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Audiência Pública:

Link.: http://www.interlegis.leg.br/institucional/eventos/audiencia-publica-analise-da-revisao-da-nbr-14608-2013-profissao-de-bombeiro-civil

ANÁLISE:

Revisão da NBR 14608/2007.

Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009. 

Profissão de Bombeiro Civil.

Dia: 03 de agosto

Horário: 09h às 18h.

Informações: 
www.frenteparlamentarbc.com.br

Senado Federal
Auditório Interlegis.
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Programação:

Audiência Pública – Senado Federal Interlegis

Análise
Revisão da NBR 14.608/2007;
Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009.

A
 A

u
d
iê

n
ci

a
 P

ú
b
lic

a
 o

b
e
d
e
ce

u
 à

 s
e
g
u
in

te
 p

ro
g
ra

m
a
çã

o
:

MANHÃ - 9 às 12hs. 

 
Horários Programação 

08h30 – 09h00 Registro de Presença e Identificação 

09h30 – 09h45 Abertura e Composição da Mesa Diretiva 

09h45 – 09h50 Orientações sobre o funcionamento da Audiência Pública aos participantes 

09h50 – 10h10 Pronunciamento dos membros da Mesa Diretiva 

10h10 – 10h40 Apresentações do Estudo de Demanda da Profissão 

Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009 

10h40 – 11h40 Plenária: Manifestações orais (perguntas e respostas) 

11h40 – 11h50 Manifestações orais finais dos participantes 

11h50 – 12h00 Manifestações finais da Mesa Diretiva e encerramento da 

1ª Etapa da Audiência Pública 

 

Programação da Audiência Pública 03/08/18:

FPMBC - CONSELHO CONSULTIVO2
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Programação:

Audiência Pública – Senado Federal Interlegis

Análise
Revisão da NBR 14.608/2007;
Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009.
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Programação da Audiência Pública 03/08/18:
 

TARDE - 14 às 17hs. 

 
Horários Programação 

14h00 – 14h10 Registro de Presença e Identificação 

14h10 – 14h30 Abertura e Composição da Mesa Diretiva 

14h30 – 14h40 Orientações sobre o funcionamento da Audiência Pública aos participantes 

14h40 – 15h10 Pronunciamento dos membros da Mesa Diretiva 

15h10 – 15h40 Apresentações do Estudo de Revisão da NBR 14.608 

Representante da ABNT - CB 24 

15h40 – 16h40 Plenária: Manifestações orais (perguntas e respostas) 

16h40 – 16h50 Manifestações orais finais dos participantes 

16h50 – 17h00 Manifestações finais da Mesa Diretiva e encerramento da 

Audiência Pública 
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Objeto Palestras:

POR QUE A URGÊNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.901/2009 
PROFISSÃO DE BOMBEIRO CIVIL

Com a Lei Federal nº 11.901/2009, que institui a profissão de bombeiro civil, uma 

antiga reivindicação da categoria dos brigadistas de incêndio, tornou-se uma 

realidade o sonho de muitos em ter verdadeiramente uma profissão da qual possam 

tirar seu sustento e se orgulhar de fazerem parte dela.

 

Mesmo com a normatização federal sobre a profissão de bombeiro profissional civil, 

algumas lacunas existem, pois não houve ainda a regulamentação da Lei Federal 

11.901/2009, ficando os profissionais sujeitos as normas técnicas e convenções 

coletivas de trabalhadores do sindicato da categoria e órgão estadual.

 

Agora como profissão, a categoria de bombeiro civil necessita de um forjamento 

profissional mais profundo, com um nível técnico muito maior, de modo a oferecer ao 

seu cliente um serviço de qualidade e garantir a sua segurança, salubridade e bem-

estar.

FPMBC - CONSELHO CONSULTIVO4
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Objeto Palestras:

QUAL A FUNÇÃO DESEMPENHADA POR UM PROFISSIONAL BOMBEIRO CIVIL?

Um bombeiro civil, tem por função social garantir a segurança de seus clientes contra 

incêndios, acidentes e desastres. A jornada de trabalho do bombeiro civil é definida 

em 36 horas semanais. A lei ressalta, entre outros benefícios, que os bombeiros civis 

têm direito a uniforme especial pagos pelo empregador, seguro de vida e adicional de 

periculosidade de 30% do salário mensal, esse cálculo não inclui gratificações, 

prêmios ou participação nos lucros, caso existam. 

 

Essa categoria é realidade no mercado e são eles quem cuidam da preservação de 

vidas e prevenção de acidentes. Espalhados em hospitais, prédios públicos e 

comerciais, os bombeiros civis são treinados para prevenir incêndios e comandar os 

procedimentos iniciais nos momentos de emergência, como isolamento da área e 

atendimentos às vítimas. É uma prevenção de maneira geral em favor da vida e do 

patrimônio.



FRENTE 
PARLAMENTAR
MISTA 

FPMBC

DEFESA E DESENVOLVIMENTO DA PROFISSÃO DE BOMBEIRO CIVIL

Conselho Consultivo - FPMBC

Objeto Palestras:

POR QUE A NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DO CONSELHO AUTÁRQUICO DE CLASSE?

Concomitante ao reconhecimento da profissão veio direito e deveres que norteiam o 

exercício da atividade do bombeiro profissional civil e somente a partir do 

conhecimento da legislação específica referente à sua profissão, o bombeiro 

profissional civil saberá os limites e as implicações das suas ações para 

desempenhar sua atividade profissional.

 

De acordo com a nova lei, o bombeiro civil é classificado em 'Nível Básico' quando 

combatente direto ou não do fogo; 'Líder', aquele "formado como técnico em 

prevenção e combate a incêndio, em curso similar a nível médio" para ser 

comandante de guarnição; e 'Mestre', aquele graduado "em engenharia com 

especialização em prevenção e combate a incêndio, a ser responsável pelo 

Departamento de Prevenção e Combate a Incêndio".

FPMBC - CONSELHO CONSULTIVO6
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Objeto Palestras:

POR QUE A NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DO CONSELHO AUTÁRQUICO DE CLASSE?

Empresas especializadas e cursos de formação que infringirem o disposto na lei 

ficam sujeitos à advertência, proibição temporária e cancelamento de autorização e 

registro para funcionar, isso na existência do conselho representativo de classe, 

tema que será também debatido na audiência, para conceder a devida importância 

desse profissional para a sociedade e o do grau de competência e responsabilidade 

que a profissão exigi, é necessário a criação de um registro profissional para a 

categoria de Bombeiro Civil, pois, é condição indispensável ao exercício da 

profissão, pois tendo o objetivo de organizar e identificar todos os profissionais 

atuantes nas atividades regulamentada.

 

Esses trabalhadores já estão registrados na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) sob o código 5171, na classificação, bombeiros e salva-vidas estão na mesma 

família e entre suas responsabilidades estão salvamentos terrestres, aquáticos e em 

altura; proteção de pessoas e patrimônios de incêndios, explosões, vazamentos, 
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Audiência Pública:

Conselho Consultivo - FPMBC

Nome: Roney Nemer

Cargo: Presidente FPMBC

Região: Centro Oeste

Estado: Brasília / DF

Devido a urgência da regulamentação da Lei Federal 11.901/2009 da profissão de bombeiro civil, o deputado esclarece que 

foram chamado para essa reunião (audiência pública) as pessoas que têm representação dentro da categoria. Com a Lei 

número 11.901/2009 que institui a profissão de bombeiro civil é uma antiga reivindicação da categoria dos brigadistas de 

incêndio, que tornou-se uma realidade o sonho de muitos em ter verdadeiramente uma profissão da qual possam tirar seu 

sustento e se orgulhar, destaca que a função da frente parlamentar não é tirar atribuição de ninguém, e que todos sabem que a 

profissão de bombeiro civil ela é complementar a atividade da corporação militar. é preciso urgentemente regulamentar a lei 

federal que instituiu a profissão e criar também o conselho de classe profissional.

Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009 - Profissão Bombeiro Civil
Criação do Conselho de Classe da Profissão de Bombeiro Civil - CFBC
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Audiência Pública:

Conselho Consultivo - FPMBC

Nome: Wesley Pinheiro

Cargo: Conselheiro Consultivo

Região: Sudeste

Estado: Rio de Janeiro / RJ

A função do Bombeiro Civil é salvar vidas, de maneira geral proteger o meio ambiente e o patrimônio. É uma categoria em plena 

expansão em todo território nacional, que está se desenvolvendo ao longo dos 30 anos. A lei federal veio muito a somar, a 

ajudar, a reconhecer o profissional, a dar um norte, costuma dizer que em seus 22 anos de bombeiro não esperava ver isso 

acontecer, e hoje é fato, temos diversas leis e normas, o que precisamos hoje é regulamentar a lei federal 11.901/2009 e criar o 

conselho de classe da profissão, para que a possamos realmente de fato e de direito organizar a base da categoria. Precisamos 

proteger o restante dos municípios brasileiros, acreditamos que essa audiência pública vai ajudar bastante a tomar esse novo 

caminho. Temos que sentar e debater isso para que possamos prosseguir, quem tem a ganhar com isso vai ser a população e a 

sociedade.

Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009 - Profissão Bombeiro Civil
Criação do Conselho de Classe da Profissão de Bombeiro Civil - CFBC
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Audiência Pública:

Conselho Consultivo - FPMBC

Nome: Juliano Cardoso

Cargo: Conselheiro Consultivo

Região: Centro Oeste

Estado: Goiânia / GO

O mundo e a sociedade estão em constantes evoluções, é necessário que as mentes estejam abertas e preparadas para as 

inovações, evidentemente que muitas profissões que não existiram outrora passaram a existir com o avanço tecnológico, com 

as demandas que se acentuaram nas sociedades com o passar dos anos, dos séculos e dos milênios. Nosso objetivo é 

trabalhar na prevenção, nosso objetivo é evitar que aconteçam tragédias, então acredita que nossa categoria bombeiro civil, 

que no meu entendimento não está aí para competir com nenhuma outra profissão, nem com paramédico, nem com os agentes 

do SAMU, nem com bombeiro militar, nem polícia militar, nós temos que entender que essa profissão tem um início, tem um 

caminho e tem um fim da sua atuação, tem um limite, acredita que a importância do conselho de classe é justamente o viés de 

termos os limites os ditames legais para serem percorridos dentro da categoria. 

Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009 - Profissão Bombeiro Civil
Criação do Conselho de Classe da Profissão de Bombeiro Civil - CFBC
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Audiência Pública:

Conselho Consultivo - FPMBC

Nome: Evânio Santos

Cargo: Presidente SEPEBC/DF

Região: Centro Oeste

Estado: Brasília / DF

Reconhecemos que essa regulamentação é necessária porque isso trazer garantias para o profissional que está prestando 

serviço para a sociedade, bem como, dentro dos órgãos do governo federal principalmente aqui em Brasília que é o grande 

contratante,  ele vai ter também esse reconhecimento com um profissional que está não só formado e preparado para ter uma 

atividade ele vai ter alguém que os fiscaliza, e vai ser melhor respeitado e reconhecido, é necessário que se tenha este 

conselho, e a lei seja definitivamente regulamentada. 

Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009 - Profissão Bombeiro Civil
Criação do Conselho de Classe da Profissão de Bombeiro Civil - CFBC
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Audiência Pública:

Conselho Consultivo - FPMBC

Nome: Glauber Moraes

Cargo: Conselheiro Consultivo

Região: Nordeste

Estado: Bahia / BA

Sem dúvida nenhuma a lei 11 901/2009 deixa várias lacunas que fazem com que a Its e os decretos e tudo sejam feitos a nível 

estadual e isso acaba acarretando diferenças dentro de um mesmo país, onde leis que servem para um e não serve para outros, 

uns podem outros não pode, o sul pode, o nordeste não pode, o sul tem direito consegue, o centro-oeste não consegue, e a 

regulamentação realmente vem para aparar estas arestas, e preencher as lacunas, e quanto ao conselho autárquico sem 

dúvida nenhuma será de extrema importância para toda categoria. Como já foi falado com bastante propriedade ele vem pra 

medir limites para atuação desses profissionais bombeiros civis. 

Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009 - Profissão Bombeiro Civil
Criação do Conselho de Classe da Profissão de Bombeiro Civil - CFBC
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Audiência Pública:

Conselho Consultivo - FPMBC

Nome: Ênio Marçal

Cargo: Conselheiro Consultivo

Região: Centro Oeste

Estado: Brasília / DF

Tudo nasce do anseio da sociedade, só que, se não regulamenta a lei ela continua sendo exercidas ilegalmente e de maneira 

desordenada, então precisamos dessa lei regulamentada, não precisa só ter a lei dizendo que existe o profissional de bombeiro 

civil, mas precisamos regulamenta-la para nos dar orientação, nos dar norte. A sociedade tem um anseio de segurança e esse 

anseio muitas vezes não é suprido. Se nós não temos uma legislação que nos protege e também nos oriente, ficamos perdidos 

e no final das contas, quem perde com isso é a própria sociedade. Então além de regulamentar essa lei precisamos com uma 

certa urgência criar o conselho que regulamenta a profissão e então nós teremos condições de fiscalizar impedir que pessoas 

visem simplesmente o lucro. 

Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009 - Profissão Bombeiro Civil
Criação do Conselho de Classe da Profissão de Bombeiro Civil - CFBC
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Audiência Pública:

Conselho Consultivo - FPMBC

Nome: Rafael Valadão

Cargo: Conselheiro Consultivo 

Região: Sudeste

Estado: São Paulo / SP

Precisamos regulamentar a Lei Federal 11.901/2009, tivemos recente em 2017 a lei 13.425 que nada mudou até agora, fala-se 

muito de planejamento urbano, fiscalização do município, fiscalização do corpo de bombeiro e deixa bem claro que a 

responsabilidade também é do município, fiscalizar essa atuação que é a famosa lei Kiss. O que a gente vê acontecendo nos 

municípios já teve acompanhamento alguns concursos, o município fez a contratação do bombeiro civil, bombeiro civil Líder, 

com nível técnico, nível superior, mas o que a gente sabe que não existe,  Jorge foi muito feliz em São Paulo na audiência 

pública que teve sobre IT 17 do corpo de bombeiro, foi muito feliz em falar sobre os cursos técnicos, superior, que não existe 

precisamos regulamentar essa atividade de bombeiro civil, regulamentar esses curso de bombeiro, curso superior de 

bombeiro, que  é o bombeiro mestre, porque tá crescendo a demanda, tá sendo grande as demanda, sabemos que os estados 

estão saturados para atendimento de urgência emergência.

Regulamentação da Lei Federal 11.901/2009 - Profissão Bombeiro Civil
Criação do Conselho de Classe da Profissão de Bombeiro Civil - CFBC
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