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MISSÃO
Prestar serviço de prevenção e combate a incêndios, socorro público e defesa civil conforme
dispositivo constitucional promovendo a manutenção da tranquilidade pública e melhores condições
de trabalho ao efetivo.

VISÃO
Tornar-se referência no serviço de Bombeiro no Estado do Paraná até o ano de 2023 com ênfase na
área de prevenção contra incêndio e pânico e nas a atividades operacionais de emergência,
acompanhando o desenvolvimento social de maneira responsável e segura.

VALORES
Bravura
Moral forte perante o perigo, firmeza de espírito para enfrentar situações de risco ou emocionalmente
difíceis.

Ética
Resultado de um pacto coletivo que define comportamentos individuais alinhados a um objetivo
comum. Atuar com ética em todas as ações promovendo harmonia, firmeza de caráter e retidão
buscando a solução dos problemas e resolução de conflitos em todos os níveis.

Disciplina
Conjunto de regulamentos destinados a manter a boa ordem de uma corporação. Modo de agir que
demonstra constância, método. Cumprir rigorosamente o disposto nas rotinas da Unidade,
respeitando a disciplina militar.

Hierarquia
Organização disposta de acordo com os níveis de autoridade ou de chefia das forças armadas ou das
forças auxiliares. Respeitar a hierarquia imposta pela condição militar, cultuando as prerrogativas
inerentes aos postos e graduações e cumprindo o que estiver definido na esfera de atribuição de cada
posto ou graduação.

Tradição
O 9º GB busca conservar, respeitar e transmitir as boas práticas e valores forjados pelas gerações de
bombeiros militares.

Respeito pela vida
Todo bombeiro militar é consciente de que a vida é o bem mais importante e não hesite em sacrifícios
para preservá-la.

Respeito ao meio ambiente
O 9º GB tem o compromisso de contribuir para preservação do meio ambiente e o desenvolvimento
sustentável da região Oeste do Estado.

Legalidade
Legitimidade, aquilo que está em conformidade com a lei. Ter o dispositivo legal como principal
balizador para legitimar o desenvolvimento das ações e a tomada de decisão.

Impessoalidade
Característica, particularidade, essência ou estado daquilo que é impessoal; que não é pessoal ou
personificado. Primordial para a consecução dos objetivos, tratar a todos de maneira igualitária e
equânime.

Moralidade
Pautar ou praticar os fundamentos e/ou ensinamentos da moral.

Publicidade
Ação de tornar os atos praticados pela administração conhecido publicamente. A transparência
depende da publicidade, portanto, todos os atos praticados pela Unidade serão tornados públicos
através do Boletim Interno.

Eficiência
Produzir um ótimo rendimento, quando da realização de alguma tarefa ou missão. Realizar todas as
ações com a energia inerente ao seu fiel cumprimento buscando o melhor resultado, no menor prazo
possível e com menor custo.

