundo Vandervelde (2000) “No raciocínio jurídico, o princípio organizador
básico é ir do geral para o específico”. Neste sentido, com arrimo no Código de
Processo Penal, versado pelo Art. 37 § 1º do decreto Lei 3.689/1941 infere os
parâmetros de ingresso na atividade pública que preencham os requisitos mínimos
estatuídos em Lei onde, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atende
plenamente ao ordenamento jurisdicional citado no artigo 4º da seguinte forma:
Art. 4º - Para efeito deste Regulamento, todas as Organizações
Policiais-Militares, tais como: Quartel do Comando Geral, Comandos
de Policiamento, Diretorias, Estabelecimentos, Repartições, Escolas,
Campos de Instrução, Centros de Formação e Aperfeiçoamento,
Unidades Operacionais e outras, inclusive as de Bombeiros, serão
denominadas de "OPM".
Parágrafo único - Para efeito deste Regulamento, os
Comandantes, Diretores ou Chefes de OPM serão denominados
"Comandantes". (SANTA CATARINA, 1980).

Conforme Maximiliano (2001) – “A jurisprudência auxilia o trabalho do
intérprete; mais não o substitui, nem dispensa”. Desse modo, não se pode negar o
trabalho exercido pelas seções de análise técnica do Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina que, além de suas atividades de salvamento aquático, buscas
terrestres, atendimento a vitimas de acidentes e incêndios, advoga sob parâmetros
de projeto preventivo de combate a incêndio e pânico nas edificações, fazendo
cumprir uma parte excencial da engenharia, o que, como tendo sido avençado, é
parte primordial na área da Engenharia Civil na atualidade.
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1.1.3 Outorga Federativa Militar

Com base na Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988,
com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de revisão nº 1 a
6/94 e nº 1/92 a 1/2016 e pelo decreto legislativo número 186/2008 promulgado pelo
Senado Federal, avença em seu artigo 42 Seção III (EC. Nº 18/98), onde transcreve:
Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia
e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. (EC no 3/93, EC nº 18/98, EC nº 20/98 e EC nº 41/2003).
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do
art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, § 2º e 3º, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X,
sendo

as

patentes

dos

oficiais

conferidas

pelos

respectivos

governadores.
§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados do Distrito
Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do
respectivo entre estatal. (BRASIL, Constituição, 1988).

Isto posto, a luz do Código de Processo Penal, corroborado pelo artigo 144
inciso V, a polícia militar e o corpo de Bombeiros militar como dever do estado, o
que para Maximiliano (2001, p.25), “A Lei é a expressa vontade do Estado, e esta
persiste autônoma, independente do complexo pensamento e tendências que
animaram as pessoas cooperantes na sua emanação”.
Art. 144. A Segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é execida para a proteção da ordem
pública e da incolumindade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
I.
Polícia Federal;
II.
Polícia Rodoviária Federal;
III.
Polícia Ferroviária Federal;
IV.
Polícias Civis;
V.
Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militar.
Fonte: (BRASIL, 1941).
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1.1.4 Do Estatuto Militar
É válido salientar que, na conformidade do prescrito no texto Constitucional
Catarinense de 1989, que representa para os Catarinenses o principal instrumento
jurídico e político da eficácia dos direitos e garantias da pessoa humana, da
atividade econômica e do desenvolvimento social sustentável.
Desta forma, legalmente autorizados pelas regulamentações estaduais, o
corpo de bombeiros militar, através da seção de análise técnica – SAT realiza um
importante serviço para a sociedade na fiscalização dos mais variados tipos de
edificações dentro do estado, entretanto, não são técnicos na área da engenharia
civil, em sua maioria, os profissionais incumbidos desta valiosa tarefa.
Isto posto, se faz necessário evocar o artigo 31 da constituinte sob
auspícios da Seção III §1º.
Art. 31º — São militares estaduais os integrantes dos quadros
efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que terão
as mesmas garantias, deveres e obrigações – estatuto, lei de
remuneração, lei de promoção de oficiais e praças e regulamento
disciplinar único.
§ 1º — A investidura na carreira militar depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
respeitada a ordem de classificação. (…) (Santa Catarina, 1989).

1.1.5 Do profissional de Engenharia
Segundo Ribeiro (2016) – O trabalho é definido como direito social pela
constituição Federal, entretanto não há, no texto constitucional, norma expressa
consagrando o direito efetivo ao trabalho. Pode se compreender pelas normas
constitucionais, que a ordem social tem como base o primado do trabalho, além
disso, os valores sociais do trabalho foram declarados como um dos fundamentos
do Estado Democrático de Direito, o que ressalta a importância do trabalho como
condição da existência digna da pessoa humana.
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1.1.6 Limites do Projeto
Delimitando o projeto, serão tomadas como base de pesquisa, áreas jurídicas
e regulamentações legais a cerca do tema proposto bem como bibliografias
pertinentes ao caso, com enfoque ao cumprimento e regulamentações legais que
dizem respeito ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, seguindo as
regulamentações legislativas do Regulamento Policial Militar e o Conselho de
Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo
Apresentar ao profissional técnico da construção civil Engenheiro ou
Arquiteto, e aos demais profissionais, as competências da função a qual cada um,
em suas particularidades, instrui os processos de prevenção contra incêndio e
pânico das edificações dentro do órgão público.
1.2.2 Objetivos Específicos
a) Identificar as competências da função do Engenheiro Civil na instrução
processual do Corpo de Bombeiros Militar;
b) Identificar as competências da função do Bombeiro analista na instrução
processual do Corpo de Bombeiros Militar;
c) Reiterar a importância de ambos profissionais dentro do processo de
prevenção contra incêndio e pânico.
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1.3 Justificativa
Este tema foi cuidadosamente escolhido devido ao elevado número de incidentes
envolvendo edificações no Brasil desde a fatalidade ocorrida em Santa Maria no
estado do Rio Grande do Sul, este tema foi amplamente divulgado por meios
televisivos e por matérias que subsequentemente vieram a ser publicadas devido à
magnitude do sinistro, como demonstrado em matérias lançadas pelos maios
televisivos de comunicação como O Globo, Fantástico e Jornal Nacional.
A este respeito Previdelli (2013) declara “ A tragédia da boate Kiss, em Santa
Maria (RS), entra para a história brasileira como o maior incêndio dos últimos 50
anos e o segundo maior do país em número de vítimas fatais”.
Vale constar que, segundo Costa, (2005) “A prevenção de Incêndios é uma série
de medidas utilizadas para eliminar ou controlar os riscos de incêndios, suas causas,
os meios de propagação e os fatores necessários para que eles ocorram”.
Ainda que se pese a observância do caos gerado na decorrência de um sinistro,
torna-se necessário salientar a responsabilidade civil e penal do profissional de
engenharia, na conformidade dos decretos, regulamentações e ordenamentos
jurisdicionais a cerca de sua responsabilidade ética e profissional, igualmente
sustentar-se-á, a falta de preparo técnico prático do profissional Bombeiro Militar nas
decisões específicas de projeto preventivo de combate a incêndio e pânico nas
edificações ainda que, com inegável habilidade desempenham suas funções, sendo
este aspecto o cerne da questão desta proposição de trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA.

2.1 ENGENHEIRO CIVIL x BOMBEIRO MILITAR
É contraproducente pensar que os profissionais de Engenharia, das mais
diversas áreas existentes atualmente no mercado, não se deparem ao longo de seu
caminho profissional com especialistas de áreas distintas que, por força de lei, sejam
outorgados a instruir ou deliberar sobre as mesmas atribuições delegadas aos
engenheiros. Entretanto, não se pode confundir os casos e afirmar que, “ambos
fazem a mesma coisa”. É necessário então separar as funções para que se possa
ter melhor compreensão do tema em questão.
Conforme afirmam Bazzo e Pereira (2011), o primeiro emprego do termo
engenheiro – proveniente da palavra latina ingenium, que significa engenho ou
habilidade – foi feito na Itália.
Segundo Cardoso (2014) “O comprometimento profissional dos primeiros
oficiais que chefiaram a Divisão Técnica desencadeou uma visão científica nos
procedimentos técnicos desenvolvidos nos processos de segurança nas edificações
de Florianópolis”.
Em alguns locais, como nos estados de Santa Catarina e Paraná, há uma
parceria entre os Corpos de Bombeiros e a entidade de profissionais ou com a
prefeitura local, para que os projetos de prevenção contra incêndios sejam
analisados por profissionais e chancelados pelo corpo de bombeiros. Alguns
membros dos corpos de bombeiros estão cursando engenharia e, desta forma,
procurando obter habilitação e capacitação técnicas absolutamente necessárias
para desenvolver suas atividades profissionais de analisar e fiscalizar projetos de
prevenção contra incêndios (BRENTANO, 2010).
Desta forma sob o comando jurídico nasceu o Regulamento Disciplinar
Policial Militar (RDPM-SC), onde prescrevem as ações de direitos e deveres
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relacionados às forças militarizadas do Estado, outorgando as autoridades civis e
militares o fiel cumprimento à lei, tem o dever de fazer valer o ordenamento jurídico
como evoca a Constituição de 88.
O transito da análise de projeto preventivo contra incêndio passa, por parte
dos profissionais de engenharia por grandes dificuldades, sendo que, em sua
primeira análise, de forma equivocada, por vezes reiterada, os engenheiros fazem
papel passivo em seus processos, pois, de acordo com a Lei 5.194 “são reservadas
exclusivamente aos profissionais referidos nesta Lei as denominações de
engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, acrescidas, obrigatoriamente de sua
característica de formação básica” (CONFEA, 1966).
Neste sentido, afirma Bazzo et al. (2011). As políticas de formação
profissional objetivam que o trabalhador desenvolva capacidade para aplicar os
conhecimentos científicos de todas as áreas, tornando-o capaz de problematiza-lo
resolvendo questões da prática social e produtiva, da vida em sociedade e no
trabalho. Entretanto, para Nair et al. (2009, apud BAZZO et al. 2011) é que os
graduandos não estão desenvolvendo necessariamente as habilidades requeridas
pela indústria.
Com base em desenvolvimentos como estes, a engenharia evolui cada vez
mais rapidamente, sempre intimamente relacionada com o aparecimento de escolas
para formação de engenheiros (BAZZO; PEREIRA, 2011). Com tudo, para Felder et
al. (2000, apud BAZZO et al. 2011), o foco do problema é que, embora o conteúdo
das aulas de Engenharia tenha mudado em alguns aspectos, elas são ministradas
exatamente da mesma maneira como as aulas de engenharia de 50 anos atrás, sem
incorporar conhecimentos ou inovações pedagógicas.
À vista do exposto, há de ser feito uma reformulação nas práticas e
métodos de ensino, de forma a esclarecer aos acadêmicos da área da Engenharia a
real responsabilidade, nos termos da lei, que são autorizados a exercer, tanto nos
processos de aprovação junto ao Corpo de Bombeiros Militar quanto nas demais
áreas de atribuição.
Com o entendimento do poder legal exercido pelo engenheiro civil nos
processos de aprovação de projetos junto aos órgãos competentes, ficando-os
sujeitos às penalidades previstas na forma que se encontra o artigo 6º do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, sob a égide da Lei 5.194 de 24 de dezembro
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de 1966, decretado e sancionado pelo Congresso Nacional Brasileiro, bem como o
Presidente da República Federativa do Brasil à época, onde faz saber:
Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro,
arquiteto ou engenheiro-agrônomo:
a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar
serviços, públicos ou privados, reservados aos profissionais de que
trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais:
b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às
atribuições discriminadas em seu registro;
c) o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas,
organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua
real participação nos trabalhos delas;
d) o profissional que, suspenso de seu exercício, continue em
atividade;
e) a firma, organização ou sociedade que, na qualidade de
pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da
Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, com infringência do
disposto no parágrafo único do Art. 8º desta Lei.
Seção
Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades
Fonte: CONFEA, 1966

IV
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3 METODOLOGIA.

3.1 PLANO DA PESQUISA
Trata-se pesquisa-diagnóstica, onde serão coletadas informações e
analises com o objetivo de avaliar as atribuições e competências dos profissionais
envolvidos no processo de instrução de projeto preventivo contra incêndio e pânico
no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Lages SC.

3.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
Trata-se da forma jurídica legal das atribuições coletivas e individuais dos
profissionais envolvidos no processo de análise, concepção, determinação legal e
instrução processual de projeto preventivo de combate a incêndio e pânico oferecido
ao órgão competente do Estado.

3.3 PLANO DE COLETA DOS DADOS
A coleta dos dados será realizada em conjunto com a legislação vigente,
prevista na lei 16.157/2013 e no decreto 1.957/2013 do Corpo de Bombeiros Militar
de Santa Catarina, a Carta Magna de 1988 e suas emendas constitucionais, com
mediação dos dados de análise fornecidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina do 5º Batalhão de Bombeiros de Lages.
Contará também com a tabulação estatística de reprovação/indeferimentos
dos processos de análise de projetos por falta de atenção, imperícia ou
incompetência dos profissionais da área relacionados ao PPCI nas edificações.
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4 ANÁLISE

4.1 LOCAL DA PESQUISA
Conforme documento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa do
Cidadão Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (1965), a história do
Bombeiro de Lages tem seu início ligado ao grande número de incêndios florestais e
em edificações, que eram comuns face ao crescimento populacional e a inexistência
de trabalhos preventivos, tendo como fato marcante de sua gênese o sinistro
ocorrido na Indústria Madeireira Sibisa, que teve suas instalações completamente
dizimadas por um grande incêndio, aliado o outro fato curioso e lamentável: - No
interior da empresa encontrava-se o único veículo de combate a incêndio (ABT) da
região, pertencente ao 2º Batalhão Rodoviário.
Em dezembro de 1967, foi inaugurado oficialmente o quartel do Corpo de
Bombeiros Militar na Rua Mato Grosso nº 171, bairro São Cristóvão em Lages Santa
Catarina.
Em dezembro de 1967, foi inaugurado oficialmente o quartel de Bombeiros
na Rua Mato Grosso nº 171, bairro São Cristóvão.
Em 26 de dezembro de 1989, foi sancionada a lei municipal que criou o
fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros FUNREBOM, o qual impulsionou
significativamente o reequipamento da instituição em Lages.
Hoje, o Funrebom é o grande responsável na aquisição e manutenção das
viaturas para combate a incêndio, ambulâncias para atendimento pré-hospitalar,
equipamentos e materiais de alta tecnologia, possibilitando aos bombeiros mais
segurança para o atendimento dos diferentes tipos de ocorrência, tornando o Corpo
de Bombeiros de Lages uma das instituições mais bem equipadas e estruturadas do
Brasil.
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Em 18 de março de 2006, o Corpo de Bombeiros de Lages foi promovido a
Batalhão que tem sob a sua circunscrição os Corpos de Bombeiros de São Joaquim,
Urubici, Correia Pinto, Otacílio Costa, Anita Garibaldi, Rio do Sul Ituporanga, Taió e
Pouso Redondo.
O comandante interino do 5º Batalhão de Bombeiros Militar é o Major BM
João Valério Borges e Subcomandante Cap. BM Ariovaldo da Silva Pacheco. O 5º
Batalhão, com sede em Lages conta com efetivo de 52 militares os quais atendem
em média de 1.100 ocorrências por mês. (SSP/SC, 2006)
FIGURA 1 – Corpo de Bombeiros Militar de Lages

Fonte: Autor (2018).

4.2 DA EQUIPE TÉCNICA DE ANÁLISE.
Para prevenção de acidentes na edificação, considerando o sistema de
prevenção e combate a incêndio, deve existir plano de manutenção e de treinamento
dos usuários (moradores, funcionários e colaboradores), para implantar consciência
pró- ativa e transmitir aspectos previstos na legislação em vigor, nas normas
técnicas e nas instruções técnicas do Corpo de Bombeiros local. A princípio todos
são responsáveis. Esse conceito objetiva criar atitudes que possam prevenir riscos
de incêndio e segurança de operação.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (2017) –
Além de buscar oferecer serviços de excelência na resposta a sinistros, o CBMSC
desenvolve ações paralelas para que episódios adversos se tornem cada vez mais
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raros e, com isso, um numero maior de vidas e bens sejam preservados. Neste
sentido, desde a década de 1990 o CBMSC oferece serviços técnicos de prevenção
a sinistros através da análise de projetos e vistorias.
Segundo Brentano (2010), Um projeto de prevenção contra incêndios
apresenta questões específicas que obrigam os profissionais a estudar o assunto
após a sua formação universitária já que o mesmo não é abordado com a devida
ênfase nos cursos de graduação. Isto é perfeitamente possível, pois a formação
básica de todo profissional já possui, dando condições para que possa obter
conhecimentos necessários, apesar da carência quase absoluta de bibliografia e de
cursos de especialização sobre o assunto, após o término da formação universitária.
Ora, face às considerações, ainda que se pese a competência dos
profissionais em questão, torna-se obrigatório na conformidade das prescrições
legislativas o dever do ofício outorgado ao profissional engenheiro civil/ arquiteto
urbanista. Desta forma, à luz da Lei verifica-se o déficit efetivo deste profissional na
composição da função técnica de análise como pivô da ciência da boa engenharia,
que enalteceria a corporação técnica dos batalhões nas seções de análise do Corpo
de Bombeiros Militar.
Segundo Lazzarini (2000) – Médicos, comunicólogos, engenheiros,
psicólogos etc. têm o mesmo dever de resguardar o sigilo profissional e, assim,
cuidaremos, embora esse dever possa, em verdade, ser considerado também um
direito-dever de todo profissional, que o exercerá e o defenderá em benefício de sua
credibilidade, como também da corporação profissional a que pertença, pois esta é
uma exigência ético-profissional.
A base organizacional escrita no RDPM-SC descreve os princípios éticos,
hierárquicos como sendo de fundamental importância para o exercício do
profissional militar, desta feita, não há que se observar comportamento contraditório
dos profissionais militares dos Batalhões de Bombeiros Militar do Estado de Santa
Catarina.
O trabalho desempenhado pela equipe de análise técnica do estado de
Santa Catarina vem ao encontro das boas técnicas endossadas pela legislação,
tanto na etapa de instrução processual, tanto no atendimento de dúvidas e
atendimento pessoal das instruções do processo junto com os profissionais
responsáveis técnicos pelos projetos, quanto no ímpeto de aprendizagem de ambas
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as partes nestas oportunidades proporcionadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Santa Catarina.
A grande frustração que se tem ao efetuar o primeiro projeto costuma ser
fruto da escassez de informações. Se a área de atuação do projetista não é
exatamente a do projeto, ele terá pouco material sobre o trabalho a ser desenvolvido
– referencias bibliográficas formulações análogas, modelos, endereços de
fabricante. Algo parecido acontece com principiantes na arte projetual. (BAZZO E
PEREIRA, 2011).
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5 CONSIDERAÇÕES PESSOAIS.

Na tramitação de projetos de prevenção contra incêndio e pânico, a função
principal do Bombeiro Militar é a fiscalização, como representante legal outorgado
pelo estado sendo, entretanto, de responsabilidade única e exclusiva do Engenheiro
Civil, devidamente habilitado na forma da Lei, a decisão de projeto, seguindo os
parâmetros estabelecidos pelas Instruções Normativas do Estado de Santa Catarina
e as prescrições que se façam necessárias dentro da determinação processual.
Desta forma, conforme previsto nas regulamentações, leis e decretos,
percebe-se trabalho é definido como direito social garantido pela constituição
Federal, assim sendo, torna-se primordial a atuação do profissional nas decisões
técnicas processuais de Projeto Preventivo de Combate a Incêndio e Pânico em
Edificações.
Ante a competência do profissional Bombeiro Militar nos julgamentos de
análise de projeto, conclui-se que, ainda com vasto conhecimento teórico, não se
pode alienar o conhecimento prático trazido pelo engenheiro civil graduado, fazendo
com que desta forma, os processos de análise sejam mais concisos e atrelem a
teoria e a prática adquiridos na formação acadêmica.
De todo modo, não há que se negar a importância de ambos os
profissionais envolvidos no processo de análise de projeto preventivo, sendo cada
um deles, protagonistas para o desenvolvimento social e zelando pelo bem estar
social e a segurança da vida humana.
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