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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Ato 21363, de 22 de novembro de 2019.

 

 

O TENENTE-CORONEL BM COMANDANTE DA ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR , no
uso de suas atribuições legais previstas na alínea “f”, inciso XII, do art. 4º, da Resolução n. 690,
15/09/2016, considerando o disposto na Lei n. 22.839 de 05/01/2018, que “dispõe sobre a prá�ca de
a�vidades da área de competência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais por voluntários,
profissionais e ins�tuições civis e dá outras providências”, a Portaria CBMMG n. 33 de 02/07/2018, que
“Regulamenta o art. 7º da Lei n. 22.839, de 05/01/2018 (...)”, a Resolução n. 864/2019, que “dispõe sobre
a malha curricular e estabelece as diretrizes para a realização do CFGVC para o ano de 2019”, o edital 14,
de 06 de setembro de 2019, e o pedido apresentado pelos alunos da 1ª Turma do Curso de Formação de
Instrutores de Guarda-Vidas Civis, resolve:

 

I - Adiar o andamento das a�vidades do Curso de Formação de Instrutores de Guarda-
Vidas Civis - CFIGVC/2019;

II - O curso retornará em 02 de março de 2020, com duração até 30 de abril de 2020,
sendo:

a) fase à distância: de 02 a 13 de março;

b) fase presencial: de 16 de março a 30 de abril.

 

Lucioney Rômulo da Costa, Tenente-Coronel BM

Comandante da ABM

 

Homologo:

 

Erlon Dias do Nascimento Botelho, Coronel BM

Chefe do Estado-Maior

Documento assinado eletronicamente por Lucioney Romulo da Costa, Tenente Coronel, em
22/11/2019, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Erlon Dias do Nascimento Botelho, Coronel BM, em
24/11/2019, às 08:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9339491 e
o código CRC A142C49B.
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