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No primeiro Quadrimestre de 2021 os desafios do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito

Federal aumentaram em virtude do advento da segunda onda da COVID-19 que acometeu

vários de nossos militares ativos e veteranos mas graças a Deus e à atuação brilhante do

sistema de saúde da Corporação as perdas e sequelas foram minimizadas.

 

Esse fato poderia causar sérios prejuízos à prestação dos serviços à comunidade mas o

empenho e o compromisso institucional de cada bombeiro (a) militar não deixou que a

Corporação ou a comunidade fossem afetadas.

 

Com o apoio do Excelentíssimo Governador do DF Ibaneis Rocha e do Sr. Secretário de Estado

de Segurança Pública Júlio Danilo mantivemos, nesse período, todas as Unidades

Operacionais ativadas e a média de viaturas disponíveis por dia praticamente não foi afetada.

 

Além do serviço operacional, os serviços administrativos foram mantidos com vários avanços

e conquistas, dentre as quais a aquisição de diversos equipamentos operacionais, a

manutenção dos cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização, a promoção de

praças e oficiais, a vacinação de mais de 50% de militares da ativa e do PTTC, dentre outros.

 

Diante dos resultados observados agradeço a cada um dos senhores, senhoras e senhoritas

pelo excelente trabalho prestado.

 

Estamos entrando no período de estiagem e a pandemia ainda não foi completamente

controlada. Por isso, peço o máximo empenho de todos para mais esse desafio.

 

Que Deus os abençoe e proteja.

 

“Foco na Missão”

 

Coronel QOBM/Comb. William BOMFIM

Comandante-Geral do CBMDF

Mensagem do Comandante-Geral 

 Vidas alheias e riquezas salvar!
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Nossas atribuições consistem em proporcionar a proteção pessoal e patrimonial

à sociedade e meio ambiente, por meio de ações de prevenção, combate e

investigação de incêndios urbanos e florestais, salvamento, atendimento pré-

hospitalar e ações de defesa civil, no âmbito do Distrito Federal.

Nossa Missão e Visão

Missão

Proteção de vidas, patrimônio e meio-ambiente.

Atender as ocorrências 

emergenciais nos padrões 

internacionais.

Aprimorar a responsabilidade 

socioambiental da Corporação

Ampliar a segurança pública 

com ações preventivas contra 

incêndios e incidentes.

Modernizar o atendimento e 

despacho operacional.

Garantir a infraestrutura 

apropriada às atividades 

operacionais e administrativas

Capacitar e gerir por 

competências e Valorizar o 

profissional bombeiro-militar

Visão

Até 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com foco no cidadão

e com responsabilidade socioambiental, realizará ações de prevenção e

investigação de incêndio e atenderá as ocorrências emergenciais nos padrões

internacionalmente consagrados.

Consolidar a governança 

Corporativa e Aperfeiçoar a 

Gestão

Desenvolver pesquisas e a 

Gestão do Conhecimento.

Objetivos Estratégicos
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Governança e Gestão

Vidas alheias e riquezas salvar!

Nós estamos trabalhando para desenvolver a maturidade da 

governança corporativa e o crescimento institucional.

Em 24 de fevereiro de 2021 foi realizada a 4ª Reunião do Comitê Interno de 

Governança e a 6ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos com os seguintes 

andamentos:

Aprovação do novo Plano das Ações de Controle do DEALF. 

Estratégia de implantação da Gestão de Riscos nos próximos setores.

Termo de Abertura - TAP do Projeto de Implantação da gestão de riscos no DESEG e a 

designação da equipe do projeto.

Em 24 de março de 2021, por meio do BG nº 56, foram aprovadas as metas 

institucionais, as ações estratégicas e os projetos estratégicos para 2021.

Metas Institucionais para 2021: 

Processar 80% dos chamados via 193 com o acionamento da OBM em até 45 segundos; 

Iniciar o deslocamento do SOS em até 75 segundos após o acionamento da OBM em 80% das 

ocorrências emergenciais;

Manter 120 viaturas operacionais ativadas diariamente;

Atender 60% das ocorrências emergenciais em até 8 minutos (localidades com OBM);

Atender 30% das ocorrências emergenciais em até 8 minutos (localidades sem OBM);

Realizar 80% das análises dos projetos de instalação contra incêndio e pânico em até 15 dias.
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Atendimentos operacionais: 36.102

13,229

9,884

7,484

2,074

1,976

770

685

Serviços prestados à comunidade

no primeiro quadrimestre

Emergências médicas

Atividades Preventivas

Incêndio urbano

Busca e Salvamento

Acidente com veículo

OBS: 48% dos atendimentos considerados
emergenciais foram socorridos em até 8
minutos.

Segurança contra incêndio e pânico

Serviços de
hidrante

Análise de
projetos

Vistoria Aplicação de
penalidade

Perícia de
incêndio

Credenciamento
0

250

500

750

1,000

5.703 litros de leite materno coletados em domicílios do Distrito Federal e

entorno - parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do DF.

9.752 imóveis visitados. 5.620 imóveis trabalhados. 66 imóveis identificados

com foco.

Emergência com produtos perigosos

Incêndio em vegetação
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Atividades Operacionais

Registro de algumas ocorrências atendidas no período

Vidas Alheias e Riquezas Salvar
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Contaminados desde o início da Pandemia

1,616

3

Contaminados Óbitos

Vacinômetro

3,296

2,922

Imunizados - 1ª Dose Vacina Na fila

Telecovid para atendimento de bombeiros militares e dependentes: 99220-4492 (Whatsapp) 

Casos envolvendo bombeiros militares da ativa

0,05%

Taxa de Letalidade

53%

Porcentagem de Imunizados

Principais ações para enfrentamento da 2ª Onda Covid-19

Operação COVID-19

Solicitação ao Secretário de Estado de Segurança Pública de apoio para a imunização 

dos bombeiros militares; 

Ampliação e aperfeiçoamento do sistema do TELECOVID;

Atualização dos protocolos de terapias considerando as novas cepas do vírus;

Descontaminação de Unidades Operacionais e Administrativas do CBMDF;

Descontaminação de alguns prédios públicos;

Intensificação de medidas preventivas nas Organizações Bombeiros Militares;

Cooperação com a Secretaria de Saúde do DF no transporte inter-hospitalar e 

disponibilização de cilindros de oxigênio;

Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública do DF na fiscalização das 

medidas preventivas contra a Covid-19 e no cumprimento do toque de recolher. 
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Telecovid para atendimento de bombeiros militares e dependentes: 99220-4492 (Whatsapp) 

Operação COVID-19 

Descontaminação de instalações da SSP-DF e 
outros prédio públicos

Descontaminação de Unidades 
Administrativas e Operacionais do CBMDF

Cooperação com a Secretaria de Saúde do DF no transporte 
inter-hospitalar

Alguns Registros da Operação Covid-19 2ª Onda

Cooperação na fiscalização das medidas preventivas 
contra a Covid-19 e no cumprimento do toque de recolher

Primeiro bombeiro a ser vacinadoTransporte de pacientes infectados com Covid-19 oriundos 
de Manaus/AM da base da FAB para o HUB
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Em caso de emergência, ligue 193

Taxa de Letalidade

Cursos concluídos no primeiro quadrimestre:

Gestão de Pessoas

Aperfeiçoamento de Oficiais Combatentes: concluído em 12 de março - 26 oficiais;

Altos Estudos para Oficiais: concluído em 31 de março - 29 oficiais;

Altos Estudos para Praças: concluído em 8 de abril - 200 praças;

Especialização em Condução de Emergência: concluído em 16 de abril - 35 praças.

Distribuição dos alunos por tipo de curso

310

200 175
117

55 42 22

Praças Oficias DF BM outros estados

Formação e Habilitação Altos Estudos e
Aperfeiçoamento

Especialização

Formação de Oficiais: 94 cadetes;

Habilitação de Oficiais: 23 oficiais;

Formação de Praças: 310 soldados;

Operações de Incêndio: 10 oficiais e 26 praças;

Mergulhador Autônomo: 8 oficiais, 16 praças, 5 BM de outros estados;

Perícia em Incêndio e Explosões: 14 oficiais do CBMDF e 9 de outros estados;

Técnico em Investigação de Incêndio: 30 praças do CBMDF e 3 de outros estados;

Tripulante Operacional: 3 oficiais e 19 praças do CBMDF, e 3 BM de outros estados;

Socorros de Urgência: 3 oficiais e 28 praças do CBMDF, e 1 BM de outro estado;

Produtos Perigosos: 4 oficiais e 21 praças do CBMDF, e 1 BM de outro estado.

Cursos iniciados no primeiro quadrimestre - em andamento:
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Vidas alheias e riquezas salvar

Taxa de Letalidade

Promoções de praças e oficiais

Praças

448

O�ciais

138

Promoção de 30 de março: 448 praças

Promoção de 21 de abril: 138 oficias.
Nessa ocasião foi promovida a primeira mulher do 
quadro combatente ao último posto: a Cel 
QOBM/Comb. Helen. 

O Comando Operacional e a Diretoria de Tecnologia da
Informação e Comunicação estão trabalhando no
aprimoramento e modernização da plataforma de marcação
de cotas de GSV, conhecida por GSV–Web. A intenção é de
proporcionar maior equidade na marcação da GSV.
 

Mudanças na plataforma GSV-Web
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Taxa de Letalidade

Orçamento, Logística e 

Infraestrutura

40 novas motocicletas recebidas para o serviço 
operacional e treinamento.  

Lancha cedida pala Polícia Civil do DF.

Licitação em fase de assinatura de contrato 
para o início das obras do Anexo II do QCG.

Lançamento de Edital para contratação de 
empresa para construção do CEFAP.

Canil do CBMDF em fase de conclusão da 
obra.

Inauguração do novo ginásio para alunos do 
Colégio Militar do CBMDF.

Lançamento de Edital para contratação de 
empresa para construção do 8º GBM.

Fase final de licitação para aquisição de 8 moto 
aquáticas e 7 lanchas Flexboat.
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Portal da saúde: https://saude.cbm.df.gov.br/

Taxa de Letalidade

Plano de ações para a sustentabilidade da assistência à saúde

Gestão da Saúde

1. Retornar o Fundo de Saúde como recurso complementar para a Assistência à Saúde: concluída;

2. Remanejar e suplementar o orçamento para o custeio de credenciadas: concluída;

3. Restringir serviços de saúde, com base em prioridades, adequando ao orçamento: concluída; 

4. Corrigir possíveis inconsistências no banco de dados de dependentes: concluída;

5. Desenvolver uma página web exclusiva da saúde: concluída;

6. Mudar as regras de marcação de consultas da odontologia: concluída;

7. Implementar empenho único para os contratos de credenciamento da DISAU;

8. Priorizar o emprego dos profissionais de saúde nas atividades finalísticas;

9. Estudar as atuais regras de inclusão de dependentes;

10. Rever a cobertura da assistência à saúde, com base no orçamento disponível;

11. Aumentar a capacidade instalada dos órgãos de saúde da DISAU;

12. Realizar aquisições de insumos por meio de por fornecimento contínuo;

13. Realizar campanha de conscientização sobre uso responsável do sistema de saúde;

14. Ampliar o programa para promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças com base no 

perfil epidemiológico;

15. Estudar a viabilidade de implantar um programa de atenção básica à saúde;

16. Contratar técnicos terceirizados para a POMED;

17. Incrementar os valores para Assistência à Saúde no PARF 2022;

18. Atualizar o Regulamento de Perícias Médicas;

19. Concluir os requisitos e funcionalidades do sistema Saudeweb;

20. Elaborar projeto básico de aquisição de sistemas de gestão em saúde. 
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Em caso de emergência, ligue 193

Taxa de Letalidade

Cooperação e Eventos

Exposição de quadros ”CBMDF: ação e 
arte” da artista Luiza Aguirre. Na Casa 

Thomas Jefferson e Casa de Chá do DF.

O CBMDF está apoiando o GDF 
na arrecadação de agasalhos

O CBMDF apoiou a execução do III 
Simpósio Internacional de Saúde e Aptidão 

Física de Agentes de Segurança Pública

Visita de Cortesia do Primeiro-Secretário e do 
Adido de defesa da Suécia 

Visita do Secretário Nacional de Operações 
Integradas do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública

Visita de integrantes do Alto Comando da 
Polícia Militar do DF
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Contatos

Endereço

QCG – Quartel do Comando Geral

SAM Lote D Módulo E – CEP 70620-000

CNPJ – 08.977.914/0001-19

Brasília – Distrito Federal – Brasil

www.cbm.df.gov.br

Email:

cecom.cbmdf@cbm.df.gov.br

Telefone: 3901-8601  3901-8603

Elaboração: Assessoria Técnico-Administrativa e Assessoria Parlamentar

Colaboração e revisão: Centro de Comunicação Social e Ajudância-Geral
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