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Auxiliar nas ATIVIDADES DE BOMBEIRO no Município de Serafina Corrêa, em 
complementação à obrigação do Estado: 

7.1 proporcionando à população de Serafina Corrêa local efetivo disponível para o serviço, o 

mínimo e essencial à prestação dos serviços de bombeiro à população local, mantendo 

voluntários capazes de executar as atividades de bombeiro em casos de preservação e 

salvamento de vidas humanas e patrimônio, em situações de incêndios, acidentes, 

incidentes ou calamidades públicas; e, 

7 .2 Proporcionar ao Poder Público e órgãos de segurança pública um apoio nas suas 
atividades. 

8. DIAGNÓSTICO E DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA 

8.1 O Estado do Rio Grande do Sul passa por grave crise econômica e tem dificuldade para 

fazer frente às demandas da população. Uma das áreas mais afetadas é a segurança 

pública, com falta de efetivo nos Corpos de Bombeiros, que foram obrigados a fechar a 

maioria das pequenas unidades do interior Gaúcho ou diminuir seu efetivo. Além disso 

Serafina Corrêa nunca contou com uma corporação própria de bombeiros em sua base 

territorial, sendo que é atendida pela corporação de Guaporé, cerca de 20km de 

distância.8.2 Tendo em vista não só o baixo efetivo de bombeiros disponibilizados pelo 

Estado, é humanamente impossível a corporação de Guaporé conseguir realizar um 

pronto atendimento em um tempo de resposta razoável, haja vista a distância existente 

entre as duas cidades. 

8.3 Visando diminuir o tempo de resposta no atendimento de casos de urgência e emergência 

que os Bombeiros são acionados, necessário se faz equipar e manter uma corporação de 

Bombeiros Voluntários no próprio Município de Serafina Corrêa, de forma qu..e_._.n .  ã,.,_o __ _ 

dependa exclusivamente do atendimento dos bombeiros de Guaporé. 

8.4 A corporação de Bombeiros Voluntários de Serafina Corrêa já vem atuando desde 2005 e 

aos poucos foi adquirindo equipamentos e realizando parcerias com ajuda do Poder 

Público e comunidade para continuar prestando as atividades de bombeiro. 

8.5 Nesse período de 2005 até hoje a corporação já atendeu mais de 1.200 ocorrências, dos 

mais variados tipos, desde: incêndios, resgate veicular, acidentes, captura de animais 

peçonhentos, remoções de vítimas, cobertura em eventos, transporte de água potável 

para produtores rurais, auxílio à defesa civil em casos de alagamentos, dentre várias 

outras atividades. 
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10.2 Proporcionar ao Município de Serafina Corrêa um serviço auxiliar de Bombeiro, equipa 

treinado e com sede no próprio município para um atendimento mais rápido. ( ) 

10.3 Evitar que o Município de Serafina Corrêa e seus cidadãos dependam sempre dos 

serviços do Corpo de Bombeiros da cidade de Guaporé . ./' 

10.4 Trabalhar em conjunto e apoio com o Corpo de Bombeiros de Guaporé; ,..,..... 

10.5 Estirnular e promover o voluntariado; ,..,....,. 

10.6 Instituir uma corporação equipada e ativa, envolvendo pessoas, entidades e empresas da 
?;, 

comunidade. ( • / 
10.7 Auxiliar no aprimoramento do sistema de hidrantes do Município. �: ) 
10.8 Auxiliar e apoiar as ações de Defesa Civil quando necessários; 

1 O. 9 Participar ativamente no desenvolvimento de projetos, ideias e ações que possam 

prevenir, evitar, remediar e combater princípios de incêndio. 

/ 11. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DO CUPRIMENTO DAS METAS 

Muitos dos objetivos e dc1s metas que se pretende alcançar depenuem de eventos naturais de 
caso fortuito e força maior. 

O parâmetro para avaliação é a atual conjuntura do município no que se refere ao que está 

disponível e em funcionamento hoje, para aquilo que queremos e buscaremos melhorar e 

atingir, de modo que o principal parâmetro é a constante melhoria nas atividades desenvolvidas 

e estrutura a ser mantida. 

./ 

12. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO 
Etapa Descrição Qtde Valor Total R$ Mês/ano 

auxílios unitário Até referênci 
a 

Aquisição de equipamentos 
01 manutenção das atividades 01 3.750,00 3.750,00 07/2017 

Aquisição de equipamentos 
02 manutenção das atividades 01 3.750,00 3.750,00 08/2017 

Aquisição de equipamentos 
03 manutenção das atividades 01 3.750,00 3.750,00 09/2017 

Aquisição de equipamentos 
04 manutenção das atividades 01 3.750,00 3.750,00 10/2017 

Aquisição de equipamentos 
05 manutenção das atividades 01 3.750,00 3.750,00 11/2017 

Aquisição de equipamentos 
06 manutenção das atividades 01 3.750,00 3.750,00 12/2017 

Total até 22.500,00 

Serafina Corrêa, RS, 23 de julho de 2017 
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