
RESOLUÇÃO Nº 270 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 
Cria o Conselho de Vôo do CBMMG. 
O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS 
GERAIS, no uso de sua competência legal prevista no art. 6º da Lei Complementar nº 54, de 13 de 
dezembro de 1999 RESOLVE: 
 

Capítulo I 
Da Definição e Estrutura 

 
Art 1º - Criar o Conselho de Vôo do CBMMG, que tem por finalidade avaliar a conduta na aviação dos 
militares e civis envolvidos na atividade aérea da Corporação, e assessorar o Comandante do Batalhão de 
Operações Aéreas – BOA, quanto à conveniência da adoção de medidas corretivas. 
Art 2º - O Conselho de Vôo terá a seguinte constituição, sendo desejável que seus integrantes possuam o 
Curso de Segurança de Vôo do CENIPA: 
I – Subcomandante do BOA; 
II – 01 Oficial do EMBM; 
III – 01 Comandante de Aeronaves, oficial da ativa ou da reserva do CBMMG; 
§1º - O presidente será o oficial mais antigo; 
§2º - O secretário será o oficial mais moderno, ou um quarto oficial nomeado pelo Presidente, neste caso, 
sem direito a voto. 
Art 3º - A designação dos integrantes do Conselho de Vôo será feita por meio de ato do Comandante-
Geral, publicado em Boletim Geral do CBMMG (BGBM). 
Art 4º - O conselho de vôo expedirá anualmente, ex offcio, uma av aliação sobre a conduta na aviação dos 
militares e civis envolvidos na atividade aérea da Corporação. 
Art 5º - A convocação do Conselho de Vôo será feita através de ato fundamentado: 
I – do Comandante-Geral, do Subcomandante-Geral ou do Cmt do BOA; 
II – do Presidente do Conselho de Vôo, ex officio; 
III – por solicitação ao Cmt do BOA, de 2/3 (dois terços) dos oficiais pilotos do CBMMG, não-membros 
do Conselho; 
§ único – No que se refere ao inciso III, em se tratando de avaliação de conduta de oficial superior, a 
solicitação devera ser encaminhada ao CHEM. 
 

Capítulo II 
Da Competência 

 
Art 6º - Compete ao Conselho de Vôo: 
I – avaliar a conduta na aviação dos militares e civis envolvidos na atividade aérea da Corporação, 
considerando o vôo e as demais atividades correlatas, em qualquer tempo, declarando-os “indicados” ou 
“contra-indicados” para exercere m suas funções nas missões do BOA; 
II – avaliar a conduta na aviação, dos militares e civis, alunos de cursos de aviação do CBMMG, ao final 
de cada módulo ou etapa;  
III – avaliar a conduta na aviação de co-pilotos que estiverem em condições de assumir a função de 
Comandantes de Aeronave; 
IV – sugerir ao Comandante do BOA a adoção de medidas corretivas. 
 

Capítulo III 
Das formas de submissão ao conselho e recursos 

 
Art 7º - A instrução e o julgamento da conduta deverão ser formalizados em termos, perícias, relatórios 
ou atas, podendo em casos específicos, haver assessoria técnica por solicitação do presidente do conselho. 
Art 8º - Qualquer componente do Conselho poderá ser substituído nas situações de impedimento e 
suspeição prevista no Código de Processo Penal Militar. 
Art 9º - Para julgamento de conduta referente de um componente do Conselho de Vôo será nomeado um 
conselho específico. 
Art 10 - Para julgamento de conduta de oficial superior será nomeado um conselho próprio, podendo caso 
necessário, ter a participação de oficial da reserva do CBMMG.  
 



Capítulo IV 
Das medidas corretivas 

 
Art 11 - O Conselho de Vôo poderá sugerir a adoção das seguintes medidas corretivas: 
I – Orientação ao militar; 
II – Reciclagem de vôo ou da atividade; 
III – Suspensão do vôo, temporária ou definitiva; 
IV – Suspensão do exercício da atividade aérea, temporária ou definitiva. 
§ 1º - As medidas corretivas deverão ser aplicadas de forma sucessiva e gradual, da mais leve para a mais 
grave. 
§ 2º - Somente em casos excepcionais, nos quais o Conselho julgue fundamental, poderá ser aplicada 
inicialmente uma medida corretiva grave. 

Capítulo V 
Disposições finais 

 
Art 12 - Relatórios de Perigo não poderão ser apreciados pelo Conselho de Vôo para fins de 
assessoramento na aplicação de medida disciplinar, nos termos da legislação vigente. 
Art 13 - O desdobramento desta resolução será definido em regimento interno, que será elaborado pelo 
primeiro conselho nomeado, num prazo de 60 dias após sua nomeação. 
Art 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Quartel em Belo Horizonte, 08 de novembro de 2007.   

 
 

JOSÉ HONORATO AMENO, CEL BM. 
COMANDANTE GERAL 

 


