
Moção de Apoio n° 19/2018

Autores:         

Thomaz William Palma Sohn – PSD 

Ezequiel de Andrade - PR

Janayna Gomes Silvino - PR

Jeferson Rubens Garcia - MDB

Osni Ocker - PR

Geraldo Rene Behlau Weber - PSDB

José Antônio Stoklosa - PSD

José Maria Caldeira - MDB

Joarez Antonio Santin - MDB

Assunto:  apoio a viabilização para convocação dos candidatos excedentes

do  Concurso  Público  -  Edital  Nr  001-2017/DP/CBMSC,  ao  Curso  de  Formação  de

Soldados, conforme “EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS”.

A  Câmara  Municipal  de  Itapoá,  Estado  de  Santa  Catarina,  onde  por

unanimidade  apresenta,  nos  termos  regimentais,  a  presente  MOÇÃO  DE  APOIO, para

viabilização da convocação dos candidatos excedentes do Concurso Público - Edital Nr 001-

2017/DP/CBMSC.

A referida  Exposição  além de  conter  informações  sobre  o  concurso,  conta

principalmente com informações que corroboram na justificativa do pedido de convocação e

inclusão dos excedentes, abordando dados estatísticos que correlacionam índice populacional

e número de ocorrências baseado no efetivo da Corporação, Legislação Estadual, Legislação

Eleitoral e Lei de Responsabilidade Fiscal.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS Em 19 de setembro de 1919, foi

autorizada a criação de uma seção de bombeiros no Estado de Santa Catarina, utilizando-se do

efetivo que compunha a então Força Pública (hoje Polícia Militar).

Moção de Apoio nº 19/2018



No entanto, somente em 26 de setembro de 1926 é que se ativou a Seção de

Bombeiros  da  Força  Pública  de  Santa  Catarina,  com  vinte  e  sete  homens  treinados  por

militares do Distrito Federal (RJ) e equipamentos escassos, para inicialmente atenderem às

demandas da Ilha de Santa Catarina.

O clamor popular foi o principal estopim para que a corporação fosse criada.

Quando ocorriam sinistros na Ilha de Santa Catarina, discutia-se a respeito da necessidade de

criar um grupo para combate a incêndios. Hoje, o cenário é diferente, porque o Corpo de

Bombeiros Militar de Santa Catarina, criado há 92 anos e emancipado há 15, é uma instituição

que acumula créditos junto à sociedade catarinense, alcançando brilhantes estatísticas com o

resgate  patrimonial  efetuado,  dispondo  de  equipamentos  de  ponta  para  toda  e  qualquer

ocorrência.  No  entanto,  o  único  percalço  da  corporação,  para  que  continue  o  excelente

trabalho prestado, é evidenciado pela falta de efetivo.

2. DO  CONCURSO  PÚBLICO  REALIZADO Em  maio  de  2017

publicou-se  o  Edital  de  Tomada  de  Preços  Nr  049/17-CBMSC,  que  tinha  como  objeto

TOMADA DE PREÇOS  DO  TIPO  TÉCNICA E  PREÇO,  PARA CONTRATAÇÃO  DE

EMPRESA PARA PLANEJAMENTO,  ADMINISTRAÇÃO  E  OPERACIONALIZAÇÃO

DE  PROCESSO  SELETIVO  EXTERNO  PARA  O  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE

SOLDADOS – CFSd DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA4 .

A empresa vencedora foi a Objetiva Concursos LTDA.

Publicado o Edital de Concurso Público nº 001/2017/DP/CBMSC, teve período

de inscrições que ocorreu entre 1º e 31 de agosto de 2017. Ao final, foram homologadas as

inscrições de 7.476 (sete mil, quatrocentos e setenta e seis) candidatos para 282 (duzentas e

oitenta e duas) vagas (índice de 26,5/1), e 2.570 (duas mil, quinhentos e setenta) candidatas

para 18 (dezoito) vagas (índice de 142,7/1), totalizando 10.046 (dez mil e quarenta e seis)

concorrentes para 300 (trezentas) vagas.

Em 24 de setembro de 2017 aplicaram-se as provas objetivas e de redação, cujo

resultado foi divulgado em 26 de outubro de 2017. Os 1.128 (hum mil, cento e vinte e oito)

homens e 72 (setenta e duas) mulheres com as melhores notas foram classificados para a

segunda fase – inspeção de saúde, entrega do QIS e documentos, conforme a previsão em

edital. A fase ocorreu no Ginásio do Centro de Ensino Bombeiro Militar (CEBM), situado na

Rua  Lauro  Linhares,  1213,  bairro  Trindade,  Florianópolis/SC,  entre  os  dias  09  e  17  de

novembro de 2017. Ocorreu uma reinspeção de saúde em 28 de novembro 2017, no Hospital

dos Militares Estaduais (HME). Assim, restaram 849 (oitocentos e quarenta e nove) homens e

67 (sessenta e sete) mulheres para a próxima fase: exame de aptidão física (TAF). Realizado
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entre 05 e 14 de dezembro de 2017 no Ginásio e Piscina do CEBM e na pista de atletismo da

Universidade Federal de Santa Catarina, a fase terminou com 671 (seiscentos e setenta e um)

aptos e 55 (cinquenta e cinco) aptas para a fase de avaliação psicológica. A etapa foi realizada

entre 8 e 12 de janeiro de 2018. Após a divulgação do resultado preliminar, houve entrevista

devolutiva em 28 de janeiro com os candidatos inaptos. Ao final, restaram 644 (seiscentos e

quarenta e quatro) candidatos aptos.

Ao final, os 300 candidatos que estavam dentro das vagas legais e sub judice

classificados foram convocados para comparecerem ao CEBM entre os dias 27 de fevereiro e

1º de março. Ao total,  foram convocados 294 (duzentos e noventa e quatro) homens e 18

(dezoito) mulheres, mas 11 (onze) candidatos ausentaram-se e 3 (três) foram considerados

inaptos. Durante a realização do Curso de Formação de Soldados, novas convocações foram

feitas,  para o preenchimento de vagas em decorrência da desistência de Alunos-Soldados.

Neste momento,  são aproximadamente 259 (duzentos e cinquenta e nove) aprovados e 36

(trinta e seis) aprovadas, totalizando 295 (duzentos e noventa e cinco) excedentes.

3. DA FALTA DE EFETIVO De acordo com o Portal da Transparência, o

número de servidores ativos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina em julho de

2018  é  de  2.664  militares.  Em contrapartida,  a  Lei  Complementar  Nº  582/2018  prevê  o

efetivo  máximo  de  3.816  militares,  um  déficit  de  1.152  profissionais.  A  mesma  Lei

Complementar define o quadro de Soldados em 1.861 componentes, mas atualmente conta

com 1.232 Soldados, resultando em um déficit de 629 Soldados. O resultado prático dessa

situação está no fechamento de algumas unidades e postos avançados pelo Estado.

4 .  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS Os  candidatos  não  buscam  o

ingresso  na  carreira  pública  somente  por  conta  da  estabilidade  do  cargo  e  remuneração

ofertada,  é  preciso  ter  o  perfil  profissional  necessário  para  uma  atividade-fim  que  lida

diretamente  com alegrias,  frustrações,  mas principalmente com o sofrimento humano.  Há

também a vontade de ingressar em uma das instituições mais confiáveis e respeitadas pelos

cidadãos.  Verificado  o  cumprimento  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  da  Legislação

Eleitoral,  cabe  ao  Governo  do  Estado  de  Santa  Catarina  a  busca  pela  viabilização  do

chamamento dos candidatos que integram o Cadastro de Reserva do certame.

5 . DO PEDIDO Ante o exposto, os candidatos excedentes requerem que

seja apreciada, por Vossas Senhorias, a presente Exposição de Motivos, na busca pelo seu

apoio nas ações junto ao Governo do Estado de Santa Catarina para que: 

I - Realize a convocação dos candidatos Excedentes para o cumprimento da 7ª

Fase do concurso (entrega de documentos e exame toxicológico), sem ônus ao Estado por se
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tratar de mera formalidade do certame; 

II – Componha a Segunda turma ao Curso de Formação de Soldados do Corpo

de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com início previsto para março de 2019 e ônus ao

Estado em abril de 2019, considerando a disponibilidade orçamentária e o fiel cumprimento

da Legislação Eleitoral e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense,

aprova a presente Moção de Apoio nº 19/2018.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 03 de outubro de 2018.
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