Nota Circular nº 08/DSCI/2021
Padronização de etapas recursais - IN 01 - Parte 1
1. A presente Nota Circular tem a finalidade de ratificar a necessidade de que sejam
seguidas as instâncias recursais previstas nos Artigos 134 e 135 da IN 1 - Parte 1,
permitindo aos responsáveis técnicos e proprietários ingressarem com requerimentos e
recursos técnicos direcionados ao SSCI com circunscrição sobre o imóvel.
2. Sendo assim, a Diretoria de Segurança Contra Incêndio apenas homologará as decisões
recursais que vierem acompanhadas dos seguintes documentos:
a. Requerimento técnico com o respectivo despacho (elaborado pelo Chefe do
SSCI ou por bombeiro militar por ele delegado);
b. Recurso em primeira instância com o respectivo despacho (elaborado pela
autoridade Bombeiro Militar com circunscrição no município);
c. Recurso em segunda instância com o respectivo despacho (elaborado pelo
Conselho de Segurança Contra Incêndio do BBM)
3. Em hipótese alguma os processos devem ser encaminhados à DSCI sem serem vencidas
as etapas recursais mencionadas no item 2 desta Nota Circular.

Florianópolis, 18 de junho de 2021.

CEL BM HILTON DE SOUZA ZEFERINO
Diretor de Segurança Contra Incêndio
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