Ordem Administrativa Nr 024-2020-7ºBBM
1. FINALIDADE:
Regular a movimentação e Reserva Remunerada de efetivo do 7ºBBM;
2. EXECUÇÃO:
2.1. Todo Bombeiro Militar que for movimentado ou solicitar a reserva deverá entregar os
equipamentos acautelados em seu nome.
2.2. No ato de assinatura da reserva remunerada, a critério do SCmt do 7°BBM, o
Bombeiro Militar poderá receber um mimo, uma menção honrosa e agradecimento, podendo
o ator ser divulgado nas redes sociais do 7ºBBM.
3. ORDEM AOS ESCALÕES SUBORDINADOS:
3.1. CHEFE DO B1:
3.1.1. Assim que o B1 tiver o conhecimento da movimentação de qualquer Bombeiro
Militar deve informar ao Ch B4 e Cmt Cia com cópia ao seu sargenteante por meio de seus
respectivos e-mails funcionais.
3.1.2. Após o Ch B4 informar os equipamentos que porventura estejam acautelados em
nome deste Bombeiro Militar, o B1 deverá dar ciência a este para que entregue-os ao Ch B4.
3.1.3. Assim que o B1 tiver o conhecimento da solicitação de contagem de tempo de um
Bombeiro Militar para a reserva remunerada, deve informar ao Ch B4, Ch B5 e Cmt Cia com
cópia ao seu sargenteante por meio de seus respectivos e-mails funcionais.
3.1.4. Assim que o B1 tiver o conhecimento da solicitação de reserva remunerada
(assinatura) de qualquer Bombeiro Militar deve informar ao Ch B4, Ch B5 e Cmt Cia com
cópia ao seu sargenteante por meio de seus respectivos e-mails funcionais.
3.1.5. O ato de assinatura deve seguir o rito conforme item 2.2 desta OAdm.
3.1.6. Dar ciência a todo o efetivo
3.1.7. Publicar no mural da OBM
3.2. CHEFE DO B4:
3.2.1. Assim que o B4 tiver o conhecimento da movimentação de qualquer Bombeiro
Militar deverá informar ao Ch B1 equipamentos que porventura estejam acautelados em
nome deste.
3.2.2. Assim que o B4 tiver o conhecimento da solicitação de contagem de tempo de um
Bombeiro Militar para a reserva remunerada deverá adquirir um mimo e entregá-lo ao SCmt
do 7ºBBM para que este realize a entrega quando da assinatura para a reserva.
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3.3. CHEFE DO B5:
3.3.1. Assim que o B5 tiver o conhecimento da solicitação de contagem de tempo de um
Bombeiro Militar para a reserva remunerada deverá realizar a arte e imprimir uma menção
honrosa e agradecimento, com assinatura do Cmt do 7ºBBM. Esta menção deve ser entregue
ao SCmt 7ºBBM.
Modelo conforme link a seguir :
https://drive.google.com/file/d/0B0a2Sg9g01MoQnF0bzllckZqdE0/view?usp=sharing
Link alternativo: https://goo.gl/khStPT
3.3.2. Quando um Bombeiro Militar for assinar a reserva remunerada o B5 deverá realizar o
registro fotográfico, realizar matéria no site do 7BBM, encaminhar publicação ao CCS e
divulgar no facebook. O ato de assinatura deve seguir o rito conforme item 2.2 desta OAdm.
3.4.SUBCOMANDANTE DO 7ºBBM
3.4.1. Quando julgar oportuno, o SCmt receberá com antecedência o mimo e a menção
honrosa de Bombeiro Militar que solicitar a contagem de tempo para a reserva.
3.4.2. No ato de assinatura do Bombeiro Militar para reserva remunerada, o SCmt poderá
entregar o mimo e a menção honrosa, caso seja necessário, ou poderá fazer a entrega ao Cmt
do 7ºBBM para que o faça. O ato de assinatura deve seguir o rito conforme item 2.2 desta
OAdm.
4. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
4.1. Os casos omissos a esta OAdm serão resolvidos tomando por base a legislação
vigente, na permanência de dúvida, pelo Cmt do 7ºBBM;
4.2. A presente OAdm entra em vigor na data de sua publicação em BI do 7ºBBM;
Quartel em Itajaí, 13 de abril de 2020.

(ASSINATURA DIGITAL)

___________________________________________
FABIANO BASTOS DAS NEVES – TEN CEL BM
Cmt do 7º BBM - Itajaí
7cmt@cbm.sc.gov.br
7scmt@cbm.sc.gov.br
71sgt@cbm.sc.gov.br
711cmt@cbm.sc.gov.br

7b1@cbm.sc.gov.br
7b3@cbm.sc.gov.br
7b3ch@cbm.sc.gov.br
7b4@cbm.sc.gov.br
7b4ch@cbm.sc.gov.br
7b5@cbm.sc.gov.br
7b5ch@cbm.sc.gov.br

Divulgado em BI 7BBM nº XX/2020 - XX abr 2020

71cmt@cbm.sc.gov.br
72cmt@cbm.sc.gov.br
73cmt@cbm.sc.gov.br
74cmt@cbm.sc.gov.br
7satch@cbm.sc.gov.br
713satch@cbm.sc.gov.br

7111guvermelha@cbm.sc.gov.br
7111guverde@cbm.sc.gov.br
7111guazul@cbm.sc.gov.br
7112guvermelha@cbm.sc.gov.br
7112guverde@cbm.sc.gov.br
7112guazul@cbm.sc.gov.br
7113guvermelha@cbm.sc.gov.br
7113guverde@cbm.sc.gov.br
7113guazul@cbm.sc.gov.br
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