
ESTATUTO DO CONSELHO NACIONAL
DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL

TÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADE, SEDE E FORO

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE

Art. 1° - O Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares da República

Federativa do Brasil, constituído na data de 10 de dezembro de 2003 e na forma deste

Estatuto, doravante denominado de LIGABOM (nome de fantasia), constitui associação

civil, de caráter permanente, com personalidade jurídica própria, distinta de seus

membros, e sem fins lucrativos.

Art. 2° - A LIGABOM tem a finalidade de representar os interesses comuns dos

Corpos de Bombeiros Militares da República Federativa do Brasil.

Parágrafo único - Exclusivamente para fins de aplicação deste estatuto,

considera-se:

I - Corpos de Bombeiros Militares: os Corpos de Bombeiros Militares Estaduais e

os Corpos de Bombeiros subordinados às Polícias Militares Estaduais;

II - Comandantes-Gerais: os Comandantes dos Corpos de Bombeiros Militares

Estaduais e os Comandantes dos Corpos de Bombeiros subordinados às Polícias

Militares Estaduais;

III - Bombeiros Militares: os integrantes dos Corpos de Bombeiros Militares

Estaduais e os integrantes dos Corpos de Bombeiros subordinados às Polícias Militares

Estaduais.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 3° - A LIGABOM tem como objetivos:

I - participar da formulação, acompanhamento e avaliação das políticas e

diretrizes nacionais relacionadas com a Proteção, Defesa Civil e ambiental, Segurança
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Pública, Defesa Social e atividades específicas dos Corpos de Bombeiros Militares,

propondo medidas e ações, e colaborando, ainda, nas suas implementações;

II - acompanhar, em articulação com os órgãos competentes, a implementação da

política nacional de Proteção, Defesa Civil e ambiental, Segurança Pública e Defesa

Social e contribuir para a correspondente formulação de ações em nível regional;

III - indicar os representantes dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil em

conselhos, comissões, grupos de trabalho, audiências públicas e outros eventos

promovidos em âmbito nacional;

IV - buscar o provimento eficaz e eficiente de ações de Proteção e Defesa Civil e

Segurança Pública, visando ao pleno atendimento dos anseios da sociedade para a

manutenção da paz social;

V - promover e intensificar a aproximação com os órgãos federais pertinentes,

visando à integração de esforços, para o cumprimento de suas atribuições constitucionais

e no sentido do exercício de sua representatividade política e jurídica;

VI - promover intercâmbio com organizações nacionais e internacionais

objetivando o aprimoramento técnico-profissional e científico dos Bombeiros Militares;

VII - promover estudos e pesquisas interdisciplinares nas áreas de prevenção,

combate a incêndio, busca e salvamento, perícia de incêndio, socorro em emergências

médicas pré-hospitalares e outras de interesse institucional;

VIII - apoiar a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC), a

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), a Secretaria de Operações

Integradas (SEOPI), a Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (SEGEN)

bem como demais órgãos do Governo Federal nas ações de atendimento a grandes

sinistros e operações no território nacional, bem como apoiar os Corpos de Bombeiros

Militares, na capacitação, treinamento, logística e com recursos humanos;

IX - fomentar a padronização de normas técnicas contra incêndio e pânico, busca

e salvamento, perícia de incêndio, combate a incêndio, emergência pré-hospitalar, bem

como a elaboração e distribuição de leituras selecionadas.

X – formular e propor, às bancadas federais no Congresso Nacional, estudos e

propostas normativas de matérias de interesse dos Corpos de Bombeiros Militares;

XI – promover a interação com a sociedade demonstrando a importância dos

Corpos de Bombeiros Militares como instrumento fundamental para a proteção da vida,

meio ambiente e patrimônio.
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CAPÍTULO III
DA SEDE E FORO

Art. 4º - A LIGABOM possui sede e foro legal itinerantes, situados na capital da

Unidade da Federação de seu Presidente.

TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA, ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º - A LIGABOM é um colegiado composto pelos Comandantes-Gerais dos

Corpos de Bombeiros Militares, os quais, na qualidade de membros, detém o poder de

voto nas deliberações do Conselho.

§ 1º - A transferência para a reserva ou exoneração da função de Comandante

Geral do respectivo Corpo de Bombeiros Militar implica, necessariamente, em sua

substituição “ex officio” como membro da LIGABOM.

§ 2º - A transmissão e aceite do novo Comandante Geral do respectivo Corpo de

Bombeiros Militar serão formalmente consignados em Termo de Posse.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA

Art. 6º - A estrutura da LIGABOM é a seguinte:

I - Plenário;

II - Conselho Deliberativo;

III - Representantes Regionais;

IV - Secretaria Executiva;

V - Comitês.
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CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I
DO PLENÁRIO

Art. 7º - O Plenário é o órgão máximo de deliberação do Conselho, incumbido de

apreciar os assuntos que lhe forem submetidos.

§ 1º - O Plenário deliberará por maioria simples de votos dos membros presentes

à sessão, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.

§ 2° - O direito de voto será exercido, exclusivamente, pelos membros que

estejam em dia com as contribuições previstas no inciso I, do art. 25 deste Estatuto,

quando esta estiver sendo recolhida.

Art. 8º - O Plenário se reunirá ordinariamente a cada semestre, para debate de

assuntos de interesse das Corporações, devendo ser a primeira reunião realizada até o

dia 15 de abril, para eleição do Presidente da LIGABOM e do Conselho Deliberativo.

§ 1º - A LIGABOM reunir-se-á extraordinariamente quando convocada pelo

Presidente ou por pelo menos 10 de seus membros.

§ 2º - Na impossibilidade de comparecimento, o membro da LIGABOM poderá

indicar representante, formalmente credenciado por meio de ofício, o qual terá direito à

voto.

§ 3º - O representante da Corporação será oficial do último posto do mesmo

Quadro de seu Comandante-Geral.

§ 4º - Compete ao Plenário a aprovação e alteração do Estatuto da LIGABOM,

que disciplinará a estrutura e o funcionamento de seus órgãos.

SEÇÃO II
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 9º - O Conselho Deliberativo será composto pelo Presidente, 1º e 2º

Vice-Presidentes, pelo Coordenador Político e pelos Representantes Regionais.

§ 1º - O Presidente da LIGABOM acumulará a presidência do Conselho

Deliberativo;
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§ 2º - O Conselho Deliberativo é composto por membros da LIGABOM.

Art. 10 - O Conselho Deliberativo reunir-se-á por convocação de seu Presidente.

Art. 11 - Compete ao Conselho Deliberativo:

I - coordenar a atuação estratégica e política da LIGABOM, fixando suas diretrizes

e prioridades de atuação;

II - propor para aprovação em plenário o valor das mensalidades da instituição;

III - propor para aprovação em plenário o estatuto da LIGABOM;

IV - decidir pela convocação extraordinária do Plenário;

V - propor e incentivar a realização de congressos ou seminários de interesse das

Corporações;

VI - cumprir e fazer cumprir dispositivos do presente Estatuto;

VII - interpretar o presente Estatuto em casos de dúvidas ou decidir em suas

omissões.

Art. 12 - Compete ao Presidente:

I - representar a LIGABOM, judicial e extrajudicialmente, podendo delegar essa

competência aos Vice-Presidentes;

II - convocar e presidir a LIGABOM e as sessões plenárias;

III - representar a LIGABOM perante os poderes constituídos e outros órgãos, em

congressos e seminários ou quando se fizer necessário;

IV - delegar atribuições aos Vice-Presidentes e aos Representantes Regionais;

V - editar portarias para nomeação, designação e delegação de atribuições aos

Bombeiros Militares das instituições participantes;

VI – despachar os expedientes da Secretaria Executiva e assinar a

correspondência da LIGABOM;

VII – manter intercâmbio com entidades estrangeiras e nacionais congêneres e

fazer representar a LIGABOM em conclaves nacionais e internacionais.

Parágrafo único - Os atos do Presidente da LIGABOM serão publicados em

Boletim de sua Corporação Militar e divulgados no sítio eletrônico da LIGABOM.

Art. 13 - Compete ao 1º e 2º Vice-Presidentes:

I - substituir, nesta ordem, o Presidente do Conselho;

II - exercer as atribuições delegadas pelo Presidente do Conselho.
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Art. 14 - Compete ao Coordenador Político:

I - acompanhar a tramitação dos projetos de iniciativa do legislativo ou executivo

que sejam de interesse da LIGABOM;

II - assessorar o Presidente da LIGABOM na atuação política do Conselho, frente

ao ordenamento jurídico vigente e aos projetos de lei em tramitação;

III - manter o Presidente constantemente informado quanto à evolução e

acontecimentos ou assuntos de interesse da LIGABOM;

IV - assessorar os parlamentares em defesa dos Corpos de Bombeiros Militares

do Brasil;

V - fazer-se representar nas votações que ocorrerem no Congresso Nacional;

VI - executar a coordenação das ações políticas junto aos órgãos federais

pertinentes.

Art. 15 - Compete aos Representantes Regionais:

I - representar as respectivas regiões nas reuniões do Conselho Deliberativo;

II - implementar as decisões do Conselho, agilizando providências e contatos no

âmbito das regiões;

III - como membro do Conselho Deliberativo, decidir, no âmbito de sua

competência, sobre questões colocadas em discussão;

IV - acompanhar o Presidente nas visitas, discussões e negociações de interesse

da LIGABOM junto aos órgãos da administração federal e aos vários segmentos políticos.

V - exercer as atribuições delegadas pelo Presidente do Conselho.

§ 1º - Cada região do país terá um representante eleito juntamente com o

Conselho Deliberativo.

§ 2º - Em caso de exoneração do representante regional, a sua substituição será

feita por escolha dos demais membros da região e homologada pelo Presidente, a qual

vigorará até o término do mandato do conselho em vigor.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 16 - A Secretaria Executiva, órgão de apoio do Presidente da LIGABOM, será

formada por oficiais da Corporação do Presidente, com a seguinte composição:

I - Secretário;

II - Oficial de Comunicação Social;
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III - Tesoureiro;

IV - Assessor de Informações Regionais e Estatística.

Art. 17 - Compete à Secretaria Executiva:

I - conduzir o funcionamento administrativo da LIGABOM;

II - realizar a comunicação interna e externa da LIGABOM;

III - administrar o patrimônio da LIGABOM;

IV - propor e divulgar eventos e realizações da LIGABOM;

V - reunir informações das instituições integrantes da LIGABOM;

VI - propor ao Presidente da LIGABOM solução a situações emergenciais, não

previstas neste Estatuto.

Art. 18 - Compete ao Secretário:

I - secretariar as reuniões do Conselho Deliberativo e do Plenário, redigindo suas

atas;

II - dar pronta execução às deliberações do Conselho Deliberativo e do Plenário;

III - assinar e fazer publicar os editais, portarias das designações dos comitês e

convites para as reuniões ordinárias e extraordinárias;

IV - executar o serviço administrativo relativo à presidência;

V - organizar e ter sob sua guarda toda a documentação da LIGABOM;

VI - administrar a correspondência;

VII - manter atualizado os cadastros dos membros do Conselho e das autoridades

ligadas aos Corpos de Bombeiros Militares;

VIII - manter em arquivo todas as publicações de interesse dos Corpos de

Bombeiros Militares do Brasil;

IX – acompanhar os prazos dos comitês e suas resoluções.

Art. 19 - Compete ao Oficial de Comunicação Social:

I - difundir e fazer publicar as matérias de interesse da LIGABOM;

II - providenciar a cobertura jornalística dos eventos da LIGABOM;

III - organizar e coordenar a realização dos eventos;

IV - manter o sítio eletrônico e as redes sociais da LIGABOM em funcionamento;

V - agendar os contatos e entrevistas do Presidente.
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Art. 20 - Compete ao Tesoureiro:

I - assinar, juntamente com o Presidente, documentos ou papéis que digam

respeito a valores pertencentes à LIGABOM;

II - depositar, obrigatoriamente, em estabelecimento bancário, valores sob sua

guarda;

III - prestar contas ao Plenário das receitas e despesas da LIGABOM, por meio de

balancete e documentação pertinente, nas reuniões ordinárias;

IV - ter sob sua responsabilidade e efetivar com pontualidade a cobertura

financeira de compromissos da Liga;

V - se responsabilizar pela regularidade fiscal, jurídica e tributária da LIGABOM.

Art. 21 - Compete ao Assessor de informações Regionais e Estatística:

I - coletar, processar e difundir informações regionais relativas aos Corpos de

Bombeiros Militares do Brasil;

II - desenvolver metodologia própria para coleta de dados e análise estatística das

informações referentes aos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil;

III - proceder análise e difundir os dados estatísticos relativos à operacionalidade

dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, consolidando-os por unidade federada e por

região;

IV - assessorar o Presidente nas demandas relativas à inovação, pesquisas

acadêmicas e trabalhos técnicos nos assuntos pertinentes aos Corpos de Bombeiros

Militar.

SEÇÃO IV
DOS COMITÊS

Art. 22 - Compete aos Comitês:

I - analisar, discutir e normatizar procedimentos, equipamentos, estudos e

técnicas que possam vir a melhorar o desempenho administrativo e operacional dos

Corpos de Bombeiros, para aprovação da LIGABOM;

II - representar a LIGABOM em Conselhos de âmbito nacional;

III - apresentar propostas para melhoria das instituições Bombeiro Militar nas

áreas operacionais e administrativas;

IV - participar de eventos de caráter técnico relativo às atribuições dos Corpos de

Bombeiros Militares.
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§ 1º - Os integrantes dos Comitês serão militares da ativa dos Corpos de

Bombeiros Militares, podendo ser militares da inatividade, quando possuírem reconhecida

capacidade técnica-profissional;

§ 2º - Os comitês serão designados por portaria exarada pelo Presidente da

LIGABOM e terão sua presidência exercida por oficial da ativa.

TÍTULO III
DAS ELEIÇÕES E DO MANDATO

Art. 23 - A Presidência da LIGABOM será exercida pelo Comandante-Geral da

Corporação da Unidade da Federação, eleito em Plenário, na forma do art. 7º do presente

Estatuto.

Art. 24 - O Presidente da LIGABOM e o Conselho Deliberativo serão eleitos para

mandato de um ano, permitindo-se uma reeleição.

§ 1º - A transferência para a reserva ou exoneração de integrante do Conselho

Deliberativo implica necessariamente em sua substituição no cargo que exerce, na

seguinte conformidade:

I - o Presidente será substituído pelo 1º Vice-Presidente;

II - o 1º Vice-Presidente será substituído pelo 2º Vice-Presidente;

III - o 2º Vice-Presidente será substituído pelo novo Comandante-Geral de sua

Corporação.

§ 2º - O preenchimento das funções, nos termos dos incisos do parágrafo anterior,

far-se-á automaticamente, em caráter interino, e permanecerá até o final do mandato do

presidente eleito;

§ 3º - Qualquer membro poderá concorrer ao preenchimento de cargos no

Conselho Deliberativo;

§ 4º - Os presidentes dos comitês deverão ser Oficiais Superiores da ativa;

§ 5º - Os integrantes dos comitês deverão ser Oficiais da ativa, podendo ser

Oficiais da inatividade quando possuírem reconhecida capacidade técnica-profissional.
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TÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO

Art. 25 - O patrimônio da LIGABOM é constituído por meio das seguintes receitas:
I - contribuições mensais dos membros;
II - doações e legados;
III - receitas eventuais;
IV - verbas de convênios, parcerias e instrumentos congêneres.
Parágrafo único - O Plenário da LIGABOM deliberará pela conveniência do

recolhimento das contribuições mensais, bem como de seu valor.

Art. 26 - O patrimônio líquido da entidade, em caso de dissolução da LIGABOM,
será transferido ao Conselho Nacional dos Comandantes Gerais - CNCG, por se tratar de
pessoa jurídica de igual natureza.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27 - A LIGABOM poderá ter um Presidente de Honra.

Art. 28 - A dissolução da LIGABOM poderá ocorrer mediante decisão do plenário,
por dois terços dos votos do colegiado.

Art. 29 - O presente Estatuto poderá ser alterado, mediante proposta do Conselho
Deliberativo ou da maioria dos membros.

Parágrafo único - Para aprovação do Estatuto, será exigida maioria absoluta de
votos.

Art. 30 - Os membros, individualmente, não respondem, a qualquer título, pelas
obrigações assumidas pela LIGABOM.

Art. 31 - O presente Estatuto e suas alterações entrarão em vigor a partir da data
de seu registro em cartório.

Art. 32 - Toda a escrituração será feita de acordo com os princípios fundamentais
de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.
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Comandante-Geral do CBMAC Comandante-Geral do CBMAL

Comandante-Geral do CBMAP Comandante-Geral do CBMAM

Comandante-Geral do CBMBA Comandante-Geral do CBMCE

Comandante-Geral do CBMDF Comandante-Geral do CBMES

Comandante-Geral do CBMGO Comandante-Geral do CBMMA

Comandante-Geral do CBMMT Comandante-Geral do CBMMS

Comandante-Geral do CBMMG Comandante-Geral do CBMPA

Comandante-Geral do CBMPB Comandante do Corpo de Bombeiros - PMPR

Comandante-Geral do CBMPE Comandante-Geral do CBMEPI

Comandante-Geral do CBMERJ Comandante-Geral do CBMRN

Comandante-Geral do CBMRS Comandante-Geral do CBMRO

Comandante-Geral do CBMRR Comandante-Geral do CBMSC

Comandante do Corpo de Bombeiros - PMESP Comandante-Geral do CBMSE

Comandante-Geral do CBMTO

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2021.
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