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ORGANIZAÇÃO

Ârts. 14. - 0s Servlqos rle fncênd1o nas instalações cla Empre-

za de Cloentos de Lelrla floam a cargo do Corpo dê Boubeiros Votun-

táríos Prlvatlvos cla E.C.L., organlzação nos tênnos e para os efel-
tos tleflnldos no Decreto ns, 55.857, tle II de Setembro de 1946, fi-
cando adstrito ao Servlço Centraf d.a Fábrica da Empreza de CiEeotos

de Le lrla .

A êsta Corporação lncumbe r

a) - iarestar sÕcorros en caeo tle incôndio, lnundaqão,desaba-

Iíientos, abalroamontos e de uma raanelra geral em torlos os aolclentes

que dentro ala Iábrica ponhaút em rlsco vldas e haveres.

b) - f'restar totlo o servlço cle preven?ão contra o rlsoo de

1ncêndlo rlentro das lnstalações da I'ábrlca e Casa do ;'essoal .

c) - Desempenhar outros servlços que a ãmpreza lhe determlne.

ct) - l'restar rervlços fora das lnstalaçôes da lábrica em oo-

Iaboração ou não coiii outras Corporaqões tle Bombelros, quando lsso

Ibc seJa determinailo nos teruos tlo § 34. d.o ArtÇ. soa. do Decreto

n0. 35.ê57, c1e Il de Seternbro de 1946.

Arto, Zq. - O Corpo terd urn Comandante e quem fica suborill-

naalô todo o pessoal que o constltul para os efeitos Illenoionaalos I1o

Decreto ns. 35.857, tle 1I d.e Sêtembro de 1946.

Arta. 3e " - Os graus hierárquioos são os seguintes :

0omandantG

24. comandante

Aj udantê

Chef e

sub- ohefe

Bombetro tie Ie. clas se

Bombeiro de 22. class e

Bonbeiro de 5e. classe

Asp irant e

Cadetc.



DO PESSOAL SUPERIOR

Reorutamênto e aalmis são

Àrta . 4e. - 0s serviços ale Corlando e Direcção do Corpo de

Bombeiros cla E.C.L. sôrão atribuÍdos ao Engenhelro Cbefe clo Ser-

vlqo Central d.a Fábrlca ou por outra entidatie por proposta tla Di-
recc;ão da Fábrlca ao Inspector de Inoêndlos do ZoEa SuI .

.Arta. 54. - ús cargos de ?0. Cooandante e Àj udante são pre_

enchltlos pcr lndicaqão do 0omandante do Corpo, med.lante proposta

ao Inspeotor de Incênallos da Zona SuI , feita pela entldade referi-
da no artigo anterior.

Arta . 60. - A admissão do restante pessoal será da ooirrp etên-
cla do comanalante, rlepois <Ie proposta envlacla à Direcqão da Fábrloa
e de homologadcs os prooessos de admlssão oero rnspector da zona

sul .

Arto. 7q. - Nos casos omlssos o Cono'andante regular-§e-á pelo

dlsposto no Regulanento Geral do Batalhão de Sapaclores tsonbelros,

na parte apllcável e ;nals legislações em vlgor.

CC;.,PET3};C1AS E DEVERES CEliÂIS

Arta. 80. - Ao Chefe oourpete en geral :

a) - Responder por todo o materlal do a quarteleriento I

b) - Providenclar para que todo o o.aterial cle incêndlos se

encorrtrê eu perfeito estado tle asselo e conservação.

Ârta.9s" - O bombelro de Ia. olasse é o auriliar direoto c

iiled iato d.o Chefe .

Arte. l0o" - Ao bombelro de seguncla classc conpeta instrulr
lnd ivlclua Luente os bombeiroB, inoutinclo-Lhes eduoaqão, dlsolprlna e

hlglene e beri agslm vlgiá-Ios e d.irlgl-Ios, exigindo o_ue cad.a un

exeoute escr up ulos arnent e o servlqo que lhe seJa destlnad.o alnda nes-
mo o mais difÍoil e arroJado.

Àrte. lla. - 0s bombeiros têm por dev<;r cu,nprir os servlços,
d es er;penhand.o-os coor zero, dedloaqão e boa vontad.e, devendo nanifes-
tar a maior dedicação pero seu seoelhantc e tomar seüpre a sua d.efe-
sa alntla nas cirounstânclas mals dtfÍcels.
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SITUAçã.o Do Prsso.êI

- 0 pessoal podê encontrêr-se nâsÂi:tE. IÊe.

gr-ilntrrs::

a)

b)

c)

- Fronto para o se::viqo;

- Dispensado do s ervlç oi

d) - Doonte;

e) - De licenç ê 
"


