ORDEM ADMINISTRATIVA Nr 15-20-1ºBBM:COBOM/1ªCia

Assunto: Orientações a serem seguidas na geração de ocorrências e empenhos de viatura na
área de abrangência do 1ºBBM – Florianópolis.

I. Considerando a necessidade de aperfeiçoamento constante e de melhorias no atendimento
prestado à sociedade pelo CBMSC, determino que:
a) Nas ocorrências que envolvam operações de busca terrestre ou marítima, o cobonista sempre
deverá coletar o máximo de informações a fim de subsidiar a atuação do GBS. Para isso, deve-se
orientar o solicitante/vítima para que forneça o mais detalhadamente possível sua localização
(ponto de referência; coordenadas GPS via Whatsapp…) para que o deslocamento da Guarnição
até o local seja eficiente e ágil. Além disso, toda e qualquer ocorrência destinada ao GBS (Busca
terrestre ou marítima), o cobonista deverá empenhar a Guarnição do GBS. A avaliação da
possibilidade ou não de deslocamento ficará a critério da Guarnição (Chefe de Salvamento).
b) Nos repasses de ocorrência ou apoio ao SAMU, quando o motivo for as viaturas do SAMU
estarem indisponíveis, o cobonista deverá efetuar contato com a Guarnição BM responsável pelo
atendimento da ocorrência e questionar se a BRAVO do SAMU se encontra ou não na base. Caso a
BRAVO do SAMU esteja na base, o cobonista deverá informar o operador/regulador do SAMU
sobre a situação. Caso a BRAVO do SAMU não esteja na base, o cobonista deverá empenhar a
Guarnição BM e informar o solicitante/vítima que houve um repasse de ocorrência via SAMU e
que o CBMSC está deslocando ao local para atendimento.
c) Nos atendimentos de ocorrência em locais conhecidamente críticos/perigosos, o cobonista
deverá antecipadamente solicitar apoio de VTR PM para assegurar o atendimento da Guarnição
BM. Além disso, o cobonista deverá auxiliar a Guarnição durante seu deslocamento, prestando
informações quanto ao melhor acesso/rota e a presença de ruas adjacentes ao local da ocorrência.
Para isso, deverá utilizar a ferramenta Google Maps.
d) Nos atendimentos de ocorrência de pessoas presas em elevador, o cobonista deverá orientar o
solicitante/vítima para que faça primeiramente contato com o número 0800 da empresa responsável
pela manutenção do elevador. Caso o solicitante/vítima não consiga contato, ou seja verificado que
a pessoa esteja em pânico e que necessite de atendimento pré hospitalar, o cobonista deverá
empenhar a Guarnição BM para atendimento.
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e) Nos atendimentos de ocorrência de averiguação de abelhas, o cobonista deverá requerer ao
solicitante para que este envie fotos via aplicativo Whatsapp ao telefone celular do COBOM. Deste
modo, o cobonista deverá realizar um filtro prévio da situação, analisando quando possível se a
demanda compete ao CBMSC ou não. Caso não seja possível verificar pelas imagens a gravidade
ou não da solicitação, o cobonista deverá empenhar a Guarnição BM para realizar a averiguação in
loco. Caso seja verificado pelas imagens que a solicitação de averiguação de abelhas não envolve
iminente risco a pessoas, o cobonista deverá informar que a demanda não compete ao CBMSC e
que o solicitante deve contratar empresa particular para efetuar o serviço.
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