RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO
2015 a 2018

Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa
Comandante-Geral

APRESENTAÇÃO
"Quem não sabe recordar o passado está
condenado a perigosas repetições."
(George Sanayana)

Exerci a honrosa função de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Espírito Santo (CBMES), no período de 15 de janeiro de 2015 a 31
de dezembro de 2018. Ao longo desse período, a exemplo dos Comandos-Gerais
anteriores, todos os atos, diretrizes, ordens, resoluções e matérias envolvendo a
Corporação e/ou o seu pessoal foram publicadas no Boletim Geral do Corpo de
Bombeiros Militar (BGCBM).
Tradicionalmente, quando se quer pesquisar um fato ou registro histórico da
Corporação, o BGCBM é a principal, e na maioria das vezes, a única fonte de
consulta disponível. Entretanto, os registros são carentes de uma narrativa ou de
uma contextualização do momento ou do cenário que ocorreram. Por vezes, essa
lacuna consegue ser preenchida quando alguns bombeiros militares da ativa e/ou
reserva remunerada complementam com seus testemunhos ou lembranças.
Com a finalidade de apresentar uma visão contextualizada da história da
Corporação durante o meu período de Comandante-Geral e deixar um registro
histórico para as futuras gerações, elaborei Relatórios Anuais de Gestão para
cada um dos exercícios (2015 a 2018).
Os relatórios estão estruturados em vários tópicos, com destaque para as
entregas dentro dos Focos Prioritários previstos no Plano Estratégico 2015-2019 da
Corporação. Eles procuraram, sob minha visão e perspectiva, abordar de maneira
detalhada e expositiva os motivos e as circunstâncias em que os fatos e as ações
foram desenvolvidas ou desencadeadas, dentro dos vários cenários vivenciados
pelo país e pelo estado, além de registrar e ilustrar um pouco da nossa história
nesse período.
Apesar dos Relatórios Anuais de Gestão estarem publicados em BGCBM,
apresento a presente compilação (revisada e atualizada) com o objetivo de facilitar o
acesso e a consulta de todos.
Na revisão e atualização, além de nova consulta aos BGCBM, as postagens
realizadas nas minhas mídias sociais (Facebook - @CoronelDIsep e Instagran coroneldisep) ao longo do Comando foram essenciais para o resgate de importantes
registros.
Muito obrigado!
Carlos Marcelo D’Isep Costa – Cel BM RR
Ex-Comandante-Geral do CBMES

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
Exercício 2015

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 10509/2018 - CMT-GERAL, DE 27/12/2018.
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no item I do art. 2º do
Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto n.º 689-R, de 11 de Maio de
2001.
RESOLVE:
PUBLICAR na parte reservada aos anexos deste BGCBM, para Conhecimento e
Registro Histórico da Corporação o Relatório Anual de Gestão – Exercício 2015.
(BGCBM Nº 01, de 04/01/2019)
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Governo do Estado 2015-2018

Governador: Paulo Cesar Hartung Gomes.
Vice-Governador: César Roberto Colnaghi.
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social: André de
Albuquerque Garcia.
Comandante-Geral: Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa
No dia 07 de janeiro de 2015 recebi o convite, do Secretário de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social, para assumir o Comando-Geral do CBMES. De
pronto, disse que com 27 anos de serviços prestados ao estado me sentia muito
preparado para assumir o desafio e que aceitava o honroso convite. Passados
alguns dias, fui recebido no dia 13/01, na Residência Oficial da Praia da Costa, pelo
Governador Paulo Hartung e Vice-Governador César Colnago para uma reunião que
confirmaria o meu nome. No dia 14/01 em uma coletiva para imprensa, realizada na
SESP, fui anunciado como o novo Comandante-Geral da Corporação. A nomeação
foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 15/01 e a Solenidade Militar de
Passagem de Comando realizada no dia 27 de janeiro de 2015.
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Decreto de Nomeação: Decreto n° 187-S, de 14 de janeiro de 2015 (DOE
15.01.2015)
Nomear CEL BM CARLOS MARCELO D’ISEP COSTA,
para exercer o cargo de Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

Solenidade de Passagem de Comando: 27 de janeiro de 2015.
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Curriculum Vitae
O Coronel Bombeiro Militar Carlos Marcelo D’Isep Costa, nasceu na cidade de
Colatina, Estado do Espírito Santo, no dia 12 de março de 1965. Filho de Carlos Luiz
Costa e Maria de Lourdes D’Isep Costa. Casado com Maria Auxiliadora Pedruzzi
Costa. Possui dois Filhos, Carolina Pedruzzi D’Isep Costa e Vitor Pedruzzi D’Isep
Costa.
Ingressou na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 21 de janeiro de 1988,
pelo Curso de Formação de Oficiais, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Oficias do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (EsFAO/CBERJ),
fazendo parte da primeira turma de oficiais bombeiros formada no Estado. Foi
declarado Aspirante-a-Oficial no dia 02 de dezembro de 1990, obtendo a primeira
colocação geral da 31ª turma – Turma “Centenário da Abolição”.
Transferido do CFAP/PMES para o Corpo de Bombeiros (CBom), no dia de 13 de
dezembro de 1990 (Adtº DP 002/91), onde exerceu quase todas as funções ao longo
da carreira, dentre as quais se destacam: Chefe das Seções de Vistorias, de Análise
de Projetos e de Perícias de Incêndio do Centro de Atividades Técnicas;
Comandante do 2º Sub Grupamento de Bombeiros; Subcomandante do 1º
Grupamento de Bombeiros (atual 1º BBM); Chefe da 3ª Seção do Estado–Maior do
Corpo de Bombeiros (Instrução e Operações); Chefe da Seção de Informática do
Corpo de Bombeiros; Chefe da 6ª Seção do Estado–Maior do Corpo de Bombeiros
Militar (Orçamento e Administração); Chefe do Centro de Atividades Técnicas; Chefe
da 4ª Seção do Estado–Maior do Corpo de Bombeiros Militar (Finanças e Logística);
Comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (município de Marechal Floriano);
Corregedor e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.
Além de diversos cursos militares, é Tecnólogo Mecânico pela Universidade Federal
do Espírito Santo – UFES, Pós-Graduado em Análise de Sistemas pela
Universidade de Vila Velha – ES, e Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação
Getulio Vargas – RJ.
Antes de assumir o Comando-Geral da Corporação, desempenhava a função de
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.

I – MEDIDAS INICIAIS

Logo ao ser nomeado, designei para exercerem as funções do Alto Comando da
Corporação os seguintes Oficiais:
Chefe do Estado-Maior ............ Cel BM Edvaldo Souza da Silva.
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Corregedor ..............................

Cel BM Edmilton Ribeiro Aguiar Junior.

CEPDEC ...................................

Cel BM Fabiano Marchetti Bonno.

Diretor de Operações .............

Cel BM Lauédis Tomazelli.

Diretor de Apoio Logístico ..... Cel BM Félix Gomes Martins.
O Cel BM Edmilton, na condição de Ex-Comandante-Geral que permaneceu na ativa
após o seu período de comando, foi classificado na função de corregedor e recebeu
por parte deste Comandante-Geral o tratamento condizente com a sua posição.
Estabeleci ainda, por meio da Portaria nº 353-R, de 15 de janeiro de 2015 as
atribuições do Ajudante de Ordens do Comandante-Geral, pois, apesar da previsão
desta função na Lei Complementar n° 101, de 22 de setembro de 1997, ela não
estava definida e regulamentada.
Outra providência inicial foi a designação para o Comando/Chefia, a partir de 1° de
março de 2015, dos seguintes órgãos:
Chefe da 3ª Seção do EMG - Ten Cel BM Samuel Rodrigues Barboza.
Chefe do Centro de Atividades Técnicas - Ten Cel BM Germano Felippe W. Neto.
Comandante do 4º BBM - Ten Cel BM Roger Vieira do Amaral.
Comandante do 1º BBM - Ten Cel BM Jeferson Loureiro Ribeiro.
Diretor Adjunto de Operações - Ten Cel BM Rodrigo N. Ribeiro Alves.
Em relação aos demais órgãos foram mantidos os Comandos/Chefias designados
no Comando-Geral anterior:
Chefe da 1ª Seção do EMG - Ten Cel BM André Có Silva.
Chefe da 2ª Seção do EMG - Maj BM Leandro Ferreira da Silva.
Chefe da 4ª Seção do EMG - Ten Cel BM Nilton Cesar Cardoso.
Chefe da 5ª Seção do EMG - Ten Cel BM Adeilton Costa Pavani.
Chefe da 6ª Seção do EMG - Ten Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira.
Corregedor-Adjunto - Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva.
Coordenador Adjunto CEPDEC - Ten Cel BM Hekssandro Vassoler.
Comandante do 2º BBM - Ten Cel BM Hebert de Carvalho.
Comandante do 3º BBM - Ten Cel BM Áureo Buzato.
Comandante do 5º BBM - Ten Cel BM Bruno Tadeu Rigo.
Comandante da 1ª Cia Ind. BM - Maj BM Cristiano Sartório.
Comandante da 2ª Cia Ind. BM - Maj BM Sérgio Stein.
Comandante da 3ª Cia Ind. BM - Maj BM Márcio Nascimento Rodrigues.
Comandante da Cia Ind. Especializada BM - Maj BM Rodrigo Rigoni de Souza.
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Chefe do Centro de Suprimento e Manutenção - Ten Cel BM Washington F. Dias.
Chefe do Centro de Ensino e Instrução - Ten Cel BM Leonardo de A. Merigueti.
Reunião com a Secretária de Governo – Ângela Silvares
Data: 15 de janeiro de 2015.
Participantes: Secretária de Governo Ângela Silvares, Sandra Pimenta (Assessora
SEG), Cel BM D’Isep, Cel BM Edvaldo, Ten Cel BM Samuel e Ten Cel BM André.
Pauta:
1) Devolução de processos de Projetos de Leis e Decretos apresentados no
Governo anterior para serem reavaliados e reapresentados dentro das orientações e
premissas do novo Governo. Destaque para o Projeto de Lei alterando os critérios
para a aprovação de medidas de segurança contra incêndio e pânico e expedição de
Alvará de Licença; e o Projeto de Lei realinhando as atribuições das Funções
Gratificadas, criadas pela Lei Complementar nº 629, de 25.05.2012, no âmbito do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, sem alteração de despesa.
Encaminhamentos e desdobramentos:
1) O Projeto de Lei para a aprovação de medidas de segurança contra
incêndio e pânico e expedição de Alvará de Licença foi ajustado e posteriormente
aprovado na forma da Lei nº 10.368, de 22 de maio de 2015.
2) O Projeto de Lei realinhando as atribuições das Funções Gratificadas foi
melhor estudado (processo nº 63905922), sendo orientado pela Secretaria de
Governo (SEG) que a matéria poderia ser resolvida por Decreto, uma vez que não
se tratava de nova despesa, apenas de um realinhamento. Nesse sentido foi
reapresentado, no dia 19 de janeiro de 2015, na forma de uma Minuta de Decreto
reorganizando e redefinindo as atribuições das Funções Gratificadas, criadas pela
Lei Complementar nº 629, de 25.05.2012, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar
do Espírito Santo, sem alteração de despesa.
O Comando-Geral realizou várias tratativas e investidas para que o
realinhamento das Funções Gratificadas (FG) fosse logo aprovado, pois na estrutura
da Corporação encontravam-se, principalmente, 02 (dois) Diretores e 02 (dois)
Comandantes de OBM sem o recebimento da FG. Dentro desse quadro, o critério
adotado pelo Comando-Geral foi o não pagamento da FG aos oficiais mais
modernos, dentro de cada atribuição até a solução do problema.
3) Adequações e ajustes em outros processos e posterior encaminhamento
ao Governo para análise e aprovação.
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 Processo nº 68973713 - Contratação de locação de imóvel para
transferência do CAT.
 Processo nº 69107246 - Autorização para matricula no Curso de
Formação de Oficiais - CFO, com turma prevista para iniciar em meados de
fevereiro.
Paralelamente aos desdobramentos da reunião junto à SEG, várias outras medidas
administrativas foram sendo adotadas. Importante destacar a edição da Portaria nº
359-R, de 06 de fevereiro de 2015 com o objetivo de regular as atividades
laborativas que os bombeiros militares podem realizar fora da Corporação sem
prejuízo para o serviço, deixando de forma clara e transparente o que pode e o que
não pode ser realizado, regulamentando as situações e as orientações expostas no
parecer da Procuradoria do Estado nº 0574/2010 (processo nº 45781524).
Mapa Estratégico do Novo Comandante-Geral
Nos primeiros dias de comando e após a designação do Alto Comando, apresentei a
todos os bombeiros militares um Mapa Estratégico estabelecendo as premissas do
novo Comando-Geral, os focos prioritários que deveríamos almejar e algumas
orientações estratégicas iniciais, pois ainda estávamos em um processo de
construção do nosso Planejamento Estratégico.
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Ao divulgar as premissas de comando reforcei, em todas as minhas falas, que elas
eram inegociáveis e que seriam a base para todas as ações desenvolvidas pelo
Comando-Geral:
1) Hierarquia e Disciplina;
2) Transparência, Ética e Respeito a Coisa Pública;
3) Gestão Participativa; e
4) Controle Orçamentário e Financeiro.
Os Focos Prioritários estabelecidos para que a Corporação planejasse as suas
ações foram:
1) Eficiência no atendimento prestado ao cidadão;
2) Capacitação, treinamento e valorização do público interno (ativos e
inativos); e
3) Proteção e Defesa Civil das comunidades.
Reunião com as Associações Militares
Outra medida inicial foi convidar as Diretorias das Associações Militares para uma
reunião e apresentar as premissas do novo Comando-Geral, ressaltar a permanente
necessidade de parceria e diálogo, além do entendimento da posição do
Comandante-Geral em relação aos assuntos de Governo. Nesse sentido, as
reuniões se deram com o seguinte cronograma:
Data
28/01 – 15 h
28/01 – 16 h
29/01 – 15 h
20/01 – 16 h

Associação
ABMES
ASSOMES
ACS-PM/BM-ES
ASSES

Visita a Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar
No dia 23 de março, acompanhado do Cel BM Edvaldo - Chefe do Estado-Maior,
visitei a Dra Karla Dias Sandoval Mattos Silva – Promotora de Justiça junto à
Auditoria Militar com o objetivo de apresentar o novo Comando-Geral e reforçar a
posição de tolerância zero em relação aos possíveis desvios de conduta e
disciplinares na Corporação. Na oportunidade externei a preocupação dos
vistoriadores em responderem processos por eventuais falhas na realização das
vistorias e que, para trazer uma transparência e previsibilidade das exigências a
Corporação iria implantar um checklist de vistorias.
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Visitas às Unidades e Subunidades
Durante os meses de março e abril, conforme cronograma abaixo, visitei todas as
Unidades e Subunidades com objetivo de apresentar o cenário orçamentário e
financeiro do Estado, o Mapa Estratégico e o planejamento para a Corporação.
Data
17/03
17/03
18/03
25/03
25/03
26/03
26/03
31/03
01/04
01/04
07/04
08/04
08/04
09/04

Unidade/Subunidade
4º BBM
Cia Especializada
5º BBM - 1ª Cia e 2ª Cia
2º BBM - 1ª Cia
1ª Cia Ind
2º BBM - 2ª Cia
3ª Cia Ind
3º BBM - 1ª Cia e 2ª Cia
2ª Cia Ind
1º BBM - 3ª Cia e CEIB
CAT
1º BBM - 1ª Cia e 2ª Cia
1º BBM - Aeroporto
DOp – DAL – CEPDEC
Corregedoria e Núcleo Expediente

Local
Marechal Floriano
Cariacica
Guarapari e Anchieta
Linhares
São Mateus
Nova Venécia
Colatina
Cachoeiro e Guaçuí
Aracruz
Serra
Vitória
Vitória
Aeroporto
Vitória
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II – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CBMES – 2015-2019

A elaboração do Plano Estratégico para o período 2015-2019 teve início no ano de
2014 e estava em curso, entretanto, com a mudança de Governo e do ComandoGeral, entendemos ser necessário retardar os trabalhos e aguardar as Orientações
Estratégicas do novo Governo, e consequentemente, da Secretária de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social.
Outra importante medida foi aumentar o horizonte temporal do novo Planejamento
Estratégico para 05 anos, possibilitando que os próximos sejam trabalhados nos
anos de elaboração do Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado. Essa medida
permitirá um alinhamento dos objetivos estratégicos da Corporação com os
principais diretrizes do governo nos próximos ciclos do PPA.
Nos dias 27 e 28 de março de 2015 o Governo realizou o “Seminário de
Planejamento Estratégico”, envolvendo toda a sua equipe, gerando como resultado
o documento “Orientações Estratégicas 2015-2018”.
Nos meses de abril e maio trabalhou-se na elaboração do Plano Estadual de
Segurança Pública – 2015-2018. O Plano apresenta 08 Diretrizes e 31 Objetivos
Estratégicos.
Importante deixar registrado que pela primeira vez o CBMES foi contemplado no
planejamento da área da segurança pública e defesa social com diretrizes e
objetivos estratégicos específicos, com destaque para os seguintes:
Diretriz 3 - Modernização Organizacional
Garantir a modernização das estruturas físicas e da gestão
organizacional e tecnológica das instituições componentes do sistema de
segurança pública e defesa social.
Objetivo 9 - Promover o monitoramento da resolutividade dos
inquéritos policiais e o fortalecimento da Polícia Técnico-Científica e da
perícia de incêndios e explosões em todo o Estado, adotando técnicas de
gestão estratégica, objetivando reduzir a impunidade e garantir celeridade,
transparência e eficácia.
Diretriz 8 - Defesa Social
Fortalecer as estruturas de Defesa Social, Defesa Civil e o sistema de
segurança contra incêndio e pânico.
Objetivo 27 - Ampliar as ações de fiscalização nas áreas
urbanas e rurais, visando prevenir e reprimir as práticas de infrações e crimes
contra o meio ambiente.
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Objetivo 28 - Implementar sistema de alerta e alarme em
parceria com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil.
Objetivo 29 - Estruturar sistema de informação capaz de
integrar as ações do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil junto às
Defesas Civis dos municípios e demais órgãos envolvidos, de forma a
subsidiar a prevenção, mitigação, preparação e resposta ao desastre.
Objetivo 30 - Aumentar o nível de segurança contra incêndio e
pânico por meio de ações fiscalizatórias.
Objetivo 31 - Desenvolver ações voltadas à redução do
número de afogamentos, por meio de projetos de salvamento aquático e
implementação de legislação específica.

Desta forma, o Mapa Estratégico do novo Comandante-Geral, alinhado às
Orientações Estratégicas 2015-2018 do Governo do Estado, ao Plano Estadual de
Segurança Pública – 2015-2018 e aos Planejamentos Estratégicos anteriores da
Corporação constituíram a base do Planejamento Estratégico da Corporação para o
horizonte temporal 2015-2019.

Focos Prioritários:
Busca continuada na eficiência do atendimento
prestado ao cidadão.
Permanente capacitação, treinamento, atenção e
valorização do público interno.
Fortalecimento permanente das ações
Proteção e Defesa Civil das comunidades.

Orientações
Estratégicas
2015-2018
Governo do Estado

Diretrizes da
Secretaria de
Segurança Pública
e Defesa Social

de

Planejamentos
Estratégicos do CBMES
2006-2010
2011-2014

Mapa Estratégico do Comando-Geral
No dia 02 de junho de 2015, a Corporação realizou no Auditório da Associação dos
Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo ASPOMIRES, o seu “Seminário de Planejamento Estratégico” com o objetivo de
alinhar e consolidar os objetivos estratégicos e as iniciativas.
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O Plano Estratégico do CBMES – 2015-2019 apresenta 19 Objetivos
Estratégicos que se desdobram em 104 iniciativas que nos levarão a atingir a
Visão de Futuro da Instituição, ou seja:
“Ser reconhecida nacionalmente como uma Instituição Pública
moderna, competente e de alta credibilidade no desempenho das
atividades de Bombeiro e Defesa Civil, alcançando excelência no
cumprimento de suas missões constitucionais em todo território
capixaba.”
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O nosso Planejamento Estratégico foi coordenado pela 6ª Seção do Estado-Maior
(BM/6) e integralmente desenvolvido pelos oficiais superiores e intermediários da
Corporação. A capa e arte gráfica do Plano Estratégico foram desenvolvidas pelo 3º
Sgt BM Patrick Barbosa Soares.
Em virtude dos atrasos nos trabalhos de arte gráfica e impressão o Plano
Estratégico não ficou pronto a tempo de ser distribuído no “Seminário de
Planejamento Estratégico” realizado no dia 26 de novembro no Auditório da
ASPOMIRES. O Seminário teve com principais objetivos:
1) Estabelecer condições internas para o desenvolvimento de ações
integradas e coordenadas afetas a realização do Plano Estratégico;
2) Garantir nível de controle que permitam a consecução das metas e
objetivos estabelecidos no Plano Estratégico; e
3) Delegar atribuições e responsabilidades para o desenvolvimento das
atividades sob responsabilidade dos diversos OBM.

III – SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O Governador Paulo Hartung, no início do seu governo encaminhou à Assembleia
Legislativa uma Emenda Substitutiva ao Projeto de Lei nº 235/2014, que tratava da
Proposta Orçamentária para o exercício 2015. A Emenda buscou readequar o
orçamento público estadual ao cenário econômico projetado para 2015.
Apesar da crise econômica e do pequeno crescimento da receita, o Governo estava
se organizando para preservar a prestação de serviços e os investimentos em curso
sem comprometer a responsabilidade fiscal. A nova Proposta Orçamentária
apresentada foi elaborada tendo em conta as restrições que o cenário econômico
impunha, sendo fundamental manter o controle de gastos públicos.
A reestimativa da receita para o exercício financeiro de 2015, realizada em conjunto
pelas Secretarias de Estado de Economia e Planejamento, e da Fazenda, foi
estabelecida com base nos valores efetivamente arrecadados ao longo do exercício
de 2014. Ressalta-se que a proposta orçamentária de 2015 foi revista em momento
de grandes incertezas quanto ao crescimento da economia nacional e as oscilações
do preço do petróleo e da taxa de câmbio.
Dessa forma, o orçamento total previsto para o exercício 2015 foi da ordem de R$
16,0 bilhões, representando R$ 1,3 bilhão a menos do que a proposta enviada pelo
governo anterior, que era de R$ 17,3 bilhões. A equipe econômica avaliou que o
orçamento feito inicialmente estava 7,8% superestimado.
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Os cortes feitos pelo Governador Paulo Hartung foram realizados no custeio do
Executivo, nos investimentos e no orçamento dos demais Poderes. A maior parte
dos cortes foi baseada em uma reestimativa da arrecadação do estado, uma vez
que se projetava que sofreríamos uma queda de receita.
Concomitantemente, o Governo editou o Decreto nº 3.755-R, de 02 de janeiro de
2015, estabelecendo diretrizes e providências para contenção de gastos do Poder
Executivo Estadual no exercício 2015, e criando o Comitê de Controle e Redução
dos Gastos Públicos.
Com a edição do Decreto nº 3.755-R ficou suspenso a prática dos seguintes atos:
I. a assinatura de novos contratos de prestação de serviços de
consultoria, de locação, aquisição e reforma de imóveis, de aquisição e a locação de
veículos e de locação de máquinas e equipamentos, inclusive aqueles atrelados a
processos em andamento;
II. a realização de aditivos contratuais que importem em aumento
quantitativo e/ou qualitativo nos contratos de obras e serviços de engenharia, de
aquisição de bens e de prestação de serviços, inclusive de locação de imóveis, de
veículos e de máquinas e equipamentos;
III. todas as licitações para a contratação de obras e serviços de
engenharia e de parcerias público-privadas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias;
IV. a participação de servidores públicos em cursos, seminários,
congressos, simpósios e outras formas de treinamento e capacitação que
demandem a realização de despesas, salvo se estes forem realizados pela Escola
de Serviço Público do Espírito Santo;
V. a realização de recepções, homenagens, solenidades, inaugurações
e demais eventos pela Administração Pública que demandem a contratação de
estrutura e/ou de alimentação para sua efetivação, incluindo a contratação de
serviços de coffee break;
VI. o apoio a eventos realizados por particulares ou por pessoas
jurídicas de direito público, por intermédio de convênios, de termos de cooperação
técnica ou de contratos de patrocínio;
VII. a concessão de horas extras aos servidores públicos;
VIII. a reestruturação ou qualquer revisão dos planos de cargos e
salários dos servidores e empregados públicos da Administração Direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo; e
IX. a realização de novos concursos públicos para provimento de
cargos efetivos.
O mesmo dispositivo legal estabeleceu, ainda, as seguintes metas de redução (no
mínimo) pelos órgãos e entidades pelo Poder Executivo:
I. 20% (vinte por cento) do total despendido pelo Poder Executivo com
o pagamento de servidores ocupantes de cargos em comissão, no prazo de 60
(sessenta) dias;
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II. 20% (vinte por cento) do número de contratados em regime de
designação temporária, no prazo de 60 (sessenta) dias; e
III. 20% (vinte por cento) das despesas com passagens aéreas, diárias,
combustíveis, locação de veículos, energia elétrica, água e telefonia em relação aos
valores gastos em 2014.
Assim, com a readequação da peça orçamentária para o exercício de 2015 o
orçamento da Corporação sofreu uma redução de 20% em relação ao exercício
2014 e uma redução de 43% no custeio, obrigando a adoção de medidas por parte
do Comando-Geral e da Diretoria de Apoio Logístico (DAL) de um rigoroso
controle orçamentário e financeiro em todas as 04 (quatro) Unidades Gestoras
existentes: CBMES, FUNREBOM, CEPDEC e FUNPDEC, além da absorção do
custeio da Corporação pelo Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros Militar - FUNREBOM.
Ato contínuo as medidas determinadas pelo Governo, a Corporação estabeleceu a
fixação de limites para algumas despesas por meio das seguintes portarias:


Portaria nº 348-R, de 07 de janeiro de 2015, fixou limites mensais
para as despesas com telefonia móvel, referentes à transmissão de voz e dados,
das linhas funcionais do Corpo de Bombeiros Militar - CBMES.


Portaria nº 349-R, de 08 de janeiro de 2015, fixou limites mensais
para as despesas com combustível das viaturas empregadas na administração da
frota do CBMES.


Portaria nº 350-R, de 09 de janeiro de 2015, determinou a redução
de, no mínimo, 20% dos gastos com diárias no CBMES.


Portaria nº 351-R, de 09 de janeiro de 2015, determinou a redução
de, no mínimo, 20% dos gastos com energia e água no CBMES.
 Portaria nº 352-R, de 09 de janeiro de 2015, determinou a redução
de, no mínimo, 20% dos gastos com passagens aéreas no CBMES.
Paralelamente as medidas descritas, foram editadas as Portarias nº 013-S, de 15 de
janeiro de 2015 e nº 363-R, de 26 de fevereiro de 2015 com a finalidade de
descentralizar a execução orçamentária; e melhorar o arranjo institucional do setor
de finanças, orçamento, suprimento e manutenção da Corporação, respectivamente.
A Portaria nº 013-S, de 15 de janeiro de 2015 delegou as seguintes competências
administrativas ao Diretor de Apoio Logístico do CBMES:
I. Autorizar empenhos, liquidações e pagamentos no que se refere as
indenizações de diárias, auxílio-fardamento, ajuda de custo, auxílio-funeral,
transporte e indenização por acidente de trabalho;
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II. Autorizar empenhos estimativos e respectivas liquidações,
pagamentos, reforços e anulações no que se refere às despesas de caráter
continuado, tais como: folha de pessoal; publicações; água; energia elétrica;
telefonia; aluguel e condomínio de imóveis; guincho; licenciamento, manutenção e
combustível de veículos; postagem; manutenção de maquinas e equipamentos;
vigilância; videomonitoramento; conservação, limpeza e mão de obra de
manutenção predial; lavanderia e contrato de copeira;
III. Autorizar empenhos, liquidações e pagamentos no que se refere às
medições de obras, reformas e manutenções prediais; e
VI. Autorizar empenhos, liquidações e pagamentos de despesas de
caráter não continuado nos termos dos incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8666/93.
A Portaria nº 363-R, de 26 de fevereiro de 2015 subordinou para efeitos
administrativos a BM/4, a BM/6 e o Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) ao
Cel BM Diretor de Apoio Logístico. Outra providência que essa Portaria
estabeleceu, embora sem relação com as questões orçamentárias e
financeiras, foi o início da restruturação da Corporação com as seguintes
medidas:
I. Delegação ao Cel BM Chefe do Estado-Maior do CBMES para as
atribuições administrativas relacionadas à Chefia da BM/3 (assuntos relativos a
ensino), através da sua estrutura subordinada, sem prejuízo das atuais atribuições
pertinentes a sua função.
II. Subordinação para efeitos administrativos da Seção de Clínicas
Médicas e do Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros ao Cel BM Chefe do
Estado-Maior.
III. Subordinação para efeitos administrativos da Seção de Educação
Física e da Seção de Serviço Social ao Ten Cel BM Chefe BM/1.
IV. Delegação ao Ten Cel BM Chefe da BM/3 para as seguintes
atribuições administrativas: acompanhamento de projetos institucionais, assuntos
legislativos relacionados ao CBMES e Chefia do Núcleo de Gestão do
Conhecimento, além do encargo de Assistente do Comandante-Geral.
Em um segundo momento, após a aprovação e publicação do orçamento 2015, foi
sistematizado todas as quintas-feiras uma reunião entre o Comando-Geral e
Diretoria de Apoio logístico (DAL) para definição, avaliação e controle da execução
orçamentária e financeira da Corporação, reforçando a premissa de um rigoroso
controle orçamentário e financeiro estabelecida no Mapa Estratégico do
Comandante-Geral.
A situação econômica do Estado e a realidade orçamentária da Corporação sempre
foram pontos de pauta, tanto nas reuniões semanais, quanto nas mensais do
Comando-Geral com os oficiais. Também foi ponto de pauta nas visitas as Unidades
e Subunidades da Corporação nos meses de março e abril de 2015, explicando para
todos os bombeiros militares a quadra que estávamos atravessando. Outra medida
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importante foi a participação da Secretária de Fazenda Ana Paula Vescovi na
reunião mensal com os oficiais no dia 26 de junho de 2015. Na ocasião a Secretária
apresentou a situação fiscal do Estado e as razões do ajuste fiscal que estava sendo
implantando.
Outro ponto importante de registro foi o alerta emitido pelo Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo (TCE-ES) ao Governo do Estado relativo à Despesa
Líquida de Pessoal no terceiro quadrimestre de 2014, em cumprimento à Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
Segundo dados do TCE-ES, em dezembro de 2014, o Poder Executivo alcançou o
percentual de 44,82% da Despesa Líquida de Pessoal em relação à Receita
Corrente Líquida e ultrapassou, assim, o limite de alerta (44,10%) definido na Lei. Na
ocasião a Secretária Ana Paula Vescovi disse “com o decreto de contenção de
gastos no início do ano, já conseguimos conter o crescimento da despesa com
pessoal. Agora, nosso foco é melhorar a tendência da arrecadação e assegurar o
cumprimento do nosso compromisso de honrar com o pagamento em dia dos
servidores.”
Em razão da situação do Estado em relação à LRF, no ano de 2015, não foi
concedido reajuste salarial para os funcionários públicos.
Os quadros abaixo apresentam os orçamentos aprovados e executados no exercício
2015.
Orçamentos Aprovados (redução de 20% em relação ao exercício 2014)
Unidade Gestora

Investimento

Custeio

Pessoal

Tesouro
Infraero
SUS
FUNREBOM
CEPDEC
FUNPDEC
Total

2.787.847,00
792.217,00
0,00
7.413.301,00
0,00
0,00
10.933.365,00

6.330.000,00
580.000,00
380.000,00
4.500.000,00
112.713,00
88.053,00
11.030.766,00

108.971.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.971.444,00

Custeio

Pessoal

CBMES

Total
118.089.291,00
1.372.217,00
380.000,00
11.913.301,00
112.713,00
88.053,00
131.955.575,00

Fonte: DepOF/DAL

Orçamentos Executados
Unidade Gestora

Investimento

Tesouro
Infraero
SUS
FUNREBOM
CEPDEC
FUNPDEC
Total

61.509,00
105.843,00
0,00
2.288.022,00
0,00
0,00
2.455.374,00

CBMES

4.546.381,00
216.549,00
116.755,00
1.125.154,00
45.546,00
0,00
6.050.385,00

115.982.602,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.982.602,00

Total
120.590.492,00
322.392,00
116.755,00
3.413.176,00
45.546,00
0,00
124.488.361,00

Fonte: DepOF/DAL
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Arrecadação
Fonte

Valor

FUNREBOM
SUS
INFRAERO

10.213.017,68
0,00
1.983.600,00

Fonte: DepOF/DAL

Arrecadação INFRAERO
A arrecadação INFRAERO está pactuada no Convênio nº 0004/CI/2012/0023, com
vigência: 28/12/2012 a 31/12/2017 (processo nº 65630475), representando o
repasse previsto para o exercício 2015 no valor de R$ 1.983.600,00.

Arrecadação de Taxas do FUNREBOM – 2014 X 2015
O gráfico abaixo apresenta um comparativo da arrecadação de taxas realizada pelo
Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM
nos exercícios 2014 e 2015. Para o exercício de 2015 o Valor Reajustável do
Tesouro Estadual – VRTE sofreu um aumento de 6,59%.

9.586.460,75

Variação VRTE
2014/2105 = + 6,59%

10.213.017,68
+ 6,54%

4.988.622,50
4.404.874,66

2014

2015

2014/1

+ 13,25%

2015/1

Junto com o cenário de grandes restrições e limitações orçamentárias vividas pela
Unidade Gestora CBMES no ano de 2015, a Corporação passará a conviver,
também, a partir do exercício de 2016, com o novo regramento estabelecido pela Lei
Complementar nº 817, de 10 de dezembro de 2015 (Acresce o §3º no art. 1º da LC
102/1997) na Unidade Gestora FUNREBOM.
“§3º - Poderá ser gasto com a cobertura de custeio o percentual de
até 50% dos recursos financeiros provenientes do FUNREBOM.”
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Saldo Financeiro do FUNREBOM e PROPAE
O recurso do PROPAE (Programa Especial de Apoio aos Estados) é proveniente
de uma operação de crédito realizada pelo Governo do Estado com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no ano de 2014. Ele é
mantido e movimentado em conta específica vinculada ao FUNREBOM no Banco do
Estado do Espírito Santo - BANESTES e somente pode ser utilizado para
pagamento de despesas enquadradas no Grupo de Natureza de Despesas de
Investimentos.
Inicialmente a Corporação foi contemplada com o valor de R$ 15.000.000,00 para
investimentos nas construções das Unidades Padrão da Corporação e na Defesa
Civil. Em 31 de dezembro de 2014 o saldo financeiro (valor principal + juros) era de
R$ 15.240.780,31. No início de 2015 foram pagos os 42 kits Defesa Civil no valor de
R$ 4.427.655,54, passando o saldo para R$ 10.572.344,46 e alcançando ao final do
ano, em virtude dos juros, o saldo de R$ 12.541.193,94.
Ao assumir o Comando-Geral as contas do FUNREBOM e do PROPAE
apresentavam em 31/12/2014 o seguinte saldo financeiro:
Conta
FUNREBOM
PROPAE

Saldo Financeiro
23.214.207,01
15.240.780,31

Fonte: DepOF/DAL

As contas do FUNREBOM e do PROPAE apresentaram em 31/12/2015 o seguinte
saldo financeiro:
Conta
FUNREBOM
PROPAE

Saldo Financeiro
27.974.153,25
12.541.193,94

Fonte: DepOF/DAL

IV – EMENDAS PARLAMENTARES, CONVÊNIOS E PARCERIAS

Emendas Parlamentares
Na busca de recursos orçamentários para o fortalecimento do Sistema Estadual de
Proteção e Defesa Civil, o Comando-Geral procurou a Assembleia Legislativa para
viabilizar Emendas Parlamentares para o orçamento do Fundo Estadual de Proteção
e Defesa Civil (FUNPDEC) para o Exercício 2016 (Ofício nº 308/2015 – AjudânciaGeral, de 07 de outubro de 2015).
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O Comandante-Geral solicitou pessoalmente, o apoio de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) de cada um dos 30 deputados, em uma reunião do Colégio de Líderes com o
Presidente da ALES – Deputado Theodorico Ferraço.
Essa medida foi exitosa com a liberação de Emendas por parte de 23 deputados
estaduais para o Exercício 2016.
Convênios com os Municípios
Estabelecido como Diretriz do Comando-Geral e como uma Política Institucional a
manutenção dos convênios já existentes e a formalização de novos convênios entre
todas as Unidades Operacionais e as Prefeituras Municipais, tendo como objeto a
prestação conjunta dos serviços de atendimento a emergências e o desenvolvimento
das atividades de defesa civil pelo CBMES e pelas Coordenadorias Municipais de
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).
A celebração dos convênios permite que o CBMES isente os municípios
pagamento de taxas (inciso XV do art. 3° da Lei n° 7.001, de 27 de dezembro
2001) e possibilita que os Municípios assumam o custeio de algumas despesas
Unidade, proporcionando, desta forma, uma redução no custeio geral
Corporação.

do
de
da
da

Resolução Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
Diante das dificuldades encontradas pelos Comandos-Gerais da PMES e do CBMES
para arcarem com as despesas das anuidades do Conselho Nacional dos
Comandantes-Gerais das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares
(CNCG), o Comandante-Geral da Polícia Militar - Coronel PM Marcos Antônio Souza
do Nascimento, na condição de Presidente do Conselho Deliberativo Fiscal Caixa
Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBMEES apresentou a
proposta para que a entidade assumisse os pagamentos.
Nesse sentido, a Resolução n° 006-N/2015, de 31 de março de 2015, estabelece
que a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBMEES arque
com as despesas referentes às anuidades da PMES e do CBMES junto ao Conselho
Nacional dos Comandantes-Gerais das Policias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares (CNCG); e em casos de necessidade e devidamente justificado arque com
as despesas, em forma de indenização, de um Oficial para acompanhar os
Comandantes-Gerais durantes as reuniões do CNCG.
A Anuidade do CBMES no ano de 2015 foi no valor de R$ 2.364,00. A Corporação
também recebeu o apoio no custeio de passagens, alimentação e hospedagem do
Ajudante de Ordens que acompanhou o Comandante-Geral nas reuniões do CNCG.
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V – EFETIVO

Situação do Efetivo em 16/01/2015
Efetivo fixado pela Lei nº 5.789, de 22.12.98, alterado pelas LC 321, de 19.05.2005;
LC 365, de 17.05.06, LC 534, de 28.12.2009 e LC 705, de 29.08.2013.

Quadro
QOC
QOA
QOM
QOD
Total
Quadro
QBMP/0

Cel
P E
6 6
0 0
1 1
0 0
7 7

Previsto

Existente

Déficit

1.619

1.274

315 (19,46%)

TC
Maj
Cap
1º Ten 2º Ten
Asp
Al Of
Total
P E P E P E P E P E P E P E P
E
16 16 20 20 42 13 20 5 24 12 0 23 0 16 128 111
0
0
0
0 10 10 20 20 28 3 0 0 0 0
58
33
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0 0 0 0 0
6
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0 0 0 0 0
5
0
18 16 22 20 54 23 42 25 54 12 0 23 0 16 197 145

Sub Ten
P
E
38 38

1° Sgt
P
E
69 69

2° Sgt
P
E
125 118

3° Sgt
P
E
173 96

CB
P
328

SD

E
273

P
689

Total

E
535

P
1422

E
1129

Fonte: DGP

Situação do Efetivo em 29/12/2015
Por força da LC 705/2013, a partir de 01/07/2015, o efetivo passa para 1800 BM,
apresentando em 31 de dezembro de 2015 a seguinte distribuição.

Quadro
QOC
QOA
QOM
QOD
Total
Quadro
QBMP/0

Cel
P E
6 6
0 0
1 1
0 0
7 7

Previsto

Existente

Déficit

1.800

1.271

529 (29,38%)

TC
Maj
Cap
1º Ten 2º Ten
Asp
Al Of
Total
P E P E P E P E P E P E P E P
E
16 18 20 21 44 19 20 5 27 20 0 10 0 24 133 123
0
0
0
0 12 12 20 19 29 24 0 0 0 0
61
55
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0 0 0 0 0
6
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0 0 0 0 0
5
0
18 18 22 21 58 31 42 24 58 44 0 10 0 24 205 179

Sub Ten
P
E
40 40

1° Sgt
P
E
74 74

2° Sgt
P
E
141 132

3° Sgt
P
E
184 101

CB
P
441

E
333

SD
P
715

E
412

Total
P
1595

E
1092

Fonte: DGP
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No dia 28 de agosto de 2015 foram encaminhados à Secretaria de Estado de
Gestão e Recursos Humanos (SEGER) solicitações de abertura de vagas para o
Curso de Formação de Soldados - CFSd e para o Curso de Formação de Oficias CFO, Ofícios nº 048/2015 – Deptº RH e nº 057/2015 – Deptº RH, respectivamente.
 Processo nº 71501924 - Solicitação de abertura de 480 vagas
para o CFSd, sendo 4 (quatro) turmas de 120 alunos.
 Processo nº 71501649 - Solicitação de aberturas de 14 Vagas
para o CFO, sendo 2 (duas) turmas de 07 alunos.
Em virtude do elevado déficit de efetivo, o Comando-Geral solicitou ao Dr. André
Garcia – Secretário da Segurança Pública e Defesa Social a desativação do
CIODES/Sul e a transferência de parte do seu efetivo para os OBM com maior
necessidade e, a outra parte, para o CEIB, com a finalidade de reforçar a Seção de
Cursos Externos. As transferências foram concretizadas em 28 de setembro de
2015, conforme publicação no BCG/CBMES n° 038, de 24/09/2015.
Em relação aos direitos dos militares, importante relatar que, o Governador Paulo
Hartung manteve a aplicação dos dispositivos previstos na Lei Complementar n°
745, de 23 de dezembro de 2013, que entraram em vigor a partir de 1° de julho de
2015, a saber:
1) A Incorporação de mais uma escala especial, ou seja, o serviço
extraordinário limitado a duas escalas mensais para os Oficiais Superiores e
Intermediários.
2) A redução da remuneração por subsídio para 15 referências
para os Oficiais Superiores, Intermediários, Subalternos, Subtenentes e Sargentos.
Registro este fato, pois na condição de Comandante-Geral convivi com a angústia e
a preocupação dos oficiais e praças em razão de uma série de boatos sobre a
possibilidade de alteração ou revogação dos direitos conquistados, e as
consequências no seio da tropa.

Rotinas Administrativas

Ao longo do ano diversas Portarias foram publicadas com o objetivo de disciplinar,
ajustar e regular as rotinas administrativas. Destacam-se:
 Portaria nº 357-R, de 02 de fevereiro de 2015. Padroniza a
Concessão de Dispensa como Recompensa no âmbito da Corporação.
 Portaria nº 358-R, de 02 de fevereiro de 2015. Autoriza a
realização de Treinamento Físico Militar em ambientes externos aos quartéis.
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 Portaria nº 359-R, de 06 de fevereiro de 2015. Regula as
atividades laborativas que o bombeiro militar poderá realizar fora da Corporação
sem prejuízo para o serviço.
 Portaria nº 360-R, de 12 de fevereiro de 2015. Regulamenta o
art. 61 e seus parágrafos, da Lei 3.196, de 09 de janeiro de 1978. (Regulamentação
sobre Férias no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(CBMES).
 Portaria nº 366-R, de 06 de março de 2015. Determina horário
especial de trabalho aos Militares Estaduais do CBMES que estudam.
 Portaria nº 367-R, de 05 de março de 2015. Fixa o horário de
expediente, no âmbito de toda a Corporação.
 Portaria nº 369-R, de 30 de março de 2015. Define a dinâmica
para apresentação, registro e controle de informações sobre bombeiros militares que
se encontram na situação subjudice.
 Portaria nº 380-R, de 10 de novembro de 2015. Aplica no
âmbito do CBMES, as Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de
Origem dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (IRDSO), e Inspeções
de Saúde dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (IRAIS).
 Portaria nº 382-R, de 18 de novembro de 2015. Regulamenta
a Concessão de Férias no âmbito do CBMES.
Disciplina

Procedimentos Instaurados pela Corregedoria
Processo Administrativo Disciplinar
Sindicância
Inquérito Policial Militar
Conselho de Justificação
Conselho de Disciplina
Total

95
38
27
00
02
162

Fonte: Corregedoria

Os Conselhos de Disciplina resultaram no Licenciamento a Bem da Disciplina de
dois bombeiros militares.
 Portaria nº 086-S, de 09 de outubro de 2015. Licencia a Bem
da Disciplina a SD BM Beatrice Dutra do Amaral.
 Portaria nº 094-S, de 09 de novembro de 2015. Licencia a
Bem da Disciplina o SD BM Anderson Cruz Diniz.
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VI – LEIS ESTADUAIS PUBLICADAS

Lei nº 10.368, de 22 de maio de 2015. Altera as Leis nº 9.269/2009 e nº 7001/2001,
para aprovação de medidas de segurança contra incêndio e pânico e expedição de
Alvará de Licença.
Lei nº 10.469, de 17 de dezembro de 2015. Altera dispositivos das Leis nº 7.001,
de 27 de dezembro de 2001 (Lei de Taxas), e nº 9.269, de 21 de julho de 2009.
Lei Complementar nº 817, de 10 de dezembro de 2015. Altera a redação do § 4º
do art. 1º da Lei Complementar nº 71, de 26 de novembro de 1995, do § 3º do art. 1º
da Lei Complementar nº 72, de 26 de novembro de 1995, e acrescenta o § 3º ao art.
1º da Lei Complementar nº 102, de 22 de setembro de 1997.

VII – DECRETOS PUBLICADOS

Decreto nº 3.755-R, de 02 de janeiro de 2015. Estabelece diretrizes e providências
para contenção de gastos do Poder Executivo Estadual no exercício de 2015 e dá
outras providências.
Decreto nº 3.756-R, de 02 de janeiro de 2015. Dispõe sobre a Política de Gestão
Pública do Estado, no âmbito do Poder Executivo.
Decreto nº 3.779-R, de 04 de fevereiro de 2015. Dispõe sobre diretrizes para
redução do consumo e uso racional da água pelos órgãos e entidades do Poder
Executivo do Estado do Espírito Santo.
Decreto nº 3.785-R, de 26 de fevereiro de 2015. Altera o Decreto nº 2.691-R, de
23/02/2011, que estabelece normas e procedimentos sobre a utilização do serviço
de telefonia móvel no Poder Executivo Estadual.
Decreto nº 3.812-R, de 29 de maio de 2015. Dispõe sobre o Fórum Capixaba de
Mudanças Climáticas e dá outras providências.
Decreto nº 3.823-R, de 29 de junho de 2015. Altera dispositivos do Decreto n.º
2.423-R, de 15/12/2009, que regulamenta a Lei nº 9.269, de 21/07/2009 e institui o
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP) no âmbito do território do
Estado, alterada pela Lei nº 10.368, de 22/05/2015.
Decreto nº 3.884-R, de 23 de outubro de 2015. Dispõe sobre transferência e
transformação de cargos comissionados no âmbito da Secretaria da Casa Militar SCM e Corpo de Bombeiros Militar - CBMES, sem elevação da despesa fixada.
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Decreto nº 3.896-R, de 13 de novembro de 2015. Institui o Comitê Gestor da Crise
Ambiental na Bacia do Rio Doce, no âmbito do Poder Executivo.
Decreto nº 2.155-S, de 4 de dezembro de 2015. Declara Situação de Emergência
no Estado do Espírito Santo, em virtude de situação anormal decorrente de iminente
perigo à saúde pública, pelo aumento da presença do mosquito Aedes Aegypti.
Decreto nº 3913-R, de 17 de dezembro de 2015. Dispõe sobre a expedição de
Cartas Patentes dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo - CBMES.

VIII – PORTARIAS SESP PUBLICADAS

Portaria nº 082-S, de 08 de maio de 2015. Constitui Comissão com a finalidade de
reestruturar o serviço de saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Espírito Santo.
Portaria nº 093-S, de 02 de junho de 2015. Dispõe sobre a celebração de
convênios para a cessão de policiais civis, policiais militares e bombeiros militares
no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP.
Portaria nº 125-S, de 15 de setembro de 2015. Constitui membros para o Conselho
Deliberativo do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC/ES.
Portaria nº 126-S, de 18 de setembro de 2015. Altera a composição da Comissão
de Gestão Integrada de Atenção à Saúde dos Servidores da Segurança Pública do
Estado do Espírito Santo - CGIAS.

IX – PORTARIAS CBMES PUBLICADAS

Portaria nº 348-R, de 07 de janeiro de 2015. Fixa limites mensais para as
despesas com telefonia móvel, referentes à transmissão de voz e dados, das linhas
funcionais do Corpo de Bombeiros Militar - CBMES.
Portaria nº 349-R, de 08 de janeiro de 2015. Fixa limites mensais para as
despesas com combustível das viaturas empregadas na administração da frota do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMES.
Portaria nº 350-R, de 09 de janeiro de 2015. Determina a redução de, no mínimo,
20% dos gastos com Diárias no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo - CBMES.
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Portaria nº 351-R, de 09 de janeiro de 2015. Determina a redução de, no mínimo,
20% dos gastos com Energia e Água no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo - CBMES.
Portaria nº 352-R, de 09 de janeiro de 2015. Determina a redução de, no mínimo,
20% dos gastos com Passagens Aéreas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo - CBMES.
Portaria nº 353-R, 15 de janeiro de 2015. Estabelece as atribuições do Ajudante de
Ordens do Comandante-Geral do CBMES.
Portaria nº 354-R, de 15 de janeiro de 2015. Define o uso obrigatório de distintivos,
plaquetas e cadarços de identificação nos uniformes da Corporação e dá outras
providências.
Portaria nº 355-R, de 15 de janeiro de 2015. Determina que toda a matéria
remetida à imprensa deva se submeter à avaliação prévia da BM/5 e da SESP.
Portaria nº 013-S, de 15 de janeiro de 2015. Delega competências administrativas
ao Diretor de Apoio Logístico do CBMES.
Portaria nº 356-R, de 28 de janeiro de 2015. Aprova o cadarço do Curso de
Combate Ofensivo Módulo Básico.
Portaria nº 357-R, de 02 de fevereiro de 2015. Padroniza a Concessão de
Dispensa como Recompensa no âmbito da Corporação.
Portaria nº 358-R, de 02 de fevereiro de 2015. Autoriza a realização de
Treinamento Físico Militar em ambientes externos aos quartéis.
Portaria nº 359-R, de 06 de fevereiro de 2015. Regula as atividades laborativas
que o bombeiro militar poderá realizar fora da Corporação sem prejuízo para o
serviço.
Portaria nº 360-R, de 12 de fevereiro de 2015. Regulamenta o art. 61 e seus
parágrafos, da Lei 3.196, de 09 de janeiro de 1978. (Regulamentação sobre Férias
no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).
Portaria nº 361-R, de 24 de fevereiro de 2015. Altera a redação da Norma de
Mergulho Autônomo de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo – NORMERG 01.
Portaria nº 362-R, de 24 de fevereiro de 2015. Aprova as Normas Gerais do
Ensino (NGE) no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(CBMES).
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Portaria nº 363-R, de 26 de fevereiro de 2015. Delega Competências
Administrativas ao Chefe do Estado-Maior, ao Diretor de Apoio logístico e ao Chefe
da 3ª Seção do Estado-Maior do CBMES e dá outras providências.
Portaria nº 364-R, de 03 de março de 2015. Altera anexo de Portaria nº 348-R, de
07 de janeiro de 2015.
Portaria nº 365-R, de 04 de março de 2015. Institui e regulamenta o distintivo do
Curso de Especialização em Procedimentos Administrativos Disciplinares – CEPAD.
Portaria nº 019-S, de 05 de março de 2015. Designa Militares Estaduais para
Comissão de Promoção de Praças (CPP).
Portaria nº 366-R, de 06 de março de 2015. Determina horário especial de trabalho
aos Militares Estaduais do CBMES que estudam.
Portaria nº 367-R, de 05 de março de 2015. Fixa o horário de expediente, no
âmbito de toda a Corporação.
Portaria nº 368-R, de 30 de março de 2015. Institui o Boletim da Corregedoria e o
Boletim Reservado da Corregedoria com o objetivo de centralizar e controlar todas
as publicações da Corporação que envolvam assuntos pertinentes à Corregedoria.
Portaria nº 369-R, de 30 de março de 2015. Define a dinâmica para apresentação,
registro e controle de informações sobre bombeiros militares que se encontram na
situação subjudice.
Portaria nº 022-S, de 25 de março de 2015. Nomeia Comissão de Elaboração de
Manuais do CBMES.
Portaria nº 370-R, de 05 de abril de 2015. Inclui o Anexo 8 à redação da Norma de
Mergulho Autônomo de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo – NORMERG 01, instituída pela Portaria n° 332–R, de 19 de
setembro de 2014.
Portaria nº 024-S, de 27 de abril de 2015. Nomeia Comissão Organizadora do
Processo Seletivo Interno.
Portaria nº 026-S, de 05 de maio de 2015. Cria Comissão para Recebimento e
Identificação Visual de Bens Doados pela SENASP ao CBMES.
Portaria nº 029-S, de 08 de maio de 2015. Designa a Comissão da Medalha “Mérito
Nestor Gomes”.
Portaria nº 030-S, de 12 de maio de 2015. Delega atribuições ao Chefe da Seção
de Projetos Institucionais.
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Portaria nº 031-S, de 13 de maio de 2015. Designa Representante do CBMES na
Ouvidoria do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 032-S, de 15 de maio de 2015. Designa militares para comporem
Comissão para realizar modificações da Norma Técnica nº 01/2010, do Centro de
Atividades Técnicas.
Portaria nº 371-R, de 25 de maio de 2015. Institui e regulamenta a Medalha da
Defesa Civil Estadual – Medalha General Castro para homenagear personalidades
que contribuíram com as ações de defesa civil no âmbito estadual.
Portaria nº 372-R, de 1º de junho de 2015. Aprova Manual de Processo
Administrativo Punitivo (PAP).
Portaria nº 037-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições ao Comandante do
1º Batalhão de Bombeiros Militar para solução dos problemas e/ou defeitos previstos
na garantia da construção da Unidade Padrão, sede do 1º BBM, bem como para
realização de reformas e ampliações.
Portaria nº 038-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições ao Comandante do
2º Batalhão de Bombeiros Militar para solução dos problemas e/ou defeitos previstos
na garantia da construção da Unidade Padrão, sede do 2º BBM, bem como para
realização de reformas e ampliações.
Portaria nº 039-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições ao Comandante do
2ª Companhia Independente de Bombeiros Militar para solução dos problemas e/ou
defeitos previstos na garantia da construção da Unidade Padrão, sede do 2ª Cia
Ind., bem como para realização de reformas e ampliações.
Portaria nº 040-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições ao Comandante da
2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar para solução dos problemas e/ou
defeitos previstos na garantia da construção da Unidade Padrão, sede da 2ª CIA/3º
BBM, bem como para realização de reformas e ampliações.
Portaria nº 041-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições ao Comandante da
1ª Companhia Independente Especializada de Bombeiros Militar para solução dos
problemas e/ou defeitos previstos na garantia da construção da Unidade Padrão,
sede da 1ª Cia Ind Esp., bem como para realização de reformas e ampliações.
Portaria nº 042-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições ao Comandante da
2ª Companhia do 5º Batalhão de Bombeiros Militar para solução dos problemas e/ou
defeitos previstos na garantia da construção da Unidade Padrão, sede da 2ª CIA/5º
BBM, bem como para realização de reformas e ampliações.
Portaria nº 044-S, de 26 de junho de 2015. Concede a Medalha Mérito Nestor
Gomes.
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Portaria nº 045-S, de 26 de junho de 2015. Concede Prêmio Amigo do Bombeiro.
Portaria nº 373-R, de 29 de junho de 2015. Dispõem sobre os serviços de corte de
árvores no âmbito do CBMES.
Portaria nº 054-S, de 13 de julho de 2015. Concede Medalha General Castro.
Portaria nº 055-S, 15 de julho de 2015. Concede o Prêmio Machadinha Soldado do
Fogo.
Portaria nº 062-S, de 05 de agosto de 2015. Designa Militares Estaduais para
Comporem a Comissão de Promoção de Praças (CPP).
Portaria nº 063-S, de 05 de agosto de 2015. Concede a Medalha Mérito Nestor
Gomes.
Portaria nº 374-R, de 06 de agosto de 2015. Aprova o novo Quadro de
Detalhamento Interno do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 064-S, de 10 de agosto de 2015. Concede a Medalha Valor Bombeiro
Militar - Cor Ouro.
Portaria nº 065-S, de 10 de agosto de 2015. Concede a Medalha Valor Bombeiro
Militar - Cor Prata.
Portaria nº 066-S, de 10 de agosto de 2015. Concede a Medalha Valor Bombeiro
Militar - Cor Bronze.
Portaria nº 375-R, de 17 de agosto de 2015. Regulamenta o Uniforme de AlunosOficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 073-S, 17 de agosto de 2015. Designa Comissão de Estudo para propor
minuta de nova Portaria do Poder de Polícia do CBMES.
Portaria nº 078-S, de 28 de agosto de 2015. Delega competência para Firmar
Termos de Responsabilidade e Titularidades de Certificados Digitais para
equipamentos do CBMES e CEPDEC.
Portaria nº 080-S, de 04 de setembro de 2015. Delega competências
administrativas, atribui encargos, estabelece subordinação, constitui a Assessoria
Estratégica, e dá outras providências.
Portaria nº 125-S, de 15 de setembro de 2015. Constitui membros para o Conselho
Deliberativo do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC/ES.
Portaria nº 376-R, de 15 de setembro de 2015. Altera Portaria nº 236-R, de 13 de
julho de 2011, que institui o prêmio “Amigo Bombeiro”.
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Portaria nº 377-R, de 14 de setembro de 2015. Aprova a Norma Técnica nº
18/2015, Parte 1 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os requisitos
relacionados às regras no uso do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em edificações e
áreas de risco.
Portaria nº 085-S, de 25 de setembro de 2015. Cria a Comissão Técnica do
Centro de Ensino e Instrução do CBMES para avaliar casos omissos na Norma
Técnica nº 07/2010 - Parte 1.
Portaria n.º 378-R, 29 de setembro de 2015. Aprova a Norma Técnica nº 01/2015,
Partes 01, 02 e 03, do Centro de Atividades Técnicas.
Portaria nº 379-R de 02 de outubro de 2015. Altera o Artigo 8º da Portaria nº 357R, de 02 de fevereiro de 2015.
Portaria nº 086-S, de 09 de outubro de 2015. Licencia a Bem da Disciplina a SD
BM Beatrice Dutra do Amaral.
Portaria nº 095-S, de 20 de outubro de 2015. Designa Militares Estaduais e
Servidor Civil para Comissão Organizadora de Exame Intelectual e Prova de Títulos
para o Processo Seletivo Externo CFO/CFSD.
Portaria nº 096-S, de 20 de outubro de 2015. Designa Militares Estaduais para
composição da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Externo CFO/CFSD
(COPSE).
Portaria nº 092-S, 04 de novembro de 2015. Designa Comissão de Estudo para
propor minuta de nova Portaria do Poder de Polícia CBMES.
Portaria nº 094-S, de 09 de novembro de 2015. Licencia a Bem da Disciplina o SD
BM Anderson Cruz Diniz.
Portaria nº 097-S, de 09 de novembro de 2015. Altera o caput do art. 14 e seu §
2º, da Portaria nº 080-S, de 04 de setembro de 2015.
Portaria nº 380-R, de 10 de novembro de 2015. Aplica no âmbito do CBMES, as
Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo (IRDSO), e Inspeções de Saúde dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo (IRAIS).
Portaria nº 381-R, de 11 de novembro de 2015. Altera a data do cumprimento da
Portaria nº 341-R, de 28 de outubro de 2014.
Portaria nº 382-R, de 18 de novembro de 2015. Regulamenta a Concessão de
Férias no âmbito do CBMES.
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Portaria nº 102-S, de 19 de novembro de 2015. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2015.
Portaria nº 103-S, de 19 de novembro de 2015. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2015.
Portaria nº 104-S, de 19 de novembro de 2015. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2015.
Portaria nº 105-S, de 19 de novembro de 2015. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2015.
Portaria nº 110-S, de 21 de dezembro de 2015. Designa militares responsáveis por
assegurar a efetiva realização do controle semanal de possíveis focos de
proliferação do mosquito Aedes Aegypti no âmbito do CBMES.
Portaria nº 383-R, de 23 de novembro de 2015. Institui o Plano de Emergência
para acidentes de mergulho do tipo Enfermidade Descompressiva – ED no âmbito
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 384-R, de 23 de novembro de 2015. Define os procedimentos a serem
adotados em caso de notificações por infração de trânsito aplicadas aos veículos do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.
Portaria nº 385-R, de 22 de dezembro de 2015. Estabelece o horário mínimo de
folga entre escalas operacionais.

X – ENTREGAS POR FOCOS PRIORITÁRIOS

O Decreto nº 3.756-R, de 02 de janeiro de 2015 que dispõe sobre a Política de
Gestão Pública do Estado, no âmbito do Poder Executivo foi um importante
referencial e norteador das ações implementadas dentro dos 03 (três) Focos
Prioritários estabelecidos no Plano Estratégico 2015-2019 do CBMES:
1) Busca continuada na eficiência do atendimento prestado ao cidadão;
2) Permanente capacitação, treinamento, atenção e valorização do
público interno; e
3) Fortalecimento permanente das ações de Proteção e Defesa Civil das
comunidades.
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Observando as diretrizes gerais da Política de Gestão Pública do Estado foram
designados representantes do CBMES na Ouvidoria do Estado do Espírito Santo,
por meio da Portaria nº 031-S, de 13 de maio de 2015, em substituição ao Ten Cel
BM André Có Silva (titular) e ao Maj BM André Pimentel Lugon (suplente), os
seguintes militares:


Maj BM Benicio Ferrari Junior (titular); e



Cap BM Felipe Patrício das Neves (suplente).

Pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil foram designados por meio
da Instrução de Serviço nº 013-CEPDEC, de 02 de fevereiro de 2015, os
seguintes militares:


Ten Cel BM Hekssandro Vassoler (titular); e



Maj BM Emerson Antônio Rocha Pazeto (suplente).

1) Busca Continuada na Eficiência do Atendimento Prestado ao Cidadão

1.1 Modernização da Estrutura Organizacional
A modernização da estrutura organizacional do CBMES teve início por meio de 03
portarias de delegação de competências por parte do Comandante-Geral logo no
início da gestão. São elas:
• Portaria nº 013-S, de 15 de janeiro de 2015, delegando competências
administrativas ao Diretor de Apoio Logístico do CBMES.
• Portaria nº 363-R, de 26 de fevereiro de 2015, delegando competências
administrativas ao Chefe do Estado-Maior, ao Diretor de Apoio logístico e ao Chefe
da 3ª Seção do Estado-Maior do CBMES e dando outras providências.
• Portaria nº 080-S, de 04 de setembro de 2015, delegando competências
administrativas, atribuindo encargos, estabelecendo subordinação, constituindo a
Assessoria Estratégica, e dando outras providências.
Justifica-se a opção da delegação, principalmente no tocante a Portaria nº 080-S,
de 04 de setembro de 2015, em virtude da demora do Governo em reorganizar e
redefinir as Funções Gratificadas (FG).
Importante registrar que uma Minuta de Decreto reorganizando e redefinindo as
atribuições das Funções Gratificadas foi encaminhada à Secretaria de Governo no
dia 19 de janeiro de 2015, e que o Comando-Geral realizou várias tratativas e
investidas para que a sua aprovação fosse logo realizada, pois na estrutura da
Corporação encontravam-se, principalmente, 02 (dois) Diretores e 02 (dois)
Comandantes de OBM sem o recebimento da FG.
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PORTARIA Nº 080-S, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015.
Delega competências administrativas, atribui
encargos, estabelece subordinação, constitui a
Assessoria
Estratégica,
e
dá
outras
providências.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e
conforme o disposto nos incisos I, III, XII e XIV do art. 2º do
Regulamento do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (RGCBMES), aprovado pelo Decreto 689R, de 11 de maio de 2001, e ainda, considerando o previsto no inciso
VI do art. 9º e no art. 10 da Lei Complementar n° 101, de 22 de
setembro de 1997,
RESOLVE:
Art. 1º - Delegar competência ao Cel BM Chefe do Estado-Maior
para as atribuições relacionadas à 3ª Seção do Estado-Maior (BM/3)
no tocante aos assuntos relativos a ensino e instrução, bem como, os
assuntos relativos a pessoal em geral, legislação e publicações, sem
prejuízo das atuais atribuições pertinentes a sua função.
§ 1º - Atribuir o encargo de Assistente do Chefe do Estado-Maior ao
Ten Cel BM Chefe da 1ª Seção do Estado-Maior.
§ 2º - Para efeitos administrativos a Seção de Clínicas Médicas
(SCM) e o Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros (CEIB) ficarão
subordinados ao Cel BM Chefe do Estado-Maior.
§ 3º - Para efeitos administrativos, o Departamento de Recursos
Humanos (DRH), Seção de Educação Física (SEF) e o Centro de
Serviço Social (CSS) ficarão subordinados ao Ten Cel BM Chefe da
1ª Seção do Estado-Maior.
Art. 2º - Delegar competência ao Ten Cel BM Chefe da 3ª Seção do
Estado-Maior para as atribuições relacionadas à preparação e
acompanhamento de processos de interesse do Comando-Geral,
assuntos legislativos relacionados à Corporação, e construção de
pareceres em assuntos jurídicos, fazendo interface com a
Procuradoria Geral do Estado e com a Secretaria de Governo.
§ 1º - Atribuir o encargo de Assistente do Comandante-Geral ao Ten
Cel BM Chefe da 3ª Seção do Estado-Maior.
§ 2º - Para efeitos administrativos, a Assessoria Especial (AEsp)
ficará subordinada ao Assistente do Comandante-Geral.
§ 3º - Para efeitos administrativos, a 3ª Seção do Estado-Maior
(BM/3) ficará subordinada diretamente ao Comandante-Geral,
cabendo a este a direção, orientação, coordenação, controle e
fiscalização das atividades.
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Art. 3º - Delegar Competência ao Chefe da 5ª Seção do EstadoMaior para as atribuições relacionadas ao planejamento e
coordenação da participação do CBMES em solenidades, desfiles e
outros eventos que demandem o envolvimento de vários órgãos da
Corporação, bem como à coordenação do cerimonial militar
necessária a essa participação.
Parágrafo único - Para efeitos administrativos, a 5ª Seção do
Estado-Maior
(BM/5)
ficará
subordinada
diretamente
ao
Comandante-Geral, cabendo a este a direção, orientação,
coordenação, controle e fiscalização das atividades.
Art. 4º - Constituir a Assessoria Estratégica (AE), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, com a finalidade de tratar de
assuntos ligados as áreas de gestão do conhecimento; inteligência
corporativa; projetos institucionais; informática; planejamento
orçamentário, administrativo e estratégico.
§ 1º - Atribuir o encargo de Assessor Estratégico ao Ten Cel BM
Chefe da 6ª Seção do Estado-Maior.
§ 2º - Para efeitos administrativos, o Núcleo de Gestão do
Conhecimento (antigo Núcleo Integrado de Pesquisa e Inovação –
NINPI), a 2ª Seção do Estado-Maior (BM/2), a Seção de Projetos e a
Seção de Informática ficarão subordinadas ao Ten Cel BM Assessor
Estratégico, cabendo a este a direção, orientação, coordenação,
controle e fiscalização das atividades.
Art. 5º - Delegar competência ao Corregedor para as atribuições
relacionadas aos assuntos relativos a informações e ações de
inteligência.
Parágrafo único - As atribuições estabelecidas no caput deste artigo
poderão, a critério do Corregedor, ser atribuídas a outros órgãos da
estrutura interna da Corregedoria.
Art. 6º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico
para dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atribuições
relacionadas à 4ª Seção do Estado-Maior (BM/4), à 6ª Seção do
Estado-Maior (BM/6) no tocante à execução orçamentária, e ao
Centro de Suprimento e Manutenção (CSM).
Parágrafo único - Para efeitos administrativos, a 4ª Seção do
Estado-Maior (BM/4), a 6ª Seção do Estado-Maior (BM/6) no tocante
à execução orçamentária, o Centro de Suprimento e Manutenção
(CSM) e a Comissão Permanente de Licitação (CPL) ficarão
subordinados diretamente ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico.
Art. 7º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Operações para
dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atribuições
operacionais relacionadas aos Batalhões de Bombeiros Militares
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(BBM) e às Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM).
§ 1º - Todas as atividades envolvendo as missões constitucionais do
CBMES no que se refere a combate a incêndios e busca e
salvamento serão disciplinadas, coordenadas e controladas pela
Diretoria de Operações (DOp).
§ 2º - Para efeitos operacionais os Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e as Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM) ficarão subordinados ao Cel BM Diretor de Operações.
§ 3º - Atribuir à Diretoria de Operações (DOp) o planejamento e a
coordenação da participação do CBMES nas operações que
demandem o envolvimento de mais de uma Unidade Operacional
(BBM e Cia Ind BM) da Corporação e/ou nas operações com outros
órgãos ou instituições.
§ 4º - A Diretoria de Operações (DOp) deverá definir as áreas de
atuação geográfica dos Batalhões de Bombeiros Militares (BBM) e
das Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia Ind
BM), e elaborar o Plano de Articulação do CBMES.
§ 5º - Para efeitos administrativos, o CIODES ficará subordinado ao
Cel BM Diretor de Operações, cabendo a este a direção, orientação,
coordenação, controle e fiscalização das atividades.
§ 6º - Para efeitos administrativos, os Comitês de Desenvolvimento
de Atividades (CDA) serão regulados e coordenados pelo Cel BM
Diretor de Operações.
§ 7º - A Diretoria de Operações (DOp) acionará os seus órgãos
subordinados por meio de diretrizes e ordens.
Art. 8º - Autorizar os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares a
estabelecerem relação funcional direta com a Chefia do EstadoMaior, Diretoria de Apoio Logístico (DAL), Corregedoria,
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e
com o Centro de Atividades Técnicas (CAT) dentro das atribuições
relacionadas a cada órgão.
Art. 9º - Autorizar o Chefe do Centro de Atividades Técnicas a
estabelecer relação funcional direta com a Chefia do Estado-Maior,
Diretoria de Apoio Logístico (DAL) e Corregedoria dentro das
atribuições relacionadas a cada órgão.
Parágrafo único - O Chefe do Centro de Atividades Técnicas
estabelecerá relação funcional com os Comandantes de Batalhões
de Bombeiros Militares e de Companhias Independentes de
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Bombeiros Militares para funcionamento do Sistema de Segurança
Contra Incêndio e Pânico.
Art. 10 - As Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil
(REPDEC) serão coordenadas pelos comandantes de Batalhões de
Bombeiros Militares e das Companhias Independentes de Bombeiros
Militares, com subordinação operacional direta ao Cel BM
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.
§ 1º - Atribuir à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
(CEPDEC) o planejamento, a articulação e a coordenação do Plano
Estadual de Proteção e Defesa Civil (PEPDEC).
§ 2º - As diretrizes e orientações emanadas para as REPDECs
seguirão a cadeia de comando do Órgão Bombeiro Militar (OBM) que
estiver subordinada.
§ 3º - As REPDECs terão suas áreas de atuação definidas por
Portaria do Comandante-Geral, em conformidade com as áreas de
atuação dos BBM e das Cia Ind BM e serão identificadas por meio da
abreviatura REPDEC – [Nome do OBM].
Art. 11 - As ordens, diretrizes e orientações dos escalões superiores
deverão seguir a cadeia de comando estabelecida dentro das novas
atribuições e dos novos fluxos de processos estabelecidos nesta
Portaria.
Art. 12 - Adotar o organograma constante nos Anexos I e II para
representar as novas atribuições e os novos fluxos de processos
estabelecidos nesta Portaria.
Art. 13 - Determinar que no prazo de 90 (noventa) dias a Chefia do
Estado-Maior, Diretoria de Operações (DOp), Diretoria de Apoio
Logístico (DAL), Corregedoria, Centro de Atividades Técnicas (CAT),
Assessoria Estratégica (AE), 5ª Seção do Estado-Maior (BM/5), e o
Assistente do Comandante-Geral apresentem as suas Normas
Gerais de Ação (NGA) dentro das novas atribuições e dos novos
fluxos de processos estabelecidos nesta Portaria.
§ 1º - A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a
Ajudância-Geral, os Batalhões de Bombeiros Militares e as
Companhias Independentes de Bombeiros Militares deverão
apresentar as suas Normas Gerais de Ação (NGA) no prazo de 90
(noventa) dias.
§ 2º - As Normas Gerais de Ação (NGA) deverão seguir o padrão
pré-estabelecido pelo Assistente do Comandante-Geral (BM/3),
ficando este responsável pela compilação e preparação da portaria
de aprovação.
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Art. 14 - O Boletim do Comando-Geral (BCG) destina-se a divulgar
os atos dos poderes Executivo e Legislativo de interesse do CBMES,
bem como todas as diretrizes, ordens e resoluções do Secretário da
Segurança Pública e Defesa Social, Comandante-Geral, Chefe do
Estado-Maior, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil,
Diretor de Operações, Diretor de Apoio Logístico, e Chefe do Centro
de Atividades Técnicas, desde que sejam do interesse do CBMES
em geral ou do seu pessoal.1
Art. 14 - O Boletim do Comando-Geral (BCG) destina-se a divulgar
os atos dos poderes Executivo e Legislativo de interesse do CBMES,
bem como todas as diretrizes, ordens e resoluções do Secretário da
Segurança Pública e Defesa Social, Comandante-Geral, Chefe do
Estado-Maior, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil,
Diretor de Operações, Diretor de Apoio Logístico, e Chefe do Centro
de Atividades Técnicas, desde que sejam do interesse do CBMES
em geral ou do seu pessoal, cabendo ao Deptº RH sua confecção e
ao Comandante-Geral e ao Chefe do Estado-Maior a sua assinatura.
§ 1º - Nas datas comemorativas e especiais, poderá ser
confeccionado Boletim Especial do Comando-Geral (BECG),
semelhante ao BCG.
§ 2º - Todas as matérias relacionadas à vida funcional dos servidores
do CBMES, tais como: férias, dispensas para desconto em férias,
dispensas como recompensa, averbação de tempo de serviço,
declaração de bens, classificação de motoristas, agregações,
militares à disposição e em licenças, incorporações, elogios e
processo para a inatividade deverão ser publicadas em Aditamento
da BM/1 ao BCG, cabendo ao DRH a sua confecção e ao Chefe do
Estado-Maior a sua assinatura.2
§ 2º - Todas as matérias relacionadas à vida funcional dos servidores
do CBMES, tais como férias, dispensas para desconto em férias,
dispensas como recompensa, averbação de tempo de serviço,
declaração de bens, classificação de motoristas, agregações,
militares à disposição e em licenças, incorporações, elogios e
processo para a inatividade deverão ser publicadas em Aditamento
da BM/1 ao BCG, cabendo ao Deptº RH a sua confecção e ao Chefe
da BM/1 e ao Chefe do Deptº RH a sua assinatura.
§ 3º - A 1ª Seção do Estado-Maior (BM/1), por meio do
Departamento de Recursos Humanos (DRH), deverá realizar, no
prazo de 30 (trinta) dias, as adequações necessárias no BCG para
cumprir o estabelecido neste artigo, devendo, ainda, observar a nova
subordinação dos órgãos estabelecida nesta Portaria.

1
2

Nova redação pela Portaria n° 097-S, de 09/11/2015, publicada no BCG n° 020, de 12/11/2015.
Nova redação pela Portaria n° 097-S, de 09/11/2015, publicada no BCG n° 020, de 12/11/2015.
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§ 4º - Todas as matérias relacionadas à Justiça Militar, ao Ministério
Público Militar, aos processos e aos procedimentos relativos às
transgressões disciplinares e aos crimes militares, bem como os
assuntos de caráter sigiloso, que se relacionem ao CBMES ou aos
seus integrantes deverão ser publicadas, respectivamente, no
Boletim da Corregedoria (BC) ou no Boletim Reservado da
Corregedoria (BRC), cabendo ao Corregedor ou ao CorregedorAdjunto a sua assinatura.
§ 5º - O Boletim da Corregedoria (BC) e o Boletim Reservado da
Corregedoria (BRC) seguirão o previsto na Portaria n° 368-R, de 30
de março de 2015, publicada no BCG n° 13, de 06 de abril de 2015.
Art. 15 - A delegação de competência não envolve a perda, pelo
delegante, dos correspondentes poderes, sendo-lhe facultado,
quando entender conveniente, exercê-los mediante avocação, sem
prejuízo da validade da delegação.
Art. 16 - Os artigos 6º e 7º da Portaria nº 168-R, de 14 de dezembro
de 2009, publicada no BCG nº 002, de 14 de janeiro de 2010,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Os distintivos e cadarços de cursos realizados em
outras instituições somente poderão ser utilizados nos
uniformes após a apresentação do certificado comprovando a
aprovação no curso à 1ª Seção do Estado-Maior (BM/1) e
publicação da autorização de uso no Boletim do ComandoGeral.
Parágrafo único. (...)
Art. 7º A criação de novos distintivos de cursos e cadarços será
precedida de estudo coordenado pelo Centro de Ensino e
Instrução (CEIB) e aprovada em portaria específica do
Comando-Geral.”
Art. 17 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Portaria n° 363-R, de 26 de fevereiro de 2015.
Vitória, 04 de setembro de 2015.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
(Publicada no BCG n° 037, de 17/09/2015)

Com a publicação da Portaria nº 080-S, de 04 de setembro de 2015 o organograma
abaixo (anexos II e III) passa a representar as novas atribuições e os novos fluxos
de processos estabelecidos na nova estrutura organizacional do CBMES.
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Dentro das ações de modernização da estrutura e fortalecimento das Diretorias e
corregedoria, e com o objetivo de centralizar e controlar todas as publicações da
Corporação referentes a assuntos da Corregedoria foi instituído o Boletim da
Corregedoria (BC) e o Boletim Reservado da Corregedoria (BRC), por meio da
Portaria nº 368-R, de 30 de março de 2015. Essa medida, também, buscou
simplificar o Boletim do Comando-Geral (BCG).
1.2 Modernização da Legislação de Prevenção
1.2.1 Mudanças Normativas
A modernização da Legislação de Prevenção teve como premissa principal do
Comando-Geral a simplificação e a desburocratização dos processos. Outro
ponto que importante foi a de se ter uma uniformidade e transparência nos
processos de vistoria, tendo início os estudos para implantação do checklist de
vistorias.
 Publicação da Lei nº 10.368, de 22 de maio de 2015, alterando as Leis
nº 9.269/2009 e nº 7001/2001, para aprovação de medidas de segurança contra
incêndio e pânico e expedição de Alvará de Licença Provisório.
 Publicação do Decreto nº 3.823-R, de 29 de junho de 2015, alterando
dispositivos do Decreto n.º 2.423-R, de 15/12/2009, que regulamenta a Lei nº 9.269,
de 21/07/2009 e institui o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP)
no âmbito do território do Estado, alterada pela Lei nº 10.368, de 22/05/2015.
Nas alterações introduzidas, importante destacar a criação do Alvará de Autorização
para Funcionamento (AAFCB) e o Alvará de Licença Provisório (ALPCB). O AAFCB
foi criado para Processos Simplificados de vistoria de edificações classificados como
Baixo Potencial de Risco, por auto declaração do proprietário/responsável,
dispensando a realização de vistoria antes da emissão do Alvará, já o ALPCB foi
criado para imóveis classificados como Projeto Técnico, para situações que ainda
necessitem de adequação ao COSCIP, mas que não apresentem risco significativo.
 Publicação da Portaria nº 377-R, de 14 de setembro de 2015,
aprovando a Norma Técnica nº 18/2015 - Parte 1 do Centro de Atividades Técnicas,
que disciplina os requisitos relacionados às regras no uso do Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP) em edificações e áreas de risco.
 Publicação da Portaria nº 378-R, 29 de setembro de 2015, aprovando
a Norma Técnica nº 01/2015 - Partes 01, 02 e 03, do Centro de Atividades Técnicas.


Norma Técnica nº 01/2015 – Parte 01: Processo de
Segurança Contra Incêndio e Pânico.



Norma Técnica nº 01/2015 – Parte 02: Projeto Técnico.
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Norma Técnica nº 01/2015 – Parte 03: Licenciamento e
Renovação de Áreas de Risco.

Algumas ações de modernização da Legislação de Prevenção estão alinhadas e
integradas com as ações do Comitê Gestor Estadual da Rede Nacional para a
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios
(COGESIM/REDESIM), que tem a função de estabelecer diretrizes e procedimentos
para desburocratizar e simplificar os processos de abertura de empresas no Espírito
Santo.
Fazem parte do COGESIM: Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas
Empresas e do Empreendedorismo (ADERES), Junta Comercial do Estado do
Espírito Santo (JUCEES), Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(IEMA), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES),
Secretaria de Estado da Saúde (SESA), Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ),
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) e Associação dos Municípios do
Estado do Espírito Santo (AMUNES).
Outra ação, em função das alterações introduzidas pela Lei nº 10.469, de 18 de
dezembro de 2015, na Lei nº 9.269, de 22 de julho de 2009, foi o início dos
trabalhos para adequação da Norma Técnica nº 07/2010 - Brigadas de Incêndio,
Primeiros Socorros ou Socorros de Urgência, Salva-Vidas ou Guarda-Vidas:
Procedimentos para formação, treinamento, reciclagem e cadastramento de
empresas.
1.2.2 Modernização do SIAT
 Implementação do SIAT Cadastro (CEIB e CAT); e
 Adequação do SIAT com as mudanças da Norma Técnica nº 01/2015 Partes 01, 02 e 03, ou seja, simplificação dos processos de vistoria no SIAT com a
auto declaração e liberação de AAFCB e ALPCB.
1.3 Situação das Obras e Projetos
Ao assumir o Comando-Geral procurei dar seguimento nas obras em andamento,
retomar as obras paralisadas desde 2013, e dentro das possibilidades lançar
novas obras.
Uma medida necessária para agilizar o andamento dos processos nos diversos
órgãos estaduais e municipais foi a de delegar ao Chefe da Seção de Projetos
Institucionais a prática de alguns atos administrativos de responsabilidade do
Comandante-Geral.
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PORTARIA Nº 030-S, DE 12 DE MAIO DE 2015.
Delega atribuições ao Chefe da Seção de
Projetos Institucionais.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o disposto no Art. 9º, Inciso VIII e § 2º da Lei Complementar
nº 101 de 23 de setembro de 1997, bem como nos Incisos I, III e XII
do art. 2º do Regulamento-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
(RGCBMES), aprovado pelo Decreto nº 689-R, de 11 de maio de
2001:
RESOLVE:
Art. 1º - Delegar as atribuições de sua competência ao Chefe da
Seção de Projetos Institucionais, Maj BM LEONARDO CARNIELLI
OLIVEIRA, NF 610711, para a prática de atos administrativos, de
acordo e na forma da lei, no sentido de elaborar, licenciar e
acompanhar a execução dos projetos de arquitetura e engenharia
para construção, ampliação e reforma de quartéis do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Vitória, 12 de maio de 2015.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

As obras e projetos em andamento na Corporação no ano de 2015, de uma forma
geral, apresentavam as seguintes situações:
 Unidade Padrão de São Mateus – Construção em andamento e
montagem dos processos para aquisição de mobiliário e equipamentos.
Por conta das restrições orçamentárias do Governo e a publicação do Decreto nº
3.755-R, de 02 de janeiro de 2015, estabelecendo diretrizes e providências para
contenção de gastos do Poder Executivo Estadual no exercício 2015, foi necessária
uma adequação do gasto da obra com o orçamento aprovado para o CBMES.
Nesse sentido, acordou-se com a construtora que a execução da obra em 2015
ficaria limitada a R$ 2 milhões e que o restante seria executado em 2016.
Importante registrar que a construtora teve dificuldades com a qualidade da mão-deobra contratada em São Mateus. Além disso, a alta salinidade da água fornecida
pela concessionária que atua no município, causada pelos longos períodos de
estiagem e o avanço do mar sobre os mananciais, dificultou os processos
construtivos da edificação, tendo a construtora que arcar com carregamentos de
água doce vindos de outras regiões para garantir a segurança da estrutura edificada.
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A Ensel Engenharia e Serviços Gerais LTDA responsável pela obra dessa Unidade
Padrão já havia construído e entregue a Unidade Padrão de Cariacica. Essa
experiência foi preponderante para que o construtor (engenheiro civil) tomasse a
iniciativa de solucionar no início da obra uma divergência entre o projeto estrutural e
o novo projeto de estrutura metálica para a cobertura da garagem operacional. A
solução encontrada foi rotacionar o pilar de concreto armado para que ele ficasse na
mesma posição definida no projeto estrutural metálico.

Contratação
Custo contratado

R$ 2.849.010,70

Custo com Aditamentos

R$ 3.039.018,26

Valor Pago3 até dez/2015

R$ 1.385.521,75

% de Execução até dez/2015 39,89 %
Ordem de Serviço

03/11/2014

Prazo

360 dias

Previsão de Término

02/11/2015

Construtora

Ensel Engenharia e Serviços Gerais LTDA

 Unidade Padrão de Vila Velha – Paralisada desde 2013 devido à
falência da construtora contratada para sua execução. A Corporação desde então
vinha envidando esforços junto ao IOPES para continuidade da obra.
Na obra paralisada basicamente foi executado a fundação da edificação,
representando 20,84% do total da obra.
Contratação Inicial
Custo Inicial

R$ 2.411.738,03

Custo com Aditamentos R$ 2.685.183,06
Valor Pago4

R$ 597.669,22

% de Execução

20,84 %

Ordem de Serviço

23/07/2012

Prazo

360 dias

Previsão de Término

18/07/2013

Término

04/07/20135

Construtora

MDA – Obras e Serviços LTDA

3

Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.
Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.
5
Data de paralisação da obra por falência da construtora.
4
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O processo licitatório para continuidade da construção teve início no 4º trimestre de
2014 e no início de 2015 ele ainda estava em andamento. Sua homologação foi feita
apenas em 14/08 e o contrato com a construtora foi assinado em 15 de setembro de
2015.
Após a assinatura do contrato, a construtora e o IOPES detectaram problemas na
fundação executada, gerando a necessidade de uma reavaliação dos cálculos
iniciais.
Paralelamente ao processo licitatório, o Comando-Geral deu início às tratativas para
regularização da doação do terreno para construção da Unidade Padrão de Vila
Velha, pois o terreno ainda não tinha sido transferido para o Estado. Nesse sentido,
foi realizada uma reunião no dia 09/04 com o Sr. Luiz Carlos Laranja Gonçalves e
família; e outra no dia 29/04 com o Prefeito Municipal de Vila Velha – Rodney
Miranda, ambas com a participação do Comandante-Geral.
Nas reuniões ficou definido que a área precisava finalizar sua regularização dentro
da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), sendo o terreno transformado de área
rural para área urbana para posterior concretização de sua doação. As primeiras
ações do CBMES, a partir das reuniões, ficaram a cargo do Cap BM Dalvi –
Comandante da 2ª Cia/1º BBM. Dentre elas, o acompanhamento da aprovação pela
PMVV do Levantamento Topográfico que foi entregue pelos advogados do
proprietário doador em 16/11/2015 e pela emissão do Decreto Municipal que
desmembra a área (Gleba 1.4) a ser doada ao Estado.

 Unidade Padrão da Serra – Paralisada desde 2013 devido à falência
da construtora contratada para sua execução. A Corporação desde então vinha
envidando esforços junto ao IOPES para continuidade da obra.
A construtora contratada em 2012 era mesma responsável pela construção da
Unidade Padrão de Vila Velha. Especula-se que a empresa não teve o fôlego
necessário para construir as dua unidades ao mesmo tempo.
O processo licitatório para continuidade da construção teve início no 4º trimestre de
2014 e no início de 2015 ele ainda estava em andamento. Entretanto, considerando
que a Corporação estava para receber os projetos e planilha orçamentária do Centro
de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil (CTC), seguindo
orientação do IOPES, decidiu-se desistir do processo licitatório em andamento para
juntar as duas obras em uma única contratação de maior porte, o que em tese
garantiria a contratação de uma empresa de maior solidez e com estrutura suficiente
para entrega de uma obra de maior qualidade.
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Contratação Inicial
Custo Inicial

R$ 2.282.256,61

Custo com Aditamentos R$ 2.384.863,14
Valor Pago6

R$ 665.188,82

% de Execução

26,31 %

Ordem de Serviço

09/07/2012

Prazo

360 dias

Previsão de Término

08/07/2013

Término

04/07/20137

Construtora

MDA – Obras e Serviços LTDA

 Unidade Padrão de Guaçuí – Construção em andamento e montagem
dos processos para aquisição de mobiliário e equipamentos.
Em março de 2015, a obra constava no IOPES como concluída, mas não recebida
pela Corporação. Na realidade estava praticamente pronta, entretanto, com uma
série de problemas de execução por parte da construtora contratada. Os problemas
construtivos atrasaram em muito o término da obra que teve início em janeiro de
2012, tendo o CBMES se recusado a recebê-la até que tudo fosse resolvido. A
fiscalização do IOPES passou o ano de 2015 tratando dos problemas encontrados e
obrigando a construtora a resolver a situação para realização da sua entrega
definitiva, tendo, inclusive, retido parte do valor a ser pago até que todos os
problemas fossem sanados.
Durante o ano, foram realizadas tratativas junto ao DNIT para que a obra de
construção do trevo entre a BR-484 e a ES-282 incluíssem o acesso ao novo
quartel, mas que não foram exitosas.
Contratação
Custo contratado

R$ 2.207.090,97

Custo com Aditamentos R$ 2.685.075,38
Valor Pago8

R$ 3.094.422,98

% de Execução

96,55 %

Ordem de Serviço

23/01/2012

Prazo

240 dias

Término

28/03/2015

Construtora

Schmidt Construtora LTDA

6

Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.
Data de paralisação da obra por falência da construtora.
8
Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.
7
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Unidade Padrão de Venda Nova do Imigrante – Construção em
andamento e montagem dos processos para aquisição de mobiliário e
equipamentos.
Por conta das restrições orçamentárias do Governo e a publicação do Decreto nº
3.755-R, de 02 de janeiro de 2015, estabelecendo diretrizes e providências para
contenção de gastos do Poder Executivo Estadual no exercício 2015, foi necessária
uma adequação do gasto da obra com o orçamento aprovado para o CBMES. Nesse
sentido, acordou-se com a construtora que a execução da obra em 2015 ficaria
limitada a R$ 2 milhões e que o restante seria executado em 2016.
No primeiro trimestre foi preciso solucionar a questão de diferença de nível entre a
Unidade Padrão e a rua em frente. Inicialmente a obra foi projetada com uma
elevação levando-se em consideração a cota planejada para uma rua que seria
pavimentada, entretanto, como da fase de projeto ao início da obra passaram-se
aproximadamente 2 anos, e com a pavimentação da rua a cota real ficou
praticamente 1,00 m acima da projetada. Desta forma, para adequar o nível da
Unidade Padrão em relação ao da rua foi preciso compensar na terraplanagem e na
fundação. Este fato causou um atraso no início da obra, além de um aditivo inicial de
quase R$ 100 mil reais.
Contratação
Custo contratado

R$ 2.677.776,21

Custo com Aditamentos

R$ 2.870.780,30

Valor Pago9 até dez/2015

R$ 1.499.627,05

% de Execução até dez/2015 46,01 %
Ordem de Serviço

24/11/2014

Prazo

360 dias

Previsão de Término

23/11/2015

Construtora

Belisario Construções e Incorporadora LTDA

 Reforma do Alojamento Feminino dos Cabos e Soldados – Esta
obra foi planejada paralelamente a Reforma do Refeitório do QCG. A contratação
ocorreu no final de 2014, após uma série de correções e adequações, além da
necessidade de, em 2015, precisar da autorização do Comitê de Controle e
Redução dos Gastos Públicos para seu início. Após superadas essas dificuldades
iniciais, a Ordem se Serviço foi emitida em 20/03/2015.
Os projetos e planilha para esta obra foram desenvolvidos internamente, pelos
profissionais da Seção de Projetos Institucionais com apoio do Engenheiro Civil
Roney da CEPDEC. A falta de experiência da equipe e o nível de detalhamento
9

Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.
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necessário para contratação de obras públicas quase impossibilitaram a contratação
da obra, porém em menor escala do que ocorreu na obra do Refeitório, por ser esta
uma obra de menor porte.
Contratação Obra
Custo Inicial

R$ 39.984,81

Custo com Aditamentos R$ 49.999,68
Valor Pago

R$ 49.999,68

% de Execução

100 %

Ordem de Serviço

13/01/2015

Prazo

135 dias10

Previsão de Término

05/08/2015

Término

01/09/2015

Construtora

MFX Serviços e Construções EIRELI-EPP

 Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil
(CTC) – O estudo preliminar do CTC teve inicio em novembro de 2012, no Comando
Geral do Cel BM Edmilton Ribeiro Aguiar Junior, e foi coordenado pelo Cel BM
Carlos Marcelo D’Isep Costa, então Coordenador Estadual de Proteção e Defesa
Civil. No seu desenvolvimento e estudo preliminar foram consultados os Oficiais que
são instrutores e referências em cada uma das áreas do conhecimento bombeiro
militar necessárias aos treinamentos e capacitações.
Após a definição, elaboração e aprovação da concepção o Estudo Preliminar do
Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil (CTC) ficou
pronto em 12 de julho de 2013. O passo seguinte foi o de buscar uma parceria no
setor privado para a doação de todos os projetos complementares e projeto
executivo, além do planilhamento dos custos para início do processo licitatório.
Nesse sentido, o Cel BM D’Isep e Ten Cel BM André apresentaram a ArcelorMittal
Tubarão o projeto do CTC. No mês de outubro de 2013 a Corporação recebeu a
resposta positiva do apoio, sendo contratada a empresa Biosfera para
desenvolvimento dos projetos complementares e do planilhamento.
Importante destacar e registrar que o CTC não foi concebido para funcionar como
Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros. Ele deverá atender o público interno
do CBMES, mas não de forma exclusiva ou permanente. A sua concepção foi
voltada para atender o mercado na oferta de treinamentos e requalificações de
brigadas de incêndio e bombeiros profissionais civis, além das demandas relativas
às NR-10, NR-33, NR-35, entre outras, proporcionando dessa forma um aumento
dos recursos arrecadados pelo FUNREBOM.
10

120 dias inicias mais aditivo de 60 dias.
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Outra possibilidade que se vislumbra é a da criação de uma Fundação de Apoio para
o CBMES. A Fundação, dentre outras funções, atuaria no gerenciamento dos
treinamentos e requalificações ofertadas pelo CTC, inclusive com a contratação de
bombeiros militares (ativa e reserva) para atuarem como instrutores.
No dia 23 de outubro de 2015, a empresa Biosfera entregou os projetos do Centro
de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil (CTC) ao ComandoGeral. Após o recebimento, o Departamento de Projetos Institucionais (DepPI)
encaminhou os projetos para análise e aprovação final do IOPES.
No dia 22 de dezembro de 2015, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo, CNPJ: 02.133.636/0001-37, tornou público que requereu da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente da Serra (SEMMA), através do processo nº
62183/2015 as licenças Prévias e de Instalação para a atividade de Centro de
Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil, na localidade de Jardim
Limoeiro, município da SERRA - ES.
 Unidade Padrão de Santa Maria de Jetibá – Dentro do Plano de
Expansão da Corporação o próximo município a ser contemplado seria Santa Maria
de Jetibá. A Corporação e o Município já tinham um Convênio firmado para cessão
do terreno, com vigência até 31 de dezembro de 2016, entretanto, em virtude da
crise econômica e das restrições orçamentárias impostas, o Governo orientou para
que fossem priorizadas as obras em andamento ou já iniciadas, ficando as novas
obras para uma análise futura.
 Construção da Calçada Cidadã do QCG – Em 16 de maio de 2014, o
CBMES foi notificado pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) para regularizar a
calçada na rua dos fundos do QCG, nos moldes do Decreto Municipal nº
15.200/2011 (regulamenta a Calçada Cidadã). A partir deste ponto, a Corporação
procurou a PMV para receber orientações de como deveria proceder, considerando
que a calçada continha árvores de grande porte, que impossibilitavam o pleno
atendimento do citado Decreto, sem impactar nas vagas de estacionamento e um
possível estreitamento da pista de rolagem de veículos.
Verbalmente a PMV informou que a Corporação deveria encaminhar ofício ao órgão
municipal responsável pela fiscalização. Nesse sentido, foi encaminhado o Ofício nº
207/2014 – Ajudância-Geral, de 26 de junho de 2014.
Diante da Recomendação nº 013/2014 do MPES, mais uma vez o CBMES
procurou a PMV e a informação obtida pela Cap QOABM Maria Cláudia foi que a
Prefeitura realizaria o projeto de adequação a norma que rege a Calçada Cidadã
para que a Corporação executasse a referida obra.
A Corporação recebeu o projeto da Prefeitura no dia 27/07/2015 e após adequá-lo
as nossas necessidades, considerando o impacto da obra do novo CAT, iniciou um
processo para contratação do planilhamento da obra em 30/07/2015.
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O planilhamento foi entregue em 18/11/2015 e a partir deste ponto passou-se a
montagem do processo para contratação da construção da Calçada Cidadã para o
ano de 2016.
 Novo Centro de Atividades Técnicas – O projeto arquitetônico
(arquitetura legal) foi entregue ao IOPES e na Prefeitura Municipal de Vitória (PMV)
em julho de 2013. A partir deste envio, o IOPES passou a desenvolver os projetos
complementares e a PMV passou a analisar a arquitetura legal.
Em dezembro de 2013, o projeto executivo de arquitetura foi finalizado e enviado ao
IOPES para análise e também para integrar as informações que subsidiariam a
finalização dos projetos complementares já em fase de execução pelo IOPES.
Enquanto isso a análise da Prefeitura que começou em dezembro de 2013 passou a
cobrar que, para aprovação do Centro de Atividades Técnicas - CAT, a Corporação
teria que aprovar junto o “As Built” do QCG.
Durante 2015, as ações em relação ao novo CAT foram de acompanhamento da
confecção dos complementares pelo IOPES e de atendimento aos pleitos da análise
da Prefeitura Municipal de Vitória, bem como, de separação do processo de
aprovação do CAT do de aprovação do “As Built”. Nesse sentido, o Comando-Geral
participou de uma reunião junto aos técnicos das PMV para sinalizar a prioridade e
importância da obra para o CBMES.
 Fechamento e Climatização do Saguão da CEPDEC – Em fevereiro
iniciou-se os processos para aquisição de ar condicionado, porta de vidro automática
deslizante e forro de PVC (material e instalação) para o fechamento e climatização
do saguão da CEPDEC.
 Reforma do Refeitório do Complexo do QCG – Juntamente com a
reforma do Alojamento Feminino dos Cabos e Soldados do Complexo do QCG, esta
foi a primeira obra administrada pelo Departamento de Projetos Institucionais e que
foi lançada dentro do Sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
Os projetos e planilha para esta obra foram desenvolvidos internamente, pelos
profissionais da Seção de Projetos Institucionais. A falta de experiência da equipe e
o nível de detalhamento necessário para contratação de obras públicas quase
impossibilitaram a sua contratação.
Tivemos bastante dificuldade, mas foi um grande treinamento e aprendizagem para
toda a equipe. A contratação ocorreu no final de 2014, após uma série de correções
e adequações, além da necessidade de obter autorização do Comitê de Controle e
Redução dos Gastos Públicos. A Ordem de Serviço foi dada em 20/03/2015.
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A partir deste momento, foi adotado o procedimento de preparar internamente os
projetos arquitetônicos, contratar os projetos complementares, os orçamentos e
depois de reunir toda a documentação técnica, contratar a execução da obra.
Durante a execução foi preciso paralisá-la por 45 dias (a partir de 01/06/2015) para a
conclusão do projeto elétrico necessário para solucionar os problemas encontrados
na fase de demolição e remoção e, consequentemente, preparação de aditivos de
prazo e serviços necessários para refazer da forma correta os circuitos elétricos
existentes na obra.
A contratação do Projeto Elétrico custou R$ 4.399,00 e foi finalizado em 29/07/2015.
A obra reiniciou em 17/08/2015 e finalizou em 10/12/2015. Entretanto, essa obra não
foi suficiente para reabrir o refeitório, sendo necessária a elaboração de novo
projeto, contemplando a parte elétrica, humanização, adequação de espaços físicos
e a implantação de área de convivência na cantina, e consequentemente, a
montagem de um novo processo para realização de uma nova contratação.
Contratação Obra
Custo Inicial

R$ 122.692,84

Custo com Aditamentos R$ 149.736,17
Valor Pago

R$ 136.560,48

% de Execução

91,20 %

Ordem de Serviço

20/03/2015

Prazo

180 dias11

Previsão de Término

19/09/2015

Término

10/12/2015

Construtora

Gold Service Instalação e manutenção LTDA-ME

Uma medida importante, diante do grande volume de serviços relacionados as obras
e com o objetivo de agilizar a solução dos problemas apresentados pelas Unidades
Padrão (UP) já construídas e liberar a Seção de Projetos para cuidar das novas
obras e projetos, foi a delegação, mediante Portarias específicas, aos comandantes
dessas Unidades das atribuições para solução dos problemas e/ou defeitos
previstos na garantia das construções, bem como para realização de reformas e
ampliações.
 Portaria nº 037-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições
ao Comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar para solução dos problemas
e/ou defeitos previstos na garantia da construção da Unidade Padrão, sede do 1º
BBM, bem como para realização de reformas e ampliações.

11

120 dias inicias mais aditivo de 60 dias.
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 Portaria nº 038-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições
ao Comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar para solução dos problemas
e/ou defeitos previstos na garantia da construção da Unidade Padrão, sede do 2º
BBM, bem como para realização de reformas e ampliações.
 Portaria nº 039-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições
ao Comandante do 2ª Companhia Independente de Bombeiros Militar para solução
dos problemas e/ou defeitos previstos na garantia da construção da Unidade
Padrão, sede do 2ª Cia Ind., bem como para realização de reformas e ampliações.
 Portaria nº 040-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições
ao Comandante da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar para solução
dos problemas e/ou defeitos previstos na garantia da construção da Unidade
Padrão, sede da 2ªCIA/3ºBBM, bem como para realização de reformas e
ampliações.
 Portaria nº 041-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições
ao Comandante da 1ª Companhia Independente Especializada de Bombeiros Militar
para solução dos problemas e/ou defeitos previstos na garantia da construção da
Unidade Padrão, sede da 1ª Cia Ind Esp., bem como para realização de reformas e
ampliações.
 Portaria nº 042-S, de 17 de junho de 2015. Delega atribuições
ao Comandante da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Bombeiros Militar para solução
dos problemas e/ou defeitos previstos na garantia da construção da Unidade
Padrão, sede da 2ªCIA/5ºBBM, bem como para realização de reformas e
ampliações.
1.4 Aquisições de Materiais e Equipamentos
Os valores investidos em materiais e equipamentos representaram no exercício
2015 o valor total de R$ 9.973.271,06, sendo distribuídos da seguinte forma:
• Mobília: R$ 148.331,94
• Equipamentos: R$ 3.456.989,82. Foram adquiridos 25.769 itens, sendo os
mais relevantes:








Conjunto moto ventilador: R$ 168.000,00
Tanque flexível autoportante: R$ 131.900,00
Detector multigas: R$ 130.789,00
Mat. Para estabilização veicular: R$ 123.900,00
Roupas de proteção química níveis A, B e C: R$ 128.890,00
Roupas de proteção química: R$ 23.040,00
Conjunto de descontaminação: R$ 53.900,00

54







Batoques, resina e luvas: R$ 67.522,40
Banqueta, caixa de ferramenta, pá e enxada: R$ 25.207,15
Piscina: R$ R$ 1.270,90
Estação repetidora digital: R$ 140.000,00
Microcomputadores e notebooks: R$ 370.630,00

• Viaturas: R$ 6.692.295,62 (a maior parte referente a despesas empenhadas
em 2014 que resultaram entregas em 2015):
Viaturas
Fiat Stradas Working (viaturas leves)
Pick Ups Amarok 4x4 (Kit Defesa Civil)
Barcos de Alumínio 5m
Reboques para barco de alumínio com 5m
Auto Bomba Tanque
Micro ônibus
Sedan Cruzer (viatura de passeio)
Caminhão baú

Qtd.
04
42
19
14
02
02
01
01

Fonte: DAL

Na aquisição de materiais e equipamentos é importante registrar o esforço do
Comando-Geral em retomar os investimentos relacionados aos atendimentos com
Produtos Perigosos, tendo em vista o longo período sem investimentos nessa
importante área.

2) Permanente Capacitação, Treinamento, Atenção e Valorização do Público
Interno

2.1 Simulador para Treinamento de Combate a Incêndio
Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 31 de dezembro de 2014, o
extrato do Convênio SENASP/MJ n° 813558/2014, entre a SENASP e a SESP,
objetivando a aquisição de Simulador para Treinamento de Combate a Incêndio,
composto por 04 módulos (fases I, II, III e V).


Fase I – Observação;



Fase II – Ataque;



Fase III – Backdraft; e



Fase V – Multi nível e multi compartimento.
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A Fase IV – Garagem (para passagem de um cômodo não afetado para um
afetado) não foi incluída no processo de aquisição, pois a Corporação avaliou que a
Fase V consegue suprir satisfatoriamente esse treinamento, gerando assim uma
economia para o Estado com a sua não aquisição.
O valor total do Convênio é de R$ 1.330.000,00, cabendo à SENASP o valor de R$
657.000,00 e à SESP R$ 673.000,000, com vigência de 30/12/2014 a 30/12/2016. A
SESP, após recebimento de expediente da SENASP, publicou o extrato do Convênio
no Diário Oficial do Estado (DOE) de 20 de fevereiro de 2015.
No final do mês de março, a Gerência de Contratos e Convênios/SESP solicitou
autorização para início do processo licitatório (processo n° 69884595) visando
cumprir as metas estabelecidas no Convênio, e no mês de abril a SESP, em virtude
das suas restrições orçamentárias, solicitou ao Comando-Geral o repasse do
recurso financeiro necessário, uma vez que não teria condições de apoiar.
Para não perder a aquisição do Simulador, O Comando-Geral tentou, mais uma vez,
junto ao Secretário SESP o recurso necessário. Como não obteve sucesso, passouse a trabalhar com os recursos do CBMES. Após análise da nossa situação
orçamentária e financeira, e do trabalho dedicado do Cap BM Celso, a Corporação
conseguiu aprovar o Crédito Suplementar para SESP no valor de R$ 673.000,00
(Decreto n° 1201-S, de 15/07/2015), publicado no DOE de 16/07/2015.
Esse valor foi possível com a anulação dotação orçamentária prevista para
aquisição e renovação de frota na Fonte 101 (UG CBMES), uma vez que a aquisição
de viaturas estava suspensa por força do Decreto nº 3.755-R, de 02 de janeiro de
2015.
Nos meses seguintes, a SESP e o CBMES trabalharam na confecção do Termo de
Referência e na elaboração do Edital, seguindo todos os ritos e recomendações da
Secretaria Estadual de Controle e Transparência.
2.2 Promoções realizadas
Mesmo diante de restrições orçamentárias e financeiras, O Governo do Estado
manteve as promoções previstas. Nesse sentido no ano de 2015 foram promovidos
33 Oficiais e 279 Praças na Corporação.
2.3 Carta Patente
Publicação do Decreto nº 3913-R, de 17 de dezembro de 2015, dispondo sobre a
expedição de Cartas Patentes dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo - CBMES.
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2.4 Compromisso ao Primeiro Posto
Resgatando as tradições militares e a previsão estatutária 40 Oficiais prestaram o
Compromisso de Oficial.
2.5 Serviço de Atenção a Saúde
O Secretário de Segurança Pública e Defesa Civil por meio da Portaria nº 082-S, de
08 de maio de 2015, constituiu uma Comissão com a finalidade de reestruturar o
serviço de saúde da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito
Santo, composta por representantes da PMES, CBMES, e das Associações de
Classe: ASSOMES, ASSES e ACS/PMBM/ES.
Os representantes do CBMES foram o Cel BM Willian de Sá Lessa (titular); e o Ten
Cel BM André Có Silva (suplente).
A Comissão apresentou o trabalho de reestruturação ao Secretário de Segurança e
aos Comandantes-Gerais da PMES e do CBMES, mas do ponto de vista prático e
efetivo não houve avanço neste tema.
2.6 Psicologia/Serviço Social
Alocação no Centro de Serviço Social, a partir de 24 de fevereiro de 2015, da
Especialista em Desenvolvimento Humano e Social - Psicóloga Rafaela Kerckhoff
Rolke Piantavinha.
Em sintonia com o Foco Prioritário da Corporação de permanente capacitação,
treinamento, atenção e valorização do público interno, o Comando-Geral
estabeleceu que os Comandantes de Unidade, dentro da sua área de atuação,
deveriam identificar os Bombeiros Militares Reformados e da Reserva Remunerada
com problemas de saúde ou dificuldades, realizar uma visita e dar a atenção e apoio
dentro das possibilidades.
2.7 Rotinas do Serviço Operacional
Algumas rotinas do serviço operacional com impacto na melhoria das condições de
trabalho e na segurança dos bombeiros militares foram aperfeiçoadas ou ajustadas
no ano de 2015:
 Portaria nº 370-R, de 05 de abril de 2015. Inclui o Anexo 8 à
redação da Norma de Mergulho Autônomo de Segurança Pública do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – NORMERG 01, instituída pela
Portaria n° 332–R, de 19 de setembro de 2014.
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 Portaria nº 373-R, de 29 de junho de 2015. Dispõem sobre os
serviços de corte de árvores no âmbito do CBMES.
 Portaria nº 383-R, de 23 de novembro de 2015. Institui o Plano
de Emergência para acidentes de mergulho do tipo Enfermidade Descompressiva –
ED no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
 Portaria nº 384-R, de 23 de novembro de 2015. Define os
procedimentos a serem adotados em caso de notificações por infração de trânsito
aplicadas aos veículos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e
dá outras providências.
 Portaria nº 385-R, de 22 de dezembro de 2015. Estabelece o
horário mínimo de folga entre escalas operacionais.
2.8 Comitês de Desenvolvimento de Atividades
Por meio da Portaria n° 080-S, de 04/09/2015, publicada no BCG n° 037, de
17/09/2015, que inicia a modernização da estrutura organizacional da Corporação,
os Comitês de Desenvolvimento de Atividades (CDA), nas questões administrativas
passam a ser regulados e coordenados pelo Cel BM Diretor de Operações e não
mais pelo Chefe da 3ª Seção do Estado-Maior.
2.9 Manuais Técnicos e Administrativos
Foi aprovado pela Portaria nº 372-R, de 1º de junho de 2015, o Manual de
Processo Administrativo Punitivo (PAP), elaborado pela Corregedoria.
2.10 Uniformes, Insígnias e Condecorações
Com o objetivo de complementar o Regulamento de Uniformes e Insígnias do Corpo
de Bombeiros Militar (RUICBMES) e atualizar as condecorações e prêmios
existentes foram publicadas as seguintes Portarias:
 Portaria nº 354-R, de 15 de janeiro de 2015. Define o uso
obrigatório de distintivos, plaquetas e cadarços de identificação nos uniformes da
Corporação e dá outras providências.
 Portaria nº 356-R, de 28 de janeiro de 2015. Aprova o cadarço
do Curso de Combate Ofensivo Módulo Básico.
 Portaria nº 365-R, de 04 de março de 2015. Institui e
regulamenta o distintivo do Curso de Especialização em Procedimentos
Administrativos Disciplinares – CEPAD.
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 Portaria nº 371-R, de 25 de maio de 2015. Institui e
regulamenta a Medalha da Defesa Civil Estadual – Medalha General Castro para
homenagear personalidades que contribuíram com as ações de defesa civil no
âmbito estadual.
 Portaria nº 375-R, de 17 de agosto de 2015. Regulamenta o
Uniforme de Alunos-Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo.
 Portaria nº 376-R, de 15 de setembro de 2015. Altera Portaria
nº 236-R, de 13 de julho de 2011, que institui o prêmio “Amigo Bombeiro”.
2.11 Cursos Realizados e Público Alcançado
• Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO: 01 militar formado.
• Curso de Formação de Oficiais - CFO: 08 alunos oficiais matriculados.
• Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS: 40 militares matriculados.
• Curso de Habilitação de Sargentos - CHS: 56 militares formados.
• Curso de Formação de Soldados - CFSd: 30 militares formados.
O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO foi realizado no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO, no período de 30/03 a 18/08/2015,
não tendo nenhum ônus para o Estado. Na oportunidade, foi indicado para participar
do CAO/2015 o Cap BM Reinaldo Thomaz, NF 898755.
O processo referente ao Concurso Público para Curso de Formação de Oficiais –
Edital CBMES/CFO-2011/7ª Etapa (processo nº 69107246) foi submetido ao
Comitê de Controle e Redução dos Gastos Públicos. Tendo o Comando-Geral se
mobilizado e justificado que os alunos-oficiais, na sua grande maioria já eram
militares do Estado, e, portanto, não haveria grande repercussão na folha de
pagamento, além da Policia Militar do Paraná (PMPR) não realizar nenhum tipo de
cobrança ou exigência para a matrícula no CFO. Desta forma, 08 alunos-oficiais
foram matriculados na Academia de Policia Militar do Guatupê – Paraná, no dia 23
de abril de 2015, sendo uma matrícula por força de decisão judicial (processo nº
0042679-90.2013.8.08.0024).
O Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS, previsto para iniciar em no dia
25 de agosto, foi suspenso em virtude da necessidade de autorização do Comitê
Gestor de Gastos (processo nº 70294623) relativo ao pagamento da Gratificação de
Magistério. O CAS teve seu início no dia 05 de outubro com uma turma composta
por 40 militares e previsão de término para o mês de abril de 2016, com uma carga
horária prevista de 672 horas aulas.
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O Curso de Habilitação de Sargentos - CHS foi realizado no período de
22/12/2014 a 31/07/2015, com carga horária de 484 horas, sendo os Alunos
Sargentos divididos em dois pelotões. O 1° Pelotão com 29 alunos no período de
22/12/2014 a 10/04/2015, e o 2° Pelotão com 28 alunos no período de 14/04/2015 a
31/07/2015.
A Formatura do CHS foi realizada no Auditório da Universidade do Centro Leste
(UCL) em Manguinhos - Serra, fugindo da tradicional Solenidade Militar em razão
das dificuldades e do cenário de contenção de despesas nesse período.
O Comando-Geral decidiu concluir o Curso de Formação de Soldados – CFSd
BM, realizado no período de 12 de dezembro de 2014 a 29 de outubro de 2015, de
forma simples e já disponibilizar o efetivo para suprir a carência dos OBM, sendo a
Solenidade Militar de Formatura realizada no dia 22 de dezembro nas
comemorações do 103° Aniversário do CBMES.
• Cursos de Especialização: Foram realizados 27 cursos de especialização,
representando uma Carga Horária Total de 1.246 horas e um público alcançado de
291 militares do CBMES, 32 militares de outras Corporações e 146 civis.
A descrição dos cursos com as respectivas cargas horárias e o número de alunos
encontra-se detalhado no quadro abaixo:
Carga
Qtd
horária

Curso
Busca, Resgate e Salvamento com Cães Básico
Busca, Resgate e Salvamento com Cães Avançado

Aluno por
turma

Total
alunos
ano

Carga
hora
total

1

120

37

37

120

1

120

2

2

120

Curso Básico de Atendimento Pré-Hospitalar

1

40

36

36

40

Curso de Capacitação de Docentes para o
Curso de Atualização de Combate Ofensivo –
Módulo I

1

20

7

7

20

Curso de Combate Ofensivo - Módulo Básico

4

40

12/24/
20/27

83

160

Curso de Técnicas de Ensino

1

26

7

7

26

Resgate Técnico - Módulo I

5

50

Resgate Técnico - Módulo II

7

50

Treinamento de Resgate Veicular

5

24

1

40

Busca,
Resgate
e
Salvamento
Deslizamentos (parceria com o CBMSC)

em

15/18/14/1
7/12
13/16/12/1
2/12/18/18
21/22/16/2
8/11

76

250

101

350

98

120

22

22

40

Fonte: CEIB/DGP
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Reforçando a prioridade de capacitação, treinamento e valorização do público
interno, mesmo diante das dificuldades orçamentárias, o Comando-Geral possibilitou
os seguintes Cursos, Certificações e Participações Internacionais:
1) 6º Evento Internacional “Connective Cities” – Colônia - Alemanha, no período de 9
a 11 de fevereiro de 2015.
 Maj BM Anderson Augusto Guerim Pimenta (Palestrante)

2) Curso Internacional de Busca e Salvamento Urbano (IUSAR Course) - Singapura,
no período de 16 de janeiro a 02 de fevereiro de 2015:
 2º Ten BM Ramon Magevsk Boles.
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3) Certificação internacional F.I.T (Fire Investigacion Technician), sendo os primeiros
oficiais bombeiros militares da América do Sul com esse reconhecimento por parte
da Associação Internacional de Peritos de Incêndio (IAAI - International Association
of Arson Investigators). Realizada em Rosemont, Chicago - Illinois – EUA, no
período de 17 a 22 de maio de 2015:
 Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva.
 Maj BM André Pimentel Lugon.

4) Workshop e obtenção de certificado para condução e emprego de cães em busca
e localização de pessoas e objetos - Douglasville - Georgia – EUA, no período de
01 a 17 de junho de 2015:
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 Ten Cel BM Leonardo de Alcantara Merigueti.
 Cb BM Adrisson Custódio Peris.

5) Feira Internacional de Bombeiros INTERSCHUTZ (processo nº 70365857) Hannover - Alemanha, no período de 08 a 13 de junho de 2015:
 Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa.

6) Representação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo na
Competição Técnico-Profissional-Esportiva realizada no Estado da Virgínia-EUA,
e visita técnica ao Fire Stations de Washington D.C., no período de 25 de junho a 07
de julho de 2015 (processo nº 70569703), formada pelos seguintes militares: Maj
BM Emerson Antonio Rocha Pazeto; Sub Ten BM Ronaldo Camillato Júnior; Cb BM
Leonício de Souza Barros Júnior; Cb BM Mauro Evaristo Mathias; Sd BM Rafael
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Perim Rocha; Sd BM Fabiano Duarte; Sd BM Leonardo Varella Marcena; Sd BM
Marcel Souza Cordeiro; e Sd BM Pablo Lima Nunes.

7) Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas de Nível Médio – BREC
Leve, no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Juiz de Fora – MG,
no período de 07 a 11 de setembro de 2015:
 CB BM Fabiano Duarte.

8) Curso de Guarda-Vidas no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo,
Guarujá – SP, no período de 28 de setembro a 09 de novembro de 2015:
 Maj BM Márcio Nascimento Rodrigues.
 Asp Of BM Raphael Bicalho Pagio.
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9) Especialização em Hazardous Materials Weapons of Mass Destruction Technician
for Surface Transportation (HWMDTST - NFPA 472) - SERTC / TTCI, Pueblo,
Colorado - USA, no período de 19 a 30 de outubro de 2015:
 Cap BM Douglas Morau Briel.
 2º Ten BM Daniel VItor Almonfrey.

10) Curso de Detecção de Gases, manutenção básica, uso e ajuste dos modelos XAM 2000, X-AM 2500 e X- AM 7000, ministrado pela Drager Academy, na cidade de
Macaé - RJ, no período de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2015:





Cap BM Douglas Morau Briel.
1° Ten BM Daniel Almonfrey.
1° Ten BM Leonardo Furieri de Matos.
2º Ten BM Ivan Carlos Abreu Loreto.
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 2º Ten BM José Guilherme Boechat Teixeira.

Paralelo aos diversos cursos de especialização conduzidos pelo Centro de Ensino e
Instrução de Bombeiros - CEIB, o Centro de Atividades Técnicas e a Seção de
Tecnologia de Informação iniciaram no dia 12 de janeiro de 2015, as instruções
previstas no Projeto de Capacitação Continuada da Corporação.
Inicialmente voltadas aos profissionais que fazem parte do Sistema de Segurança
Contra Incêndio e Pânico (SISCIP-ES), as instruções objetivaram reforçar os
conhecimentos técnicos e, principalmente, padronizar os critérios a serem exigidos
durante vistorias regulares em edificações e áreas de risco.
As instruções foram ministradas em encontros presenciais mensais, e
semanalmente através da internet, em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
interativo, moderno e estimulante e gratuito.
A implantação das instruções em AVA no CBMES tem como objetivo reduzir custos
do Estado com o deslocamento de alunos até a capital, reduzindo-se o consumo de
combustíveis, o pagamento de diárias, e, fundamentalmente, evitando a exposição
dos profissionais da Corporação aos riscos de acidentes graves, muitas vezes fatais,
nesses deslocamentos.
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2.12 Benefícios
O Comando-Geral, por meio do Departamento de Recursos Humanos (DRH),
intensificou as parcerias com diversas instituições buscando uma ampliação de
benefícios para todos os bombeiros militares, e consequentemente, um aumento
indireto da sua renda.
Instituição Parceira
MULTIVIX
NOVO MILENIO
DOCTUM
AMERICANO BATISTA
SESC
PONTO SPORT/PONTO FITNESS
ACADEMIA TRITON
ESTACIO DE SÁ
UP
DEFENSORIA PÚBLICA
ALVARES CABRAL
SESI
SENAI

Benefícios
Desconto 8%
Desconto 17%
Desconto 30%
Desconto 30%
Sócio
Mensalidade: R$ 99,00
Mensalidade: R$ 115,00
Desconto 20%
Desconto 25%
Atendimento ao público
Contratação de BM Reserva Remunerada
Programa de atendimento dependente químico
Sócio conveniado
Desconto em escola
Vagas em cursos profissionalizantes com
descontos de até 15%

Fonte: DGP

Os convênios entre Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e o
Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Espírito Santo – SESIDR/ES e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional
do Espírito Santo – SENAI-DR/ES foram firmados com o intermédio do seu
Superintendente Regional Dr. Luís Carlos Vieira.
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Os Convênios firmados apresentam os seguintes benefícios:
SENAI – Convênio nº 201537231004055
Viabilização do atendimento pelo SENAI-ES, aos servidores e dependentes da
CBMES, mediante serviços de Capacitação Profissional de: Auto Cad 2D, Eletricista
Básica, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico, Eletricista Instalador Predial,
Eletricista Automotivo, Solid Works, Lubrificação Industrial, Excel Avançado, NR10,
Mecânica de refrigeração Industrial, Alinhamento de Direção, Mecânico de
Manutenção em freios, suspensão e direção automotiva, Mecânica de Motores Ciclo
Otto e Motor ciclo Diesel, Funileiro de automóveis, Pintor de Automóveis, Eletricista
de Automóveis, Eletricista Industrial, NR 35 – Trabalho em Altura, Análise de
Requisitos, Teste de Software, Informática Básica e NR 33 Espaço Confinado
Trabalhador e Vigia.
Os servidores e dependentes do CBMES pagam diretamente nas Unidades
Operacionais do SENAI-ES os valores dos serviços prestados com desconto de 40%
no valor de tabela para turmas fechadas (CBMES) entre 15 a 20 alunos
participantes, e gratuidade para até 02 (dois) participantes em turmas não exclusivas
(comunidade).
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SESI – Convênio nº 2015037121004055
Os empregados e dependentes do CBMES pagam diretamente nos centros de
atividades do SESI-ES os valores dos serviços prestados com desconto de 20%
(vinte por cento) para os serviços de Educação Básica, 15% (quinze por cento) nos
serviços de Odontologia, 15% (quinze por cento) nos serviços de Medicina, 10%
(dez por cento) nos serviços de Lazer, 10% (dez por cento) nos serviços de
Ginástica na Empresa, 15% (quinze por cento) nos serviços da Educação
Continuada e 15% (dez por cento) nos serviços de aluguel nas dependências, não
podendo ficar inferior ao valor do “Cliente I”.
Outro importante benefício conquistado foi a parceria feita com o Hospital
Meridional para atuar como Hospital de Referência no Tratamento de
Acidentes de Mergulho relacionados à Enfermidade Descompressiva,
envolvendo militar do Corpo de Bombeiros Militar em ato de serviço, através do
Centro de Medicina Hiperbárica. Esta parceria é gerenciada e coordenada
diretamente a Diretoria de Operações (DOp), tendo a Portaria nº 383-R, de 23 de
novembro de 2015, instituído o Plano de Emergência para Acidentes de Mergulho
do tipo Enfermidade Descompressiva – ED no âmbito do Corporação.
3) Fortalecimento Permanente das Ações de Proteção e Defesa Civil das
Comunidades
No mês de janeiro, por meio Ofício nº 014/2015 – Ajudância-Geral, de 20 de janeiro
de 2015, o Comando-Geral encaminhou para o acervo do Arquivo Publico do Estado
do Espírito Santo o Relatório Operacional das Chuvas do mês de dezembro de
2013.
3.1 Entrega do Kit Defesa Civil
O Kit Defesa Civil faz parte das Ações de Incentivo às Estruturações das
Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDECs). O projeto do
Kit foi idealizado em 2011 para serem entregues aos municípios mediante convênio
com encargo celebrado com a CEPDEC. Nos anos de 2012, 2013 e 2014 foram
entregues 36 Kits e, ainda em 2014, iniciado o processo para contemplar os 42
municípios restantes. Importante registrar que, em razão da criação das Regionais
de Proteção e Defesa Civil (REPDECs) na estrutura do CBMES, foram incluídos
mais 08 kits.
O convênio estabelece que o município deve atender as seguintes exigências para
receber o Kit Defesa Civil:
 Designação imediata pelos Prefeitos Municipais de Coordenadores de
Proteção e Defesa Civil exclusivos.
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 Necessidade de sede própria para a COMPDEC.
 Uso exclusivo dos equipamentos doados nas atividades de proteção e
defesa civil.
 Criação do cargo público efetivo de agente de defesa civil na estrutura
da COMPDEC, devendo no prazo máximo de 02 (dois) anos ser realizado o
concurso e nomeado os agentes, cujo quantitativo será de acordo com as
características de cada município, sendo no mínimo de 02 (dois) agentes.
No dia 12 de maio, em solenidade com a presença do Vice-Governador Cesar
Colnago foram entregues 41 kits Defesa Civil. Os municípios contemplados foram:
Águia Branca, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo
Guandu, Boa Esperança, Brejetuba, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço,
Dores do Rio Preto, Governador Lindemberg, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Irupi,
Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Marilândia, Mucurici, Muqui, Pancas,
Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa
Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra,
Sooretama, Venda Nova do Imigrante, Vila Pavão, Vila Valério e Vitória 12.

O Kit fornecido pelo Estado é composto pelos seguintes materiais/equipamentos:
 Pick Up Diesel (com engate para reboque e identificação da
COMPDEC).
 Barco de alumínio para áreas alagadas.
 Reboque para barco de alumínio.
12

O município de Presidente Kennedy não recebeu o Kit em razão de problemas no CADIN.
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 Motor de popa15 HP.
 Kit Multimídia: Computador, estabilizador, impressora multifuncional,
aparelho de fax, máquina fotográfica digital e aparelho GPS.
 Mobília: 02 mesas, 02 gaveteiros volantes, 02 cadeiras tipo secretária,
01arquivo de pastas suspensas e 02 cadeiras fixas13.

3.2 Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil
A Lei nº 10.259, de 15 de julho de 2014 instituiu no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Espírito Santo, para serem comemorados anualmente, no dia 10 de
agosto e na semana em que esse dia estiver compreendido, respectivamente, o “Dia
Estadual de Proteção e Defesa Civil” e a “Semana Estadual de Proteção e
Defesa Civil”.
LEI Nº 10.259, DE 14 DE JULHO DE 2014.
Institui no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Espírito
Santo o Dia e a Semana Estadual
de Proteção e Defesa Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Ficam instituídos no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Espírito Santo, para serem comemorados anualmente, no
dia 10 de agosto e na semana em que esse dia estiver
compreendido, respectivamente, o “Dia Estadual de Proteção e
Defesa Civil” e a “Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil”.
Art. 2º A organização e a promoção da “Semana Estadual de
Proteção e Defesa Civil” são de competência da Coordenadoria
Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC-ES, órgão central do
Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil - SIEPDEC-ES.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, 14 de julho de 2014.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

No ano de 2015, diante da necessidade de ajustes em relação ao estabelecido na
Lei, realizamos no dia 10/08 um Simulado de Defesa Civil em escolas de Santa
Leopoldina, no dia 13/08 o 4º Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e
Desastres, no dia 20/08 o Curso de Sistema de Comando em Operações no

13

A mobília integrante dos Kits não foi adquirida, em virtude de restrições orçamentárias.
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município de Nova Venécia, e no dia 27/08 o Curso Básico de Defesa Civil no
município de São Mateus.
O Seminário contou com a participação do Corregedor-Geral do Estado do Espírito
Santo - Sócrates de Souza, que ministrou uma palestra sobre a legalidade das
ações de Defesa Civil.
A Secretaria Nacional de Defesa Civil abordou as ações em curso no enfrentamento
as estiagens no país. O Professor Airton Bodstein, da Universidade Federal
Fluminense, apresentou o Mestrado em Defesa e Segurança Civil, e com as
Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Serra, Santa
Leopoldina e Castelo, apresentaram as suas boas práticas em ações de prevenção
e mitigação na gestão de risco e desastres.
Durante o 4º Seminário foi assinado um convênio entre o Governo de São Paulo, a
Defesa Civil Estadual e a Secretaria Estadual de Educação para o lançamento de
um jogo interativo “Defesa Civil: A Aventura” e, a entrega da Medalha General
Castro da Defesa Civil Estadual.
Em 2015 foram agraciadas as seguintes personalidades: Sr. Paulo César Hartung
Gomes – Governador do Estado; Cel PM Adilson Castilho Casitas – Coordenador
Estadual de Defesa Civil do Paraná; Ten Cel BM Valdir Ferrari Junior – Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal; Maj BM Emerson Antônio Rocha Pazeto –
Chefe do Departamento de Resposta da CEPDEC-ES; e Sr. Valmir Gonzaga –
Coordenador Municipal de Proteção de Defesa Civil de Colatina.
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3.3 Operacionalização do FUNPDEC
Conforme estabelecido pelo art. 11 do Decreto nº 3.681-R, de 22 de outubro de 2014
foram designados para comporem o Conselho Deliberativo do Fundo Estadual de
Proteção e Defesa Civil (FUNPDEC), por meio da Portaria SESP nº 125-S, de 15 de
setembro de 2015, os seguintes membros:
 Secretário de Segurança Pública e Defesa Social - Presidente do
FUNPDEC - André de Albuquerque Garcia.
 Comandante-Geral do CBMES - Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa.
 Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil - Cel BM Fabiano
Marchetti Bonno.
 Representante do Ministério Público Estadual - Titular: Promotora
Isabela de Deus Cordeiro. Suplente: Promotor Delano Oliveira Bersan.
 Representante da sociedade civil organizada - Titular: Pedro Xudré.
Suplente: Renan de Almeida.
 Representante da Secretaria de Estado de Assistência e Direitos
Humanos - Titular: Glicéria de Souza Mendes. Suplente: Rosane Santos Lorençon.
 Secretária do FUNPDEC - Titular: Cap BM Fabiane Cruz Pavani da
Silva. Suplente: Maj BM Márcio Machado da Silva.

No dia 05 de outubro de 2015 foi realizada a primeira reunião do Conselho
Deliberativo do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil (FUNPDEC), na
ocasião foi apresentado o orçamento para o exercício de 2015 e a necessidade de
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reunião com a Secretaria de Fazenda para tratar da receita de 3% (três por cento)
do produto da arrecadação proveniente da compensação financeira dos “royalties”
do petróleo e do gás natural, contabilizados pelo estado prevista na legislação.
No dia 08 de outubro de 2015 o Comando-Geral, junto com o Cel BM Bonno –
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil se reuniram com a Secretária de
Fazenda Ana Paula Vescovi para tratar da receita proveniente dos “royalties” do
petróleo. Na ocasião a Secretária registrou a situação financeira do Estado, inclusive
com a redução dos “royalties” e da dificuldade que seria concretizar a transferência
do valor para o FUNPDEC.
A Lei Complementar n° 816, de 18 de dezembro de 2015 suspendeu a vinculação
de recursos prevista no inciso VIII (3% (três por cento) do produto da arrecadação proveniente
da compensação financeira dos “royalties” do petróleo e do gás natural, contabilizados pelo Estado
de cada exercício financeiro)

do art. 26 da Lei Complementar n° 694, de 08 de maio de
2013, pelo período de 04 anos, retroagindo os efeitos a 1° de janeiro de 2015.
3.4 Valorização do Engenheiro da CEPDEC (cargo comissionado)
Com o apoio do Chefe da BM/1 – Ten Cel BM André, o Comando-Geral conseguiu
sensibilizar o Governo sobre a necessidade de valorização do engenheiro lotado na
CEPDEC (cargo comissionado). Nesse sentido, foi publicado o Decreto nº 3.884-R,
de 23 de outubro de 2015, transferindo e transformando cargos comissionados no
âmbito da Secretaria da Casa Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de modo que o
cargo existente na referência QCE-05 (R$ 2.742,59) foi transformado na referência
QCE-03 (R$ 5.742,59).
3.5 Treinamento e Capacitação (cursos ofertados e público alcançado)

Curso

Sigla

Total

Curso Básico de Defesa Civil
Curso de Sistema de Comando em Operações
Curso de Análise de Risco (Estrutural e Geológico)
Curso de Administração de Abrigo Temporário
Curso Especial para Tripulante de Embarcação de
Estado em Serviço Público
Curso Básico de Percepção de Risco Geológico
Curso de Transferência de Recursos
Curso para Formação e Implantação de Núcleo de
Voluntariado em Defesa Civil

CBDC
SCO
CAR
CAT

06
06
04
01

ETSP

02

CBPRG
CTR

01
01

NUPDEC’S

01

Fonte: CEPDEC

Total de pessoas capacitadas: 235 pessoas.
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Reforçando a prioridade de capacitação, treinamento e valorização do público
interno, mesmo diante das dificuldades orçamentárias, o Comando-Geral possibilitou
os seguintes Cursos e participações aos integrantes da CEPDEC:
1) Curso de Inspeção de Barragens, promovido pela Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil, em Brasília no período de 08 a 12 de junho de 2015: Cel
BM Fabiano Marchetti Bonno.
2) Curso de Extensão “Capacitação em Gestão de Riscos”, realizado pelo CEPEDRS, no período de julho a agosto de 2015: Tem Cel BM Hekssandro Vassoler, e
Engº Roney Gomes Nascimento.
3) Curso de Riscos Geológicos Naturais, promovido pela Associação Brasileira de
Geologia de Engenharia e Ambiental – ABGE com apoio institucional do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas – IPT, realizado no período de 26 a 28 de agosto de 2015
em São Paulo – SP, com carga horária de 12 horas: Engº Roney Gomes
Nascimento.
4) XVIII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica e VII
Simpósio Brasileiro de Mecânica das Rochas – COBRAMSEG/SBMR 2016 –
promovido pelo Comitê Brasileiro de Mecânica das Rochas – CBMR e Associação
Brasileira de Mecânica dos solos e Engenharia Geotécnica, no período de 19 a 22
de outubro de 2016, totalizando a carga horária de 34h: Engº Roney Gomes
Nascimento.
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3.6 Componente Gestão de Risco e Desastre – Banco Mundial
O Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem foi instituído pelo
Decreto nº 2.450-R, de 04 de dezembro de 2013, pelo Governador Renato
Casagrande. O Decreto, também, criou o Comitê Diretivo, a Coordenação-Geral de
Implantação do Programa, a Unidade de Gerenciamento do Programa, e dispôs
sobre as respectivas competências para sua implantação.
O Programa tem o objetivo geral de promover a gestão sustentável dos recursos
hídricos do Estado por meio de ações de recuperação e conservação ambiental para
o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e segurança hídrica.
Dentro dos Componentes que estruturam o Programa temos a Gestão Integrada
das Águas e Gestão de Riscos de Desastres, comtemplando investimentos para o
fortalecimento institucional para a gestão do risco de desastres, com a identificação
e o monitoramento de risco, capacitação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa
Civil, e apoio na estruturação do Centro de Alerta.
Inicialmente o Comitê Diretivo do “Programa de Gestão Integrada das Águas e da
Paisagem”, instância consultiva e deliberativa, era composto pelo Vice-Governador
do Estado e pelos titulares, ou representantes legais da Secretaria de Estado de
Governo; da Secretaria de Projetos Especiais e de Articulação Metropolitana –
SEPAM; da Subsecretaria de Captação de Recursos, na qualidade de SecretariaExecutiva do Programa; da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - SEAMA; da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano, pela Subsecretaria de Saneamento e Habitação; dos
Diretores Presidentes da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN;
do Instituto Capixaba de Assistência Técnica, Pesquisa e Extensão Rural INCAPER; do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF;
e, pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES e
da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC.
Em setembro de 2015 o Governo do Estado do Espírito Santo, através da
Secretaria de Estado de Governo (SEG), firmou um contrato de financiamento com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) – Banco Mundial,
no valor de U$ 225 milhões, para implantação do Programa de Gestão Integrada
das Águas e da Paisagem. A expectativa de conclusão do contrato de
financiamento com o Banco Mundial é de abril de 2021.
As disposições constantes do Decreto nº 3.450-R, de 04/12/2013, que instituiu o
Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem foram atualizadas pelo
Decreto nº 3911-R, de 15 de dezembro de 2015.
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Com as atualizações introduzidas, o Comitê Diretivo será presidido pelo Secretário
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sendo composto por
representantes legais dos seguintes Órgãos:
I - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
SEAMA;
II - Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH;
III - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA;
IV - Secretaria de Estado de Governo – SEG;
V - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e
Pesca –SEAG;
VI - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural – INCAPER;
VII - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo –
IDAF;
VIII - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano – SEDURB;
IX - Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN;
X - Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo –
CBMES, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC.
Inicialmente, a subcomponente “Gestão de Risco de Desastres” ficou sob a
coordenação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
A subcomponente “Gestão de Risco de Desastres”, com previsão inicial de U$ 19,9
milhões, está estruturada em três linhas de ações distintas, sendo elas:


Fortalecimento institucional da gestão de riscos de desastres;



Identificação e monitoramento dos riscos de desastres; e



Sistema de alerta e preparação para desastre.

Dentro das linhas de ações foram estabelecidos, inicialmente, os seguintes projetos:
1. Contratação do Termo de Referência para Elaboração do Desenho do
Programa de Capacitação em Gestão de Risco.
2. Execução do Desenho e do Programa de Capacitação em Gestão de
Risco.
3. Contratação de Consultoria para realização do estudo de avaliação
econômica de perdas pelos desastres.
4. Contratação da elaboração do Termo de Referência para
Desenvolvimento de guias e metodologia para incorporar o risco no setor de
saneamento, habitação, ordenamento territorial e reassentamento involuntário nas
atividades do projeto.
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5. Desenvolvimento de guias e metodologia para incorporar o risco no
setor de saneamento, habitação, ordenamento territorial e reassentamento
involuntário nas atividades do projeto.
6. Contratação da elaboração do Termo de Referência para Estudo,
Desenho e Implementação da integração do sistema de informação para Gestão de
Risco.
7. Diagnóstico do acervo de dados, visando a definição da aquisição de
novas informações, elaboração de termos de referência para contratação de novas
informações e supervisão de atividades.
8. Estudo, Desenho e Implementação da integração do sistema de
informação para Gestão de Risco.
9. Capacitação para integração do sistema de informação para Gestão de
Risco.
10. Contratação da elaboração do Termo de Referência para elaboração
dos Planos de Gestão de Risco Municipal de Cariacica e Vila Velha.
11. Planos de Gestão de Risco Municipal de Cariacica e Vila Velha.
12. Aquisição de Informação Territorial.
13. Contratação da elaboração do Termo de Referência da concepção do
sistema de alerta de risco.
14. Concepção do sistema de alerta de risco.
15. Avaliação da capacidade de resposta dos órgãos envolvidos nos
desastres.
16. Contratação da elaboração do Termo de Referência para Implantação
do Plano de Negócios do Centro de Operações Integrado.
17. Suporte para a Integração do Radar Metereológico /Plano de Negócios
do Centro de Operações Integrado.
18. Capacitação para o Corpo de Bombeiros Militar.
19. Logística para capacitações do componente (Fases de Capacitação).
20. Capacitação - Conhecimento de Experiência de outros Países.
21. Aquisição de Equipamentos do Corpo de Bombeiros Militar.
22. Aquisição de Kits de Defesa Civil (Etapas).
23. Aquisição de equipamentos para Integração do sistema de informação
para gestão de risco.
24. Aquisição de equipamentos do Centro de Operações Integrado.
25. Aquisição e instalação de 25 estações meteorológicas automáticas.
26. Elaboração do projeto e supervisão da construção do Centro de
Monitoramento e Alerta.
27. Construção do Centro de Monitoramento e Alerta.
Nota: As atividades e ações desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) estão registradas no seu Relatório Anual 2015.
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XI – REGISTROS IMPORTANTES

Visita do Embaixador da Malásia

No dia 25 de setembro de 2015, o Corpo de Bombeiros Militar recebeu a visita do
Embaixador da Malásia, Sr. Rahimi Harun, e do assessor da embaixada Sr. Monty
Ludan.
No ano de 2008 o Ten Cel BM Ribeiro, o Maj BM Pimenta e o Cap BM Sossai,
participaram do Programa de Cooperação Internacional de Bombeiros da
Malásia (MTCP). Diante disso, o embaixador, que tem conhecimentos e experiência
em todas as áreas de bombeiro, inclusive na área de perícia de incêndios, visitou o
Estado para conhecer os três ex-alunos do Programa, e avaliar se a participação
deles realmente trouxe benefícios para a Corporação.

Termo de Cooperação com o 38° Batalhão de Infantaria
O Termo de Cooperação Técnica nº 001/2015 (processo nº 72224940) com o
Exército Brasileiro, através do 38º Batalhão de Infantaria, objetiva a qualificação em
prevenção e combate a incêndios e redução de desastres de jovens em período
obrigatório de serviço militar.
Na realidade trata-se de uma ação social ofertando ao jovem militar o Curso de
Formação de Bombeiro Profissional Civil, garantindo-lhe uma profissão
regulamentada no momento em que concluir sua obrigação militar.

79

O curso tem uma carga horária de 259 horas/aula, validade de 03 anos e currículo
estruturado em 07 módulos: Prevenção e Combate à Incêndio, Socorros de
Urgência, Salvamento Terrestre, Salvamento em Alturas, Emergências Químicas,
Incêndio Florestal, Defesa Civil e Gerenciamento de Emergências.
A primeira turma, composta por 60 militares, teve início no dia 20 de outubro de
2015, com o seu término previsto para março de 2016.

Semana de Prevenção Contra Incêndio
A Semana de Prevenção Contra Incêndio foi realizada no período de 28 de junho
a 04 de julho de 2015 tendo a seguinte programação:
28/06 - Simulação de Combate a Incêndio (Argolas - Vila Velha)
29/06 - Campanha de Fiscalização Educativa (Todas as SATs)
30/06 - Simulado de Salvamento em Altura (Centro de Vitória)
01/07 – 6º Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Auditório do
Tribunal de Contas do Espirito Santo)
02/07 - Solenidade Militar em Comemoração ao Dia do Bombeiro (Quartel do
Comando-Geral)
03/07 - Culto em Ação de Graças (Templo de Oração – QCG/CBMES)
04/07 - Campeonato de Judô (Quadra do QCG/CBMES)
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Prêmio Dom Luís Gonzaga Fernandes
O Governo do Estado do Espírito Santo conferiu o Prêmio Dom Luís Gonzaga
Fernandes - 2015 ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(CBMES) por sua relevante contribuição em favor da construção de uma sociedade
mais justa, solidária, fraterna e em harmonia com a natureza.

Corrida dos Bombeiros
A 1ª Edição da Corrida dos Bombeiros organizada pela Associação de Bombeiros
(ABMES) foi realizada no ano de 2014 com o apoio da Corporação. Ao assumir o
Comando-Geral iniciei as tratativas com a ABMES para que a Corrida passasse a
81

ser promovida pela Corporação e incluída no Calendário da Semana de Prevenção
Contra Incêndio, sendo o evento de abertura da Semana.
A Corrida dos Bombeiros, com um percurso de 10,5 km, é a única corrida do estado
a fazer o percurso na Terceira Ponte nos dois sentidos. No ano de 2015 a 2ª Edição
foi, ainda, organizada pela ABMES e realizada no dia 20 de setembro.

.
Feira de Saúde e Segurança do Trabalho - Prevenir
A 2ª Feira de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado do Espírito Santo Prevenir foi realizada no período de 06 a 08/10 no Pavilhão de Carapina, na Serra.
O evento é organizado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material
Elétricas (Sindifer) em parceria com o CBMES e as empresas Vale, Petrobras,
Sebrae, EDP Escelsa, Samarco, Engelmig, Fibria e ArcelorMittal, que se uniram
para debater e apresentar boas práticas de Saúde e Segurança do Trabalho das
indústrias capixabas.
A Corporação participou da 1ª edição em 2014 e neste ano, tendo como
coordenador o Ten Cel BM Adeilton Costa Pavani, preparou um stand mais
interativo com o público, onde, além de uma oficina de combate a princípios de
incêndio, com demonstrações de uso de extintores, apresentou um “cine bombeiros”
com exibição de diversos vídeos de atividades operacionais emergenciais e outras
atividades desenvolvidas pela Corporação.
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No stand foram expostas viaturas e equipamentos de proteção utilizados pelos
bombeiros em ocorrências de combate a incêndio, salvamento em altura, terrestre,
aquático, mergulho e atendimento a acidentes de trânsito, além da exposição de 03
viaturas históricas da Corporação. A Merryweather de 1927 (viatura mais antiga da
Corporação, conhecida como ‘vovozinha’), uma auto escada de 1950 e um Jipe de
1984.

No encerrado do evento, o Ten Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira ministrou a
palestra sobre segurança nas Operações de Mergulho do Corpo de Bombeiros
Militar.
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Visita Técnica da Inspetoria Geral de Policias Militares e Corpo de Bombeiros
Militares
A Visita Técnica da Inspetoria Geral de Policias Militares e Corpo de Bombeiros
Militares (IGPM) foi realizada no dia 07 de dezembro de 2015 e chefiada pelo
General de Divisão Gláucio Lucas Alves, Inspetor-Geral das Polícias Militares e
Corpo de Bombeiros Militares com o objetivo de estreitar os vínculos entre o Exército
Brasileiro e o Corpo de Bombeiros Militar.
Na ocasião apresentei a nova estrutura do CBMES, o Planejamento Estratégico
2015-2019, os projetos futuros da Corporação, e solicitei a oferta de vagas para o
Curso de Instrutor de Educação Física na Escola de Educação Física do Exército.
General Gláucio destacou que “O Exército Brasileiro tem procurado estreitar os
laços entre as Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares”, e frisou que “Ficou
evidente que o CBMES tem se destacado nas inovações de gestão e serviços
prestados a sociedade Capixaba”.
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XII – ESTATÍTICA DE ATENDIMENTOS

Ocorrências por Grupo

Grupo de Ocorrências
APH
Salvamento
Incêndio Urbano
Incêndio em Vegetação
Prevenção / Vistoria
Auxílio / Diversas Assistenciais
Produtos Perigosos
Defesa Civil
Total

2014
2015
Qtd
%
Qtd
%
14.648
53,90 14.656 51,80
3.811
14,00 3.710 13,10
3.112
11,40 2.962 10,50
2.362
8,68 3.613 12,80
1.849
6,79 2.145
7,60
1.036
3,81 1.060
3,70
167
0,61
147
0,50
217
0,79
20
0,01
27.202
28.313

Fonte: DOp
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Ocorrências por OBM
2014
Qtd
%
8.370 30,77
5.185 19,06
3.252 11,96
1.314
4,83
1.177
4,33
839
3,08
2.273
8,36
1.060
3,90
3.732 13,72
27.202

OBM
1° BBM - Vitória
2° BBM - Linhares
3° BBM - Cachoeiro de Itapemirim
4° BBM - Marechal Floriano
5° BBM - Guarapari
Cia Ind. Esp. - Cariacica
1ª Cia Ind. - São Mateus
2ª Cia Ind. - Aracruz
3ª Cia Ind. - Colatina
Total

2015
Qtd
%
7.897 27,90
5.300 18,70
2.886 10,20
1.834
6,48
1.579
5,58
2.009
7,10
2.711
9,58
1.067
3,77
3.030
10,7
28.313

Fonte: DOp

OBM
1ª Cia/ 1º BBM (Vitória)
2ª Cia/ 1º BBM (Vila Velha)
3ª Cia/ 1º BBM (Serra)
1ª Cia/ 2º BBM (Linhares)
2ª Cia/ 2º BBM (Nova Venécia)
1ª Cia/ 3º BBM (Cachoeiro)
1ª Cia/ 4º BBM (Marechal Floriano)
1ª Cia/ 5º BBM (Guarapari)
2ª Cia/ 5º BBM (Anchieta)
Cia Ind. Esp. (Cariacica)14
1ª Cia Ind. (São Mateus)
2ª Cia Ind. (Aracruz)
3ª Cia Ind. (Colatina)
Total

2014

2015

3.022
2.803
2.545
3.899
1.286
3.252
1.314
1.108
69
839
2.273
1.060
3.732
27.202

2.956
2.502
2.439
3.972
1.328
2.886
1.834
1.391
188
2.009
2.711
1.067
3.030
28.313

Fonte: DOp

Atividades de Análise de Projetos, Vistorias e Perícias – Geral

Atividades Realizadas
Vistorias realizadas
Projetos analisados
Perícias de incêndios e explosões
Total

2014
Qtd
%
72.585 93,74
4.682
6,05
167
0,22
77.434

2015
Qtd
%
74.454
93,85
4.623
5,88
213
0,27
79.338

Fonte: SIAT

14

Companhia Independente Especializada (Cia Ind Esp) criada em 2014.
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Vistorias Realizadas por SAT

Vistorias Realizadas
CAT
1° BBM
2° BBM
3° BBM
4° BBM
5° BBM
Cia Ind. Esp.
1ª Cia Ind.
2ª Cia Ind.
3ª Cia Ind.

Seção de Vistorias - CAT
SAT - Vila Velha
SAT - Serra
SAT - Linhares
SAT - Nova Vénecia
SAT - Cachoeiro de Itapemirim
SAT - Guaçui
SAT - Marechal Floriano
SAT - Venda Nova do Imigrante
SAT - Guarapari
SAT - Anchieta
SAT - Cariacica
SAT - São Mateus
SAT - Aracruz
SAT - Colatina
Total

2014
2015
Qtd
%
Qtd
%
12.806 17,64 11.820 15,88
10.281 14,16 11.834 15,89
9.316 12,83 8.047 10,81
3.758
5,18 3.731
5,01
2.804
3,86 2.567
3,45
8.888 12,24 8.587 11,53
256
0,35
314
0,42
1.551
2,14 1.629
2,19
266
0,37 1.023
1,37
3.900
5,37 4.318
5,80
520
0,72 1.106
1,49
7.972 10,98 8.259 11,09
3.016
4,16 3.885
5,22
3.620
4,99 3.446
4,63
3.631
5,00 3.888
5,22
72.585
74.454

Fonte: SIAT

Ocorrências Relevantes
 Incêndio na Reserva Florestal de Pedra Azul – Janeiro.
 Explosão no navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus da Petrobrás –
Fevereiro.
 Incêndio na Região de Turfa – Município de Serra – Março/Abril.
 Incêndio Florestal em Marilândia – Setembro.
 Acidente na Bacia do Rio Doce. (maior desastre ambiental do Brasil) – Novembro.
 Reserva Biológica de Sooretama – Dezembro.
 Parque Estadual de Itaúnas – Dezembro.
Em 2015, o Estado viveu a pior seca dos últimos 40 anos. A estiagem iniciada em
dezembro de 2014 levou o Governo a declarar no dia 27 de janeiro de 2015 a
existência de "cenário de alerta”, sendo adotada uma série de ações para minimizar
os efeitos da falta de chuva, como, por exemplo, a proibição de novas instalações de
irrigação e a determinação para que as companhias de abastecimento de água
priorizassem o atendimento à população. Como consequência para o serviço
operacional do CBMES é importante registrar o aumento considerável no número de
ocorrências de incêndios em vegetação atendidas. Destacam-se nesse cenário os
incêndios na Reserva Florestal de Pedra Azul, Reserva Biológica de Sooretama, e
Parque Estadual de Itaúnas.
Os relatórios de todas as ocorrências atendidas em 2015 encontram-se arquivados
na Diretoria de Operações (DOp) ou na Coordenadoria Estadual de Proteção e
Defesa Civil (CEPDEC). Algumas dessas ocorrências foram apresentadas como
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Estudo de Caso nas reuniões mensais do Comando-Geral. Neste relatório registro
apenas aspectos e repercussões de algumas dessas ocorrências.
A Explosão no navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus da Petrobrás é
considerada uma das maiores tragédias do setor de petróleo e gás do Brasil. O
acidente com a embarcação de bandeira panamenha, operado pela norueguesa BW
Offshore, terceirizada da Petrobrás, ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2016, em
Aracruz – ES, deixando 09 mortos e 26 feridos.
O Comando-Geral recebeu uma solicitação de apoio da Petrobrás, por intermédio da
Casa Militar. Imediatamente foi acionado o Cel BM Tomazelli – Diretor de Operações
do CBMES para compor o Sistema de Comando no Edifício sede da Petrobrás e
acionar uma Força-Tarefa de Busca e Resgate.
Nesse sentido, por volta das 15:00 h foram acionados e mobilizados 10 bombeiros
militares: Ten Cel Cerqueira, Maj Rigoni, 1º Ten Natanael, 1º Ten Mello, 2º Sgt
Lozório, 3º Sgt Geraldo, Cb Pires, Cb Hoffmam, Sd Koehler e Sd Baiense,
compondo a primeira equipe da Força-Tarefa de Busca e Resgate (FT) das vítimas
da explosão na plataforma.
A FT embarcou no aeroporto de Vitória em helicópteros da Marinha do Brasil, no
início da noite e chegaram ao navio-plataforma por volta de 23:00 h. Nas primeiras
ações conseguiu recuperar os corpos de 4 vítimas.
No dia 12/02 fora dadas continuidade nas buscas e resgate dos desaparecidos,
entretanto, sem sucesso devido ao nível elevado de água na casa de máquinas e
casa de bombas (local da explosão), além da grande quantidade de gases tóxicos
no ambiente. O Ten Cel Cerqueira, Maj Rigoni, Sgt Lozório e Cb Pires pernoitaram
neste dia no navio, enquanto os demais membros da equipe retornaram à terra firme
no final do dia. Nos dias 13 e 14/02 foi realizado um acompanhamento e
monitoramento das atividades das equipes terceirizadas, com o retorno à Vitória, no
final do dia 14/02.
Durante quase duas semanas, o CBMES ficou afastado do cenário da operação,
uma vez que as empresas contratadas trabalhavam diuturnamente na tentativa de
manter a flutuabilidade da plataforma e segurança das equipes para continuidade
das buscas. Esse trabalho não estava surtindo muito efeito, já que todo avanço
obtido durante o dia se perdia à noite (as equipes eram proibidas de trabalhar no
regime de 24h).
No dia 24/02 a Corporação foi novamente acionada, com o objetivo de garantir que o
serviço noturno fosse executado, viabilizando o acesso ao local da explosão. Assim,
a segunda FT composta por 06 bombeiros militares: Maj Rigoni, Cap Sossai, 2º Sgt
De Lima, Cb Pires, Cb Hoffmam e Sd Baiense foi mobilizada e deslocada para o
local da ocorrência.
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A atuação no período de 24/02 a 02/3 constitui-se basicamente na permanência em
stand by nos rebocadores fundeados no entorno da plataforma, com acionamento
para apoiar o trabalho de remoção dos corpos. Além de pernoitar no convés do
navio-plataforma para garantir a continuidade dos trabalhos noturnos e auxiliar nos
processos de evacuação dos operários, se necessário. Nesse período foram
encontrados e periciados os outros 05 (cinco) corpos dos funcionários acidentados.
Após a recuperação dos corpos a FT retornou para Vitória.

Em relação a essa ocorrência, o Comando-Geral, além de um telefonema da Dra
Solange da Silva Guedes - Diretoria da Petrobrás para a Região ES e RJ
agradecendo a atuação do CBMES e enaltecendo o profissionalismo, a dedicação e
o nível do serviço realizado pelas nossas equipes, recebeu o Oficio de
agradecimento transcrito abaixo:
GAPRE/SE/REGVIT 0008/2015
Vitória, ES, 4 de março de 2015
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo
Coronel Bombeiro Militar Carlos D`Isep Costa
Rua Ten. Mário Francisco de Brito, 100 – Enseada do Suá, Vitória –
ES
Assunto: Agradecimento – Elogio – Acidente FPSO Cidade de São
Mateus
Prezado Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito
Santo.
O Gabinete do Presidente da Petrobras, através de sua Segurança
Empresarial – Gerência Regional de Vitória, vem manifestar sinceros
agradecimentos a este conceituado órgão pelo brioso trabalho
prestado após acidente ocorrido no dia 11.02.2015 no FPSO Cidade
de São Mateus.
89

Em especial, agradecemos e solicitamos registrar ELOGIO aos
Bombeiros Militar:
CEL BM LAUEDIS TOMAZELLI,
TC ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA
MAJ RODRIGO RIGONI DE SOUZA
1º TEN NATANAEL SILVA DE OLIVEIRA
2º TEN FELIPE DE MELLO REZENDE COLNAGO
2º SGT CARLOS ANTONIO LOZORIO
3º SGT GERALDO MANGELA ALVES
CB GUSTAVO FREITAS PIRES
CB RENATO HOFFMAM
SD LARISSA KOEHLER GABURRO FERRARI
SD EBERT MARTINS BAIENSE
Aproveitando a oportunidade para renovar nossos protestos de
respeito e consideração a esta honrada corporação.
Atenciosamente.
Gilsimar Luiz Nossa
Gerente Setorial da Regional Vitória

Em decorrência da atuação da Corporação no Incêndio na Região de Turfa no
município de Serra (março/abril), o Governador Paulo Hartung durante uma reunião
do secretariado fez um elogio ao trabalho desenvolvido e manifestou o desejo de
agradecer pessoalmente as equipes que atuaram na ocorrência. Nesse sentido,
realizamos no dia 06 de maio de 2015 no Auditório do Comando-Geral uma
apresentação da Operação Turfa e em seguida um café da manhã para todos os
presentes.

A Operação Turfa foi gerenciada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa
Civil, sob a liderança do Cel BM Bonno, e contou com a integração da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), Secretaria de Estado da
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Saúde (SESA), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Companhia
Espírito Santense de Saneamento (CESAN), Policia Militar (PMES) e Prefeitura
Municipal da Serra.
Durante minha apresentação detalhei que para combater os diversos focos de
incêndio foram empregados aproximadamente 110 profissionais por dia, divididos
entre bombeiros militares, civis contratados e servidores públicos. Ao todo foram
utilizados 80 milhões de litros de água – de reuso e bruta - para encharcar uma
região de 1,5 milhão de metros quadrados. A operação contou ainda com a
utilização de 36 veículos, entre retroescavadeira, caminhões-pipa, viaturas de
combate, caminhão muck, quadriciclo, escavadeira hidráulica e caminhão carroceria
com gerador.
Na ocasião o governador enfatizou: “Estamos vivendo fenômenos naturais extremos.
É um momento difícil e delicado, mas neste enfrentamento aos incêndios nas turfas
atuamos de forma integrada em diversas áreas. A forma séria, planejada e bem
articulada gerou um case de sucesso que será útil e servirá como exemplo para o
restante do país. Estou orgulhoso como capixaba e mais orgulhoso ainda como
governador por fazer parte da mesma equipe de Governo que vocês e, por isso, vim
aqui bater palmas para todos.”
Participaram do encontro os secretários de Estado da Segurança Pública e Defesa
Social - André Garcia; Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Rodrigo Júdice; Chefe
de Gabinete do Governador - Neivaldo Bragato, além da Diretora Presidente da
Cesan - Denise Cadete, do Ssubsecretário de Gestão do Gabinete do Governador Robson Leite; e o Comandante-Geral da Polícia Militar - Coronel PM Marcos Antônio
Souza do Nascimento.
Na oportunidade, como forma de reconhecimento pelo excelente trabalho realizado
concedi um Elogio ao nosso Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 052 – AJ. GERAL, DE 04/05/2015.
O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso da atribuição que lhe foi delegada,
conforme o disposto no parágrafo único do Art. 4º da Portaria nº 003R de, 23 de janeiro de 2002.
RESOLVE:
Elogiar o Cel BM FABIANO MARCHETI BONNO, NF 899309, pelo
seu brilhante desempenho à frente da coordenação e articulação das
instituições e empresas envolvidas na ocorrência na região de turfa
localizada no município da Serra. Ao ser demandado pelo ComandoGeral no dia 19/04 (domingo), na condição de Coordenador Estadual
de Proteção e Defesa Civil, entendeu que a ocorrência tinha
assumido uma dimensão muito maior do que um simples combate a
incêndio em turfa e evoluída para uma questão de proteção e defesa
civil. Nesse sentido, passou a adotar, de imediato, as providências
necessárias para instalar o Sistema de Comando em Operações
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(SCO) às 6:00 h do dia 20.04.2015 (segunda-feira), na área da
ocorrência.
O Cel BONNO, mesmo recém-operado em decorrência da ruptura
do Tendão de Aquiles e com o pé esquerdo imobilizado, não se
furtou em nenhum momento de estar à frente dos trabalhos. Durante
12 (doze) dias ininterruptos, das 6:00 às 18:00 h, conduziu com
grande liderança, competência e profissionalismo as ações dos
diversos atores no teatro de operações.
Oficial de conduta profissional ilibada, que se destaca pela amizade,
lealdade e comprometimento com que trata os assuntos da
Corporação e as missões passadas pelo Comando. Somadas a
essas virtudes está o seu elevado conhecimento técnico-profissional
que lhe conferem credibilidade e contribuem sobremaneira para que
a Corporação se mantenha no topo do ranking de maior
confiabilidade e aceitabilidade nas pesquisas de opinião pública
neste Estado, devendo, pois, servir de exemplo a ser seguido e
admirado pelos seus pares e subordinados, além do reconhecimento
por parte deste Comandante-Geral. Assim, é, pois com dever de
justiça e com muita gratidão por tão valoroso trabalho que lhe
consigno o presente elogio. (INDIVIDUAL)

A atuação no Incêndio Florestal em Marilândia durou uma semana (01 a 14 de
setembro) utilizando uma média de 30 bombeiros, e contou com o apoio da
aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar,
funcionários da Defesa Civil e da Prefeitura de Marilândia, agricultores e voluntários
da região.
A área queimada foi de aproximadamente 350 hectares, que corresponde a 350
campos de futebol. A ação coordenada pela Corporação foi responsável pela
preservação da área de proteção com mata nativa e espécies da flora local, sendo
empregadas várias técnicas de combate florestal de forma conjugada, segura e
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eficiente, entre elas fogo contra fogo, aceiros com máquina e pessoal, o kit florestal
dos quartéis com camionetes e pessoal, abafadores e bombas costais.
O Comando-Geral recebeu uma Moção de Aplauso da Câmara Municipal de
Marilândia pela atuação do CBMES na ocorrência, que segue transcrita abaixo:
Adilson Reggiani - Presidente da Câmara Municipal de Marilândia
Moção de Aplauso nº. 013/2015.
É com imenso prazer e satisfação que temos honra de parabenizar e
agradecer ao Comandante Geral Coronel BM Carlos Marcelo D’Isep
Costa pelo apoio e disponibilização de todos os membros do Corpo
de Bombeiros das respectivas Companhias Independente de São
Mateus, Aracruz e Colatina, a 2ª Cia do 2º BBM de Nova Venécia,
além da Equipe NOTAER, que lutaram bravamente pelo controle do
lamentável incêndio florestal ocorrido em nosso município que
iniciou-se no dia 07 de setembro do corrente ano com término no dia
13. Tivemos oportunidade de acompanhar as atividades das Equipes
acima citadas em decorrência deste lastimável incêndio de grande
dimensão corrido no interior de nosso município. E graças a Deus
com a interferência combativa do Corpo de Bombeiros foi possível ao
longo desses 07 dias consecutivos evitar que algo mais grave
pudesse ocorrer em nosso município.
Pelo acima exposto, resta para nós representantes do Poder
Legislativo Municipal, representando nossos munícipes, dizer muito
obrigado a todos que comandaram a operação, pois desenvolveram
brilhantes trabalhos em conjunto com seus Comandados capacitados
para todas as missões a eles confiadas, assim como a Equipe
NOTAER com uma ação importante de combate com o helicóptero
da Policia Militar que executou um papel importante de auxílio a
equipe de combate por terra. Nosso município nunca havia
vivenciado uma situação como esta onde tivemos a perca de uma
grande área de reserva nativa, com árvores centenárias, vários
animais silvestres também foram mortos, sem falar nos danos
ocorridos aos produtores rurais de nossa região no qual foram
atingidos pelo incêndio com percas de lavouras cafeeiras, cacau,
banana, eucalipto entre outras. Todos fizeram jus a sua função onde
notamos que esta corporação trabalha de forma organizada com
forte espírito de companheirismo e disciplina, pois demonstraram a
todos nós a grande competência de cada equipe, dinamismo e acima
de tudo o amor pela profissão a qual voz cabe. Seus atos de
solidariedade e compromisso contribuíram para minimizar a extensão
do incêndio florestal. São para nós exemplos de retidão e conduta,
algo inquestionável, cidadãos da maior capacidade provada e
aprovada por seus comportamentos sempre éticas buscando sempre
valorizar a todos. Mostraram-se sempre prestativos, atenciosas,
trabalhando com serenidade e transparência nas suas funções. Com
admiração queremos prestar profundo agradecimento a todos que
em muito colaboraram com o município de Marilândia.
Com representantes do Poder Legislativo em nome da população
marilandense, desejamos que o espírito de liderança de cada equipe
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se fortaleça cada vez mais e que continuem sendo estes exemplos
de profissionais guerreiros, determinados que lutam para
conquistarem seus objetivos e nunca desistem diante dos obstáculos
que a visa nos proporciona, pois todos têm sempre Deus acima de
tudo. E é por isso e muito mais que dedicamos essas breves linhas
parabenizando-os pelo brilhante trabalho que desempenharam em
prol do Município de Marilândia.
Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO de aplauso após ouvida
a douta decisão do Plenário, seja oficializado ao Gabinete do
Governador do Estado do Espírito Santo para conhecimento do
Exmo. Senhor Paulo Hartung, ao Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros, aos Comandos de todas as Cias Independente, a
2ªCia/2ºBBM e a Equipe do NOTAER de Vitória, conclamamos a
todos os Comandantes que deem ciência a todos os componentes e
que façam constar na ficha funcional de cada membro desta
Corporação que honrosamente participaram desta operação o
manifesto do Legislativo Marilandense, nossos mais sinceros
agradecimentos e votos de parabéns e esses verdadeiros guerreiros
e que Deus abençoe e capacite cada vez mais a cada um de vocês
para alcançarem sempre mais sucesso em todos os desafios que a
vida os proporcionar.
Vereadores autores: Silvano José Dondoni, Douglas Badiani,
Augusto Astori Ferreira, Tenório Gomes da Silva, Jocimar Rodrigues
Santana, Adilson Reggiani, Maurício Bravin, Glober Antômio de
Sousa e Américo da Silva Moraes.

O rompimento da barragem de Fundão, localizada no subdistrito de Bento
Rodrigues, a 35 km do centro do município de Mariana, Minas Gerais, ocorreu na
tarde de 05 de novembro de 2015. O acidente é considerado o desastre industrial
que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo
envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total despejado de 62 milhões de
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metros cúbicos. A lama chegou ao Rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230
municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, muitos dos quais
abastecem sua população com a água do rio.
No final do dia 06/11 (sexta-feira) o Governador Paulo Hartung convocou uma
reunião para a manhã do dia 07/11 na Residência Oficial da Praia da Costa
(RESOF) com a presença da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e
Desenvolvimento Urbano (SEDURB), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (SEAMA), CBMES, IEMA, AGERH, Casa Militar, EDP Escelsa,
entre outros órgãos.
Na reunião ficou decidido que o Secretário João Coser da SEDURB seria o
Coordenador das ações emergenciais do Governo e o CBMES, por intermédio da
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), gerenciaria os
trabalhos de assistência às populações de Baixo Guandu e Colatina com o objetivo
de minimizar os impactos da lama trazida pelo rompimento da barragem.
Nesse sentido, no dia 07/11 às 17:30 h, uma equipe da Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), composta pelo Cel BM Bonno e Sub Ten BM
Scopel, chegou ao município de Colatina para instalar o Sistema de Comando de
Operações (SCO) e auxiliar os municípios de Baixo Guandu e Colatina nas ações de
atendimento à população. Foram instalados Postos de Comando nos municípios de
Colatina e Baixo Guandu, com equipes de prontidão permanente.
Paralelamente, o CBMES colocou a disposição do CBMMG as suas Equipes K9
para auxiliar nas buscas em Mariana. Após aval do Comandante-Geral do CBMMG
seguiram, de forma voluntária, as seguintes equipes: Cap BM Mello e SD BM
Vicentine com o cão Vida; CB BM Merçon e cão Bala; e CB BM Meneguitti e o cão
Athos. As equipes começaram a atuar no dia 10/11 (terça-feira), permanecendo uma
semana em Mariana-MG.
Em relação ao Exército e a Marinha do Brasil foi solicitado formalmente à Secretaria
Nacional de Defesa Civil a atuação para, respectivamente, apoio na fase de préresposta com a mobilização de pessoal e carro-pipa do 38º Batalhão de Infantaria
(Ofício nº 277/2015 – CEPDEC, de 11 de novembro de 2015), e ações de
monitoramento e investigação na plataforma continental ao longo da foz do Rio Doce
por meio do navio hidroceanográfico Vital de Oliveira (Ofício nº 287/2015 –
CEPDEC, de 23 de novembro de 2015).
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O planejamento para os Municípios inicialmente contemplava a priorização da
preservação da vida, com sobrevoos diários e percurso terrestre com viaturas para
informação e retirada de pescadores e demais populares da calha do Rio Doce.
Paralelamente, para cada localidade foram realizados planejamentos específicos
para abastecimento e distribuição de água, em função das particularidades de cada
região.
As medidas foram estabelecidas de forma integrada com as prefeituras locais e as
demais agências do Estado. Entre os órgãos integrados atuaram a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA), O Instituto Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), a Companhia Espírito Santense de
Saneamento (CESAN), a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca (SEAG), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH),
Casa Militar, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a Secretaria de
Estado da Justiça (SEJUS), a Capitania dos Portos, Marinha, Exército, Polícia
Militar, Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Instituto de Pesquisa e Reabilitação de
Animais Marinhos (IPRAM) e as empresas privadas Vale, Fibria, Samarco,
Petrobrás.
Do dia 07 ao dia 25 de novembro de 2015 a Coordenadoria Estadual de Proteção e
Defesa Civil (CEPDEC) emitiu relatórios diários das atividades desenvolvidas na
Operação Colatina/2015.
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O Decreto nº 3.896-R, de 13 de novembro de 2015, instituiu o Comitê Gestor da
Crise Ambiental na Bacia do Rio Doce – CGCA/Rio Doce, vinculado à Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, com a finalidade de
gerenciar os impactos do desastre ambiental, decorrentes do rompimento das
barragens e rejeitos de mineração de Fundão e de Santarém, em Mariana/MG, e
suas repercussões na Bacia do Rio Doce.
O CGCA/Rio Doce foi composto pelos seguintes membros:
I. Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que o coordenará;
II. Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca;
III. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar;
IV. Comandante do Batalhão de Polícia Ambiental;
V. Diretor-Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
VI. Diretor-Presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos;
VII. Diretor-Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal;
VIII. Procurador Geral do Estado.
Em relação ao incêndio na Reserva Biológica de Sooretama - Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) a Corporação recebeu o Oficio
de Agradecimento nº 005/2016 – RBS/ICMBio/ES:
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Prezado Sr.
Os incêndios associados às condições climáticas da região e o
desconhecimento da população sobre o potencial destruidor do fogo
sobre o meio natural representam um dos maiores desafios para
conservação da biodiversidade, pois; ao contrário do ser humano, as
outras formas de vida, vegetal e animal, não dispõem de meios para
enfrentamento das chamas, a não ser a própria intervenção do ser
humano para minimizar tais sofrimentos.
A Reserva Biológica de Sooretama-ICMBio, apesar de manter uma
atenção permanente sobre os diversos fatores que podem colocar
em risco à vida protegida no maior fragmento de Mata Atlântica de
tabuleiros do sudeste brasileiro, constituído pela própria reserva e
demais áreas agregadas que totalizam em torno de 50.000 hectares
de floresta atlântica, continuamente tem se deparado com focos de
incêndio que requerem ação imediata no sentido de evitar que o
mesmo se propague para o interior da UC.
Entretanto, dada a dimensão da reserva e dos meios de que
dispomos para manter toda área sob vigilância, até o presente
momento da sua história a UC já registrou três grandes incêndios,
sendo que o primeiro atingiu uma área queimada de 2.000 hectares,
em 1998, o segundo de 30 hectares, em 2003, e recentemente no
dia 18/12/2015 o terceiro incêndio, que estima-se ser o segundo
maior da história desta UC com aproximadamente 150 hectares de
mata nativa queimada.
Em todas as situações, certamente as dimensões da área atingida
seriam imensamente maiores não fosse a pronta disponibilização de
uma estrutura logística para auxiliar no combate ao fogo, vindo de
diversos pares da sociedade (governo, sociedade civil, usuários
empresas). Neste particular, queremos destacar e ao mesmo tempo
agradecer imensamente pelo indispensável apoio do Corpo de
Bombeiros do Espírito Santo, que através da unidade de LinharesES, articulou o amplo apoio do comando da corporação em vitória,
que por sua vez não mediu esforços em sensibilizar o próprio
governo do Estado do Espírito Santo, o que foi fundamental para
combater o incêndio iniciado em área de difícil acesso no centro da
floresta e num momento de seca extrema sem pontos para captação
de água.
Eliton de Almeida Lima
Chefe da Reserva Biológica de Sooretama
ICMBio
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No final de 2015, em virtude da situação anormal decorrente do iminente perigo à
saúde pública, pelo aumento da presença do mosquito Aedes Aegypti, o Governo do
Estado declarou Situação de Emergência no Estado do Espírito Santo (Decreto nº
2.155-S, de 04 de dezembro de 2015).
O CBMES, por meio da Diretoria de Operações (DOp) e da Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), integrou o Comitê Estadual de Combate ao
Mosquito Aedes Aegypti. O comitê procurou estabelecer e priorizar as ações para
o enfrentamento da transmissão da dengue, Chikungunya, e Zika Vírus.
Entre 04 de janeiro e 26 de dezembro de 2015 foram notificados 41.556 casos de
dengue no Espírito Santo. Destes, 947 são suspeitos da forma grave, 28 são óbitos
confirmados e 19 são óbitos sob investigação.
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Diante do aumento da presença do mosquito Aedes Aegypti o Governo do Estado
determinou que todos os órgãos tomassem providências para assegurar a efetiva
realização do controle semanal de possíveis focos de proliferação do mosquito.
Nesse sentido, o Comando-Geral do CBMES designou militares por meio da
Portaria nº 110-S, de 21 de dezembro de 2015.
PORTARIA Nº 110-S, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015.
Designa militares responsáveis por assegurar
a efetiva realização do controle semanal de
possíveis focos de proliferação do mosquito
Aedes Aegypti no âmbito do CBMES.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o disposto no tendo em vista o que lhe confere os incisos I,
III, VII, XII e XIV do art. 2º do Regulamento Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (RCGCBMES),
aprovado pelo Decreto nº. 689-R, de 11 de maio de 2001, combinado
com o Art. 6º, da Portaria nº1 50-S, de 15 de dezembro de 2015, e,
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 2.155-S, de 4 de
dezembro de 2015 (publicado do Diário Oficial do Estado de 7 de
dezembro de 2015), que declarou Situação de Emergência no
Estado do Espírito Santo, em virtude de situação anormal decorrente
de iminente perigo à saúde pública, pelo aumento da presença do
mosquito Aedes Aegypti;
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 2.155-S, de 4 de
dezembro de 2015 (publicado do Diário Oficial do Estado de 7 de
dezembro de 2015), que estabeleceu a segunda-feira como dia de
controle semanal obrigatório de possíveis focos do mosquito Aedes
Aegypti nas áreas internas e externas dos edifícios públicos do Poder
Executivo Estadual;
CONSIDERANDO que o Art. 2º do Decreto nº 2.155-S determinou
aos dirigentes dos órgãos públicos da Administração Direta e Indireta
a designação formal de servidor responsável por assegura a efetiva
realização do controle semanal de possíveis focos de proliferação do
mosquito.
RESOLVE:
Art. 1º- DESIGNAR os militares abaixo como responsáveis por
coordenar as ações visando assegurar a efetiva realização do
controle semanal de possíveis focos de proliferação do mosquito
Aedes Aegypti no âmbito de seus OBMs.
- Complexo do QCG (Vitória): Maj BM Márcio Machado da Silva,
ajudante-geral;
- 3ª Cia/1ºBBM (Serra): Cap BM Natanael Silva de Oliveira,
comandante da 3ª Cia/1ºBBM;
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- 2ª Cia/1ºBBM (Vila Velha): Cap BM Pedro Dalvi Boina,
comandante da 2ª Cia/1ºBBM;
- CSM (Vila Velha): Maj BM André Pimentel Lugon, subchefe do
CSM;
- 2º BBM (Linhares): Maj BM Fábio Silva Ferreira, subcomandante
do 2º BBM;
- 2ª Cia/2º BBM (Nova Venécia): Cap BM Cristiano Malacarne,
comandante da 2ª Cia/2º BBM;
- 3º BBM (Cachoeiro de Itapemirim): Maj BM Claudiomar Lopes
Rassele, subcomandante do 3º BBM;
- 2ª Cia/3º BBM (Guaçuí): Cap BM Antônio Severino da Silva,
comandante da 2ª cia/3º BBM;
- 4º BBM (Marechal Floriano): Maj BM José Uliana, subcomandante
do 4º BBM;
- 5º BBM (Guarapari): Maj BM Vitor Lúcio Escalfoni, subcomandante
do 5º BBM;
- 2ª Cia/5º BBM (Anchieta): Cap BM Tales de Aquino Neves,
comandante da 2ª Cia/5º BBM;
- 1ª Cia Ind (São Mateus): Cap BM Heitor Henrique Lube da Silva,
subcomandante da 1ª Cia Ind;
- 2ª Cia Ind (Aracruz): Cap BM Lucas Sossai Waldetario,
subcomandante da 2ª Cia Ind., nf 903192;
- 3ª Cia Ind (Colatina): Cap BM Douglas Morau Briel,
subcomandante da 3ª Cia Ind;
- Cia Ind. Especializada (Cariacica): Cap BM Clayton Laeber
Thompson, subcomandante da Cia Ind. Esp.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
Vitória, 21 de dezembro de 2015.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
(DOE, de 22.12.2015)

XIII – COMENDAS E PRÊMIOS CONCEDIDOS

Medalha Mérito Nestor Gomes
Concedida pela Portaria nº 044-S, de 26 de junho de 2015, as seguintes
personalidades:
1) Cel PM Juceli Simiano Junior - Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar do Paraná.
2) Cel BM Luiz Henrique Gualberto Moreira - Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais.
3) Cel BM Reginaldo Dória de Freitas - Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar de Sergipe.
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4) Cel BM Eduardo Carlos dos Santos Pereira - SubComandante do Corpo de
Bombeiros Militar de Sergipe
5) Capitão de Mar-e-Guerra Marcos Aurélio Arruda - Comandante da Capitania dos
Portos.
6) Cel EB Edson Massayuki Hiroshi - Comandante do 38º Batalhão de Infantaria.
7) Cel PM Marcos Antônio Souza do Nascimento - Comandante-Geral do PMES.
8) Capitão de Fragata Silvio Fernando Ferreira - Comandante da EAMES.
9) Cel BM Willian de Sá Lessa - Chefe da Seção de Clínicas Médicas do CBMES.
10) Srª Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno - Chefe de Polícia Civil do
Estado do Espírito Santo.
11) Srª Angela Silvares - Secretaria de Governo.
12) Sr. Rodrigo Vieira Rabelo - Procurador Geral do Estado.
13) Sr. Gutman Uchôa de Mendonça - Conselho Deliberativo do FUNREBOM.
14) Sr. Ilson Xavier Bozi - Conselho Deliberativo do FUNREBOM.
15) Sr. Tharcício Pedro Botti - Conselho Deliberativo do FUNREBOM.
Concedida pela Portaria nº 063-S, de 05 de agosto de 2015, a seguinte
personalidade:
1) Cel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira - Secretário-Chefe da Casa Militar e
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Medalha General Castro
Concedida pela Portaria nº 054-S, de 13 de julho de 2015, as seguintes
personalidades:
1) Sr. Paulo César Hartung Gomes – Governador do Estado.
2) Cel PM Adilson Castilho Casitas – Coordenador Estadual de Defesa Civil do
Paraná.
3) Ten Cel BM Valdir Ferrari Junior – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
4) Maj BM Emerson Antônio Rocha Pazeto – Chefe do Departamento de Resposta
da CEPDEC-ES.
5) Sr. Valmir Gonzaga – Coordenador Municipal de Proteção de Defesa Civil de
Colatina.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Ouro
Concedida pela Portaria nº 064-S, de 10 de agosto de 2015, aos seguintes
militares:
1) Cap QOCBM Reinaldo Thomaz.
2) Cap QOABM Amarildo Gomes da Silva.
3) Cap QOABM Handerson Braga de Paula.
4) Cap QOABM Sergio Henrique Santana Dupphi.
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5) Cap QOABM Joatan Bulhões Torquato.
6) 2° Ten QOABM Rosemary Felix da Silva.
7) Sub Ten BM Hebio Fraga Pinheiro.
8) 1º Sgt BM Wilson Sagrillo.
9) 1º Sgt BM Mauricio Soares Cabral.
10) 1º Sgt BM Ozias Iglesias Dias.
11) 1º Sgt BM Sebastiao Tadeu da Silva.
12) 1º Sgt BM Mario Cesar Rodrigues Rocha.
13) 1º Sgt BM Paulo Antônio Hanthequeste Silva.
14) 1º Sgt BM Weverton Alves Braga.
15) 1º Sgt BM Joana Darc de Mendonça Cardoso.
16) 1º Sgt BM Geoffrey de Azevedo Goulart.
17) 1º Sgt BM Geraldo Tadeu Rayfasky.
18) 1º Sgt BM Edval Piere Gomes Ramos.
19) 1º Sgt BM Luiz Antonio Alvarenga Cavalcante.
20) 1º Sgt BM Nelson Antonio da Silva.
21) 2º Sgt BM Edilson Rodrigues da Trindade.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Prata
Concedida pela Portaria nº 065-S, de 10 de agosto de 2015, aos seguintes
militares:
1) Ten Cel BM Roger Vieira do Amaral.
2) Ten Cel BM Washington Ferreira Dias.
3) Ten Cel BM Hekssandro Vassoler.
4) Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva,
5) Ten Cel BM Rodrigo Nascimento Ribeiro Alves.
6) Maj BM Carlos Wagner Borges.
7) Maj BM Marcio Nascimento Rodrigues.
8) 2° Ten QOABM Ronney Veiga Ribeiro.
9) 2° Ten QOABM Madalena BUngenstab.
10) 2° Ten QOABM Eugenio Nolasco de Carvalho.
11) 2° Ten QOABM Rosania Rangel Rocha Almeida.
12) 2° Ten QOABM Lucio Andre Amorim.
13) 2° Ten QOABM Fabiano Jose de Aguilar Pacheco.
14) 2° Ten QOABM Fabiano Santanna Paiva.
15) 1º Sgt BM Gilberto Magnago.
16) 1º Sgt BM Eunice Paiva Scardua.
17) 1º Sgt BM Anderson Cordeiro.
18) 1º Sgt BM Andre da Silva de Souza Diz Ros.
19) 2º Sgt BM Fabio Santos.
20) 2º Sgt BM Nolimar Batista Silva.
21) 3º Sgt BM Messias Batista da Silva.
22) 3º Sgt BM Alex Sandro de Jesuz Loyola.
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23) 3º Sgt BM Edmar Frasson.
24) 3º Sgt BM Jefferson Candido.
25) 3º Sgt BM ALexsandro Coutinho da Silva.
26) 3º Sgt BM Edivani Maria Mapelli.
27) 3º Sgt BM Miercio Martinelli Guimaraes.
28) 3º Sgt BM Michelly Beninca Dias.
29) 3º Sgt BM Geraldo Magela Alves.
30) 3º Sgt BM Robson Almeida Menenguci.
31) 3º Sgt BM Carlos Eduardo Vieira.
32) 3º Sgt BM Jose Martins da Conceição.
33) 3º Sgt BM Elizete dos Santos Souza.
34) 3º Sgt BM Roberto de Sousa de Jesus.
35) 3º Sgt BM José de Anchieta Souza Bravo.
36) 3º Sgt BM Emerson Xavier da Rocha.
37) 3º Sgt BM Aureo Natali Pimentel.
38) 3º Sgt BM Sandro Chamasquini Alves.
39) 3º Sgt BM Benedito Luiz dos Santos.
40) 3º Sgt BM Fernando de Almeida Conceição.
41) Cb BM Dirce Maria do Nascimento.
42) Cb BM Sandro Rodrigues de Souza.
43) Cb BM Fatima Cristina de Souza Silva Neves.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Bronze
Concedida pela Portaria nº 066-S, de 10 de agosto de 2015, aos seguintes
militares:
1) 3º Sgt BM Elio Marins Eller.
2) 3º Sgt BM Israel Oliveira Santos.
3) 3º Sgt BM Julio Cesar de Souza Cabral.
4) Cb BM Ricardo Minto Dutra.
5) Cb BM Renan Correia de Freitas.
6) Cb BM Adalberto de Paula Gomes.
7) Cb BM Paulo Roberto Costa Junior.
8) Cb BM Duilton Santos de Araújo.
9) Cb BM Sandro Elias Soares.
10) Cb BM Walace Eugenio Santana.
Prêmio Amigo do Bombeiro
Concedido pela Portaria nº 045-S, de 26 de junho de 2015, as seguintes
personalidades:
1) Sra. Sueli Passoni Tonini - Diretora-Presidente do IEMA.
2) Sra. Denise de Moura Cadete Gazzinelli Cruz - Diretora-Presidente da CESAN.
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3) Sr. Neivaldo Bragato - Chefe de Gabinete do Governo do Estado do Espírito
Santo.
4) Sr. Rodrigo Marques de Abreu Júdice - Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.
5) Sra. Andreia da Silva Lopes - Superintendência Estadual de Comunicação Social.
6) Sra. Aline Correa Meirelles - Assistente Social do CBMES.
7) Sra. Isabela de Deus Cordeiro - Promotora de Justiça Titular CAOA.
8) Sr. Luiz Carlos Gonçalves Laranja - Empresário de Vila Velha.
9) Sr. Irmo Mariano Neto - Médico Coordenador do Centro de Medicina Hiberbárica
do Hospital Meridional de Cariacica.
10) Sr. Christiano Forza de Araujo - Empresário Linharense - Proprietário da Noca
Retífica.
11) Sr. Euder Pedroni - Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Linhares.
12) Sr. Wagner Boechat de Azeredo - Proprietário de rede de oficinas e guinchos.
13) Sr. José Antônio Guidoni - Prefeito do Município de São Domingos do Norte e
proprietário da empresa de mineração Guidoni.
14) Sr. Josenir Eleutério Gomes - Voluntário na Brigada de Incêndio do Maanaim.
15) Sr. Renato Luiz Veloso Werneck - Vereador de Marechal na Legislatura 2013/2016.
16) Sr. Geraldo Miliorini - Empresário do Município de Guarapari.
17) Sr. Nilis Castberg Machado de Souza - Secretário de Defesa Social da
Administração Municipal de São Mateus.
18) Sr. Nelson Hespanha Borges Filho - Gerente do SEST/SENAT de São Mateus.
19) Sr. Delano Oliveira Bersan - Promotor da 11ª Promotoria de Justiça Cível de
Colatina.
20) Sr. Availton Luiz Botti - Superintendente de Obras da Prefeitura Municipal de
Colatina,
21) Sr. Patrick Klein Canal - Construtora Canal Ltda.
22) Sr. João Roberto da Tenda Vieira - Gerente de Segurança Patrimonial da Arcelor
Mittal Tubarão.
23) Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG) - Delegacia
no 24) Estado do Espírito Santo.
25) Família Venturim – Venda Nova do Imigrante.
26) VIXFLY Imagens Aéreas.
Prêmio Machadinha Soldado do Fogo
Concedido pela Portaria nº 055-S, 15 de julho de 2015, aos seguintes militares:
1) Cel BM Felix Gomes Martins.
2) Ten Cel BM Jéferson Loureiro Ribeiro.
3) 1º Ten BM Érico Machado.
4) 1º Sgt BM Gilson Pinheiro Filho.
5) 1º Sgt BM Gilberto Magnago.
6) 1º Sgt BM Gildásio Perreira Cerqueira.
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7) 1º Sgt BM Carlos Roberto Pompinelli Rossi.
8) 1º Sgt BM Marcelo Alves de Lima.
9) 2º Sgt BM Eliomar Ferrugini.
10) 3° Sgt BM Emerson Xavier da Rocha.
Medalha Major Bremenkamp – Aplicação e Estudos
Concedida pela Portaria nº 109-S, de 15 de dezembro de 2015, ao seguinte militar:
1) Sd BM Rayner Christian Heleno Oliveira Betini - 1º Lugar Geral no Curso de
Formação de Soldados (CFSd - 2015), com média 9,256.

XIV – COMENDAS E TÍTULOS RECEBIDOS

1) Medalha Coronel Lumberto Maciel de Azevedo - Associação de Policiais
Militares da Reserva – ASPOMIRES.
2) Medalha Vasco Fernandes Coutinho - Policia Militar do Estado do Espirito
Santo.
3) Medalha do Mérito Policial Militar - Policia Militar do Estado do Piauí.
4) Medalha do Mérito Bombeiro Militar - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Sergipe.
5) Ordem do Mérito Bombeiro Militar – Imperador Dom Pedro II – Grau
Comendador - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
6) Medalha da Ordem do Mérito Tiradentes – Grau Grã Cruz - Policia Militar do
Estado de Goiás.
7) Medalha Verde Oliva – Maj R/2 Joaquim Thiago da Fonseca - Associação de
Oficiais da Reserva do Exército/RJ.
8) Medalha Amigo da Marinha - Comando do Primeiro Distrito Naval.
9) Medalha do Mérito Defesa Civil - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do
Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
10) Titulo de Honra ao Mérito em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados à população de Vitória – Sessão Solene em homenagem ao Dia do
Bombeiro - 2015 – Câmara Municipal de Vitória.
11) Titulo de Honra ao Mérito em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados à população de Cariacica – Sessão Solene em homenagem ao Dia do
Bombeiro - 2015 – Câmara Municipal de Cariacica.
12) Título de Colatinense Ausente Número 1 – 2015 – Comissão Organizadora do
XVII Encontro Colatinense Ausente – Estação Colatina.
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XV – PARTICIPAÇÃO EM REPRESENTAÇÕES E EVENTOS

Representando a Corporação, participei de diversos eventos, com destaque para os
seguintes:
1) Solenidade de Passagem de Comando do 38º BI, no dia 22 de janeiro de
2015, às 20:00 h.
2) Cerimônia de posse da Diretoria do Sindicato dos Engenheiros do Espírito
Santo (SENGE), triênio 2015-2017, no dia 28 de janeiro de 2015, às 20:00 h.
3) Cerimônia de comemoração do aniversário de 50 anos da Associação dos
Militares da Reserva, Reformados e da Ativa do Espírito Santo (ASPOMIRES), no
dia 30 de janeiro de 2015, às 9:00 h.
4) Cerimônia de comemoração do aniversário da Associação de Oficiais
Militares do Espírito Santo (ASSOMES), no dia 29 de janeiro de 2015, às 21:00 h.
5) Solenidade de posse dos Deputados Estaduais eleitos para 18ª Legislatura,
na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no dia 1º de fevereiro de
2015, às 10:00 h.
6) Solenidade de Posse dos Novos Membros do Conselho Deliberativo Fiscal
e Conselho Diretor da Caixa Beneficente do Militares Estaduais, no dia 6 de abril de
2015, às 10:00 h.
7) XIV ENEME – Encontro Nacional de Entidades Representativas de Oficiais
Militares Estaduais, realizado na ASPOMIRES – Bento Ferreira, Vitória - ES, nos
dias 08, 09 e 10 de abril de 2015.

8) Evento de implementação do Exame de Atenção Computadorizado
(programa de saúde e segurança na aviação brasileira), realizado no Hangar do
NOTAer – Quartel do Comando-Geral da PMES, no dia 13 de maio de 2015, às 9:00
h.
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9) Reunião do Conselho Nacional de Gestores Estaduais de Proteção e
Defesa Civil - CONGEPDEC, realizada na cidade de Goiânia-GO, nos dias 21 e 22
de maio de 2015.

10) Fórum Administração Pública e a Nova Lei Anticorrupção: Desafios e
Perspectivas, nos dias 27 e 28 de maio de 2015, às 14:00 h, no Salão Santiago,
Palácio Anchieta, Vitória.
11) Lançamento de políticas públicas operacionais do BANDES de 20152018, realizado no prédio do BANDES, no dia 16.07.2015, às 10 h.
12) 7º Ação Integrada em comemoração ao Dia do Soldado, promovida pela
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo no dia 23 de julho de 2015, às 8:00 h, no município de Colatina.
13) Solenidade de Aniversário da Polícia Militar do Estado de Goiás, no dia 29
de julho de 2015, na cidade de Goiânia-GO.
14) Solenidade de lançamento da Record News, no dia 14 de agosto de 2015,
às 7:30 h, na sede da Record News, Linhares.
15) Fórum Desenvolvimento em Destaque, promovido pela Record News, no
dia 14 de agosto de 2015, às 9:30min, no Hotel Days Inn, Linhares.
16) Palestra “Pessoas e relacionamentos das diversas gerações do mundo
corporativo”, promovida pela Associação de Empresários da Serra (ASES), no dia 19
de agosto de 2015, às 8:00h, no Centro de Eventos Steffen, Jardim Limoeiro, Serra.
17) Solenidade de entrega do 11º Prêmio Dom Luís Gonzaga Fernandes, no
dia 20 de agosto de 2015, às 16:00h, no Salão Santiago, Palácio Anchieta, Vitória.
18) Palestrante na reunião da Rede Capixaba de Inteligência, no dia 20 de
agosto de 2015, às 19:40 h, no Quartel do Comando-Geral do CBMES, com o tema:
“o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo no Contexto da
Segurança Pública”.
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19) Palestra sobre o tema “O Bombeiro Militar no Contexto da Segurança
Pública” durante a realização do X Curso de Estudos de Política e Estratégia da
Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG), no dia 03 de
setembro de 2015, às 20:00 h, no município de Linhares.
20) Solenidade em Homenagem ao CBMES pelos relevantes serviços
prestados na proteção dos Animais, realizada na Assembleia Legislativa do Espírito
Santo, no dia 01 de outubro de 2015 às 19:00 h.
21) Sessão Solenidade em Homenagem ao Dia do Professor, realizada na
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, no dia 14 de outubro de 2015 às 19:00 h.
22) Solenidade de abertura da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia,
promovido pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, às 09:00 h do dia 26
de outubro de 2015, no salão São Tiago no Palácio Anchieta.
23) Solenidade de entrega da reforma e ampliação da Delegacia Regional de
Alegre, promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, às 15:30min do
dia 26 de outubro de 2015, no município de Alegre.
24) Solenidade militar alusiva ao Aniversário de 70 anos da Organização das
Nações Unidas – ONU, no dia 27 de outubro de 2015, às 07:45 h, no 38º Batalhão
de Infantaria.
25) Solenidade de Abertura do XVII Encontro Nacional dos Oficiais da
Reserva do Exército (ENOREX), às 20 horas do dia 20 de outubro de 2015, no 38º
Batalhão de Infantaria.
26) Solenidade de Lançamento do livro Anjos Audazes, a história dos Hárpias
na maior tragédia natural do Espírito Santo, de autoria do Cap PM Marcelo Vieira
Hollanda, no dia 27 de outubro de 2015, às 19:30 h, no Cerimonial da ASPOMIRES.
27) Entrega do Espadim Tiradentes para os cadetes do 1º ano da Escola de
Formação de Oficiais, da Academia de Policial Militar do Guatupê - Paraná, no dia
30 de outubro de 2015
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27) Solenidade de Formatura do Curso de Formação de Soldados da PMES,
no dia 05 de novembro de 2015, às 20:00 h, no Ginásio Álvares Cabral, Bento
Ferreira - Vitória.

Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das PMs e CBMs (CNCG) e do
Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM)
1) Reunião do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das PMs e CBMs
(CNCG), no período de 10 a 12 de março de 2015 na cidade de São Paulo - SP.
Durante a reunião foram realizadas eleições para a Presidência e para o
Conselho Administrativo do CNCG - biênio 2015-2016, os seguintes conselheiros:









Presidente – Cel PMGO Silvio Benedito Alves;
1º Vice-Presidente – Cel CBMRN Otto Ricardo Saraiva Souza;
2º Vice-Presidente – Cel PMMG Antônio Badaró Bianchini;
Repres. da Região Sudeste – Cel PMSP Ricardo Gambaroni;
Repres. da Região Centro-Oeste – Cel PMDF Florisvaldo Ferreira César;
Repres. da Região Nordeste – Cel PMPB Euller de Assis Chaves;
Repres. da Região Norte – Cel PMAM Gilberto de Andrade Gouvêa;
Repres. da Região Sul – Cel PMPR César Vinicius Kogut.
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2) Reunião do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das PMs e CBMs
(CNCG) e 1ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros
Militares do Brasil (LIGABOM), no período de 13 a 17 de abril de 2015, na cidade do
Rio de Janeiro - RJ.
Durante a reunião foram eleitos para a Presidência e para o Conselho
Administrativo da LIGABOM - biênio 2015-2016, os seguintes conselheiros:









Presidente – Cel CBMGO Carlos Helbingen Junior;
1º Vice-Presidente – Cel CBPMESP Marco Aurélio Alves Pinto;
2º Vice-Presidente – Cel CBMDF Hamilton Santos Esteves;
Repres. da Região Sudeste – Cel CBMES Carlos Macedo D’Isep Costa;
Repres. da Região Centro-Oeste – Cel CBMDF Hamilton Santos Esteves;
Repres. da Região Nordeste – Cel CBMSE Reginaldo Dória de Freitas;
Repres. da Região Norte – Cel CBMRO Silvio Luiz Rodrigues da Silva;
Repres. da Região Sul – Cel CBMSC Onir Mocellin.
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3) Reunião do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do
Brasil (LIGABOM) com o Secretário Nacional de Segurança Pública para tratar do
Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, no dia 29 de maio de 2015, no Palácio
da Justiça – Brasília – DF.
4) Reunião Extraordinária do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros
Militares do Brasil (LIGABOM), no período de 17 a 18 de setembro de 2015, na
cidade de Palmas - TO.
Durante a Reunião apresentei a proposta encaminhada pelo CBMES, no ano
de 2006, objetivando a modificação da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), nos artigos 7º, 23A e 320, inserindo os Corpos de
Bombeiros Militares no Sistema Nacional de Trânsito para captação de recursos e
convênios com órgãos de trânsito.

5) 2ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros
Militares do Brasil (LIGABOM), no período de 12 a 13 de novembro de 2015, na
cidade de Goiana – GO.
Em razão do acidente ambiental de Mariana não participei da 2ª Reunião
Ordinária, sendo representado pelo Cel BM Tomazelli – Diretor de Operações do
CBMES.
Nota: As Atas das Reuniões da LIGABOM foram publicadas em BCG/CBMES e
encontram-se arquivadas na Ajudância-Geral.
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XVI – ALOCUÇÕES

Entrega dos Kits de Defesa Civil
Bom dia a todos!
Esta solenidade tem por objetivo entregar a 42 municípios o kit de Defesa Civil. O kit é
composto pelos seguintes materiais e equipamentos:








Pick Up Diesel (com engate para reboque e identificação da COMDEC).
Barco de alumínio para áreas alagadas.
Reboque para barco de alumínio.
Motor de popa15 HP.
Kit Multimídia: Computador, estabilizador, impressora multifuncional, aparelho de
fax, máquina fotográfica digital e aparelho GPS.
Coletes de Defesa Civil
Mobília: Duas mesas, dois gaveteiros volantes, duas cadeiras tipo secretária,
arquivo de pastas suspensas e duas cadeiras fixas.

Com essa entrega o estado passará a ter os seus 78 municípios com toda a parte
estrutural necessária para o funcionamento da Defesa Civil.
Essa iniciativa do nosso estado é uma importante contribuição para o fortalecimento do
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Conforme estabelecido na Politica
Nacional de Proteção e Defesa Civil temos no Brasil a defesa civil estruturada em forma
de um sistema constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal,
dos Estados e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação na área
de proteção e defesa civil.
A Defesa Civil não atua sozinha. Ela se dá de forma multissetorial e nos três níveis de
governo – federal, estadual e municipal - com ampla participação da comunidade, tendo
suas ações articuladas pelos órgãos que compõem o Sistema. A Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil é o órgão central desse Sistema e responsável pela
coordenação das ações de proteção e defesa civil em todo o território nacional.
As Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil no nível estadual e as
Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil com os seus Núcleos
Comunitários são os outros órgãos do Sistema. Na verdade a existência e atuação dos
órgãos no município são vitais para o Sistema, pois é nele que os desastres acontecem.
É nele que a população precisa estar organizada, preparada e orientada sobre o que
fazer e como fazer.
No Estado do Espírito Santo, a coordenação e execução das ações de defesa civil
estão previstas como uma Missão Constitucional do Corpo de Bombeiros Militar
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(CBMES). Nesse sentido, o Sistema Estadual de Proteção Defesa Civil é coordenado
pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - órgão de direção
pertencente à estrutura organizacional do CBMES.
No entanto, devemos reforçar que os desastres acontecem nos bairros, nos distritos, ou
seja, na ponta da linha onde se encontra e vive o cidadão; logo, torna-se primordial que
Poder Municipal conheça, identifique e realize as ações necessárias para minimizar os
riscos de desastres nas áreas do seu município. Assim, são as Coordenadorias
Municipais de Proteção e Defesa Civil e os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa
Civil os responsáveis pela articulação e coordenação no nível municipal. Na realidade,
são eles os elos mais importantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Por fim, gostaria de destacar que o sucesso de qualquer ação de Defesa Civil está
associado ao regime de cooperação entre os níveis de governo e a comunidade, com o
consequente aproveitamento máximo dos recursos disponíveis. Assim, podemos
afirmar que DEFESA CIVIL SOMOS TODOS NÓS. Ou seja, em sua essência é A
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA DEFESA DA PRÓPRIA COMUNIDADE.
Muito Obrigado!

6° Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Bom dia a todos!
É um enorme prazer e uma grande alegria receber todos vocês aqui no nosso sexto
Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
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Ao assumir o Comando-Geral da corporação no início do ano estabeleci três focos
prioritários para a minha gestão.
1. Aumentar a eficiência no atendimento dos serviços prestados ao cidadão.
2. Capacitação, treinamento e valorização do publico interno.
3. Proteção e defesa civil das comunidades.
Dentre os vários serviços prestados pela Corporação encontramos os relacionados a
segurança das pessoas e de seus bens, contra incêndio e pânico.
Ao longo da minha carreira tenho dedicado especial atenção a esse tema. Atuei por
mais de uma década no Centro de Atividades Técnicas, tendo a honra e o privilégio
de exercer a sua chefia por quase quatro anos (de 2000 a 2003).
Naquela época o Estado possuía duas legislações básicas. A Lei 3.218/1978 e o
Decreto 2.125-N/1985 que a regulamentava. Complementando a legislação o Corpo
de Bombeiros possuía 12 Normas Técnicas e 14 Pareceres Técnicos. Atualmente
temos 21 NT e 19 PT.
Antes de prosseguir, gostaria de nesse ponto abrir um parênteses para pontuar que,
na minha visão, a segurança contra incêndio e pânico no nosso país tem dois
momentos bem definidos (dois divisores de água – o antes e o depois). O primeiro
foi o Incêndio do Edifício Joelma em fevereiro de 1974 em São Paulo. (188 mortes e
mais de 300 feridos).
A partir desse sinistro, inicia-se um profundo debate e a elaboração de legislações
especificas e voltadas para a segurança contra incêndios.
O segundo foi o incêndio da Boate Kiss em janeiro de 2013 na cidade de Santa
Maria – RS. Com um numero de 242 mortos (234 no local e 8 em dias posteriores) é
o terceiro acidente mais fatal da história. (o primeiro com 492 mortos foi em 1942 na
Boate Coconut Grove, Boston – USA e o segundo mais fatal foi na Discoteca
Luoyang na China em 2000 com 309 mortos).
A partir desse trágico acidente, começa-se a discutir a segurança dos locais de
reunião de publico, as novas exigências e os novos critérios para fiscalização e
controle. Entra na pauta a responsabilização. Nessa engrenagem tem o poder
publico, tem os profissionais projetistas, tem os profissionais revendedores e
instaladores de equipamentos/sistemas, os proprietários/responsáveis pelos
imóveis/estabelecimentos.
Entre os anos de 2001 e 2002 iniciamos uma ampla e profunda revisão da legislação
básica. Em muitos pontos, no nosso entendimento, ela estava obsoleta e presa a
uma realidade de mais de duas décadas atrás. Era preciso acompanhar a evolução
da construção civil, das novas tecnologias, dos novos equipamentos, em fim,
atualizar e modernizar a nossa legislação de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
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Depois de muitas idas e vindas, concluímos a revisão da legislação e apresentamos
para a sociedade em um seminário, no que de certa forma pode ser considerado o
embrião desse que acontece na sexta edição, a atual legislação, ou seja, a Lei
9269/2009 (julho) e o Decreto 2423-R/2009 (dezembro).
Passados cinco anos de implantação dessa nova legislação, entendemos ser
necessário corrigir e ajustar alguns pontos. Muitos deles tem relação direta com o
trágico incêndio da Boate Kiss. Não podemos permitir que algo parecido aconteça
em nosso estado. Outros pontos, estão relacionados as demandas/reclamações
apresentadas pela sociedade e também a uma auto avaliação crítica de nossas
normas, de nossas exigências e do nosso padrão de fiscalização.
As alterações na Lei 9.269 e no Decreto 2.423-R buscaram uma atualização e uma
maior eficiência. Foram introduzidas algumas inovações que visam aumentar a
segurança em alguns casos, que buscam abordagens mais céleres para obtenção
dos Alvarás de Licença para microempresas, sem, contudo, prescindir da
segurança. Ou seja, tem o objetivo de desburocratizar e simplificar os nossos
processos.
Esses temas serão daqui a pouco abordados com mais profundidade durante a
nossa primeira palestra e com certeza o espírito de todo esse trabalho. De certa
forma essas inovações e mudanças serão concretizadas e materializadas na NOVA
NORMA TÉCNICA 01 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. Que também será
apresentada nessa oportunidade.
A equipe do CAT tem se desdobrado e trabalhado muito para atingir esse foco
prioritário de aumentar a eficiência dos nossos serviços. O tema do seminário
sintetiza o caminho que escolhemos e buscamos de fortma firme, que é o de
SIMPLIFICAR PROCESSOS E POPULARIZAR A PREVENÇÃO CONTRA
INCENDIO.
Finalizando gostaria de agradecer ao Ten Cel Felippe e a toda equipe do CAT pelo
cuidado e pelo esmero em organizar esse seminário. Agradecer aos nossos
parceiros CREA-ES, CAU-ES, SINDUSCON-ES e ao SINDICATO PATRONAL DE
CONDOMINIOS DO ES pela ajuda na realização do evento. Agradecer ao
Conselheiro Domingos Tauffener – Presidente do TCES por mais uma vez atender a
nossa solicitação e disponibilizar toda estrutura do auditório para o nosso seminário.
Agradecer aos palestrantes por disponibilizarem seus tempos e seus conhecimentos
com todos nós. Por fim agradecer a presença de todos vocês. Espero que
aproveitem bastante e que possamos juntos melhorar e aperfeiçoar a segurança
contra incêndio e pânico de todos os capixabas.
Muito obrigado. Um excelente seminário a todos!
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Solenidade Militar do Dois de Julho e Sessão Solene Assembleia Legislativa 2015
Senhoras e Senhores Boa Noite!
“Há um homem que vai ao perigo, quando os outros fogem;
que vela, quando a cidade dorme;
que é um anjo na terra, no perigo das águas e na agonia das chamas;
que leva o amor ao próximo às últimas consequências do devotamento;
que não teme as alturas vertiginosas, nem os abismos medonhos, quando o dever o
chama;
que arrisca a vida para salvar o que não lhe pertence;
que é um raio de esperança nas trevas do desespero.
Este homem é um herói.
E este herói é o Bombeiro.”
(Cônego Antônio Alves – Capelão da PMPE)
Desde 1954 comemoramos, a cada Dois de Julho, com indisfarçável orgulho o Dia
Nacional do Bombeiro. A data não é apenas um momento de celebração, mas
também de avaliarmos a evolução do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo ao longo de seus 103 anos de existência.
Nossa missão, visão e valores reafirmam o compromisso firmado com a sociedade
de prestar um serviço que tem como base a excelência. Constatamos que, apesar
dos muitos desafios, temos - ano após ano - alcançado nossos objetivos.
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Na nobre missão de proteção à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio os
bombeiros militares trabalham com dedicação e afinco. A meta principal é o bemestar da sociedade. Para isso, não importa que muitas vezes a própria vida seja
colocada em risco. Para ser um bombeiro militar, é indispensável ter o desejo de
servir a população e salvar vidas, excelente condicionamento físico e equilíbrio
emocional para lidar com as situações críticas mais adversas.
Em vários aspectos, apesar do tamanho em relação a outros co-irmãos, o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo é uma referência nacional. O bom
desempenho é resultado direto do comprometimento individual de cada bombeiro
militar que coloca o seu coração na atividade que está fazendo, dando sempre o seu
melhor cotidianamente.
Companheiros, a admiração, o respeito e a credibilidade que hoje alcançamos é o
nosso maior patrimônio. A manutenção desse patrimônio exige de todos nós, oficiais
e praças, um empenho contínuo na prática das boas ações e uma incessante busca
do aperfeiçoamento na profissão que abraçamos.
Estamos todos cientes das dificuldades que o Estado do Espírito Santo atravessa e
das medidas de correção de rumo adotadas pelo Governador Paulo Hartung. Em um
ano em que os desafios estão postos, principalmente em relação à baixa capacidade
de investimento da Corporação, o rigoroso controle orçamentário e financeiro, aliado
a uma boa capacidade de planejamento ganham ainda mais importância. Ao
concluirmos a elaboração do nosso Planejamento Estratégico 2015-2022, temos a
convicção e a absoluta certeza de que nosso Corpo de Bombeiros está no caminho
correto.
No contexto da Segurança Pública gostaria de registrar que de forma inédita a
Corporação teve ações inseridas no Planejamento Estratégico da Secretaria de
Estado da Segurança Pública e Defesa Social. A nossa participação nesse contexto
reforça a determinação do nosso Secretário, Dr. André Garcia, de integrar e de
dialogar com as instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública do
Estado. O resultado desse trabalho sério, competente e integrador estampam os
noticiários do dia de hoje, com o registro da menor taxa de homicídios dolosos dos
últimos 25 anos no Estado do Espírito Santo. Parabéns Dr. André Garcia! Parabéns
a todos os integrantes da segurança publica estadual! (Gostaria aqui de solicitar
uma calorosa salva de palmas)
Gostaria também de agradecer ao Exm° Sr. Governador Paulo Hartung, em nome
dos 24 novos 2° Tenentes do Quadro de Oficiais Administrativos e dos cinco
Capitães do Quadro de Oficiais Combatentes promovidos no dia de hoje! Obrigado
pela assinatura dos atos de promoção. Obrigado pelo apoio e pela confiança em
nosso trabalho.
Não poço deixar, também, de registrar a amizade e o apoio do Exm° Sr. ViceGovernador Cesar Colnago. Para aqueles que não se lembram ou não
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acompanharam de perto, ele foi fundamental no processo de construção da nossa
emancipação no ano de 1997. Mais uma vez nossos sinceros agradecimentos!
Aos recém-promovidos, quero desejar muito sucesso nas novas atribuições. O
reconhecimento e a valorização são fundamentais em qualquer carreira, mas
lembrem-se que receberão novos desafios e novas responsabilidades. Exerçam o
oficialato pautados na liderança, no exemplo e no conhecimento técnico-profissional,
tratando seus subordinados com dignidade, urbanidade, justiça e educação.
Parabéns capitães e tenentes!
Companheiros, precisamos seguir em frente, arregaçar as mangas e continuar
trabalhando firmes e determinados na busca continuada do aumento da eficiência no
atendimento prestado ao cidadão capixaba. Vamos à Luta!
Crente nos valores e deveres que condicionam nossa vocação profissional,
parabenizo e saúdo todos os companheiros Bombeiros Militares, do passado e do
presente, que com dedicação e profissionalismo ajudaram a construir a grandiosa
história de nossa Corporação e a manter vivo o propósito de nossa existência, que
pode ser resumido no cumprimento humanitário do lema adotado por todos os
Corpos de Bombeiros Militares do Brasil: “Vidas Alheias e Riquezas Salvar”.
Parabéns a todos os Bombeiros Militares Capixabas!
Parabéns a todos os Bombeiros Militares do Brasil!
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Prêmio Dom Luis Gonzaga Fernandes
Senhoras e Senhores,
Constitucionalmente, compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo a coordenação e execução de ações de defesa civil; prevenção e combate a
incêndios; perícia de incêndios e explosões em local de sinistros; busca e
salvamento; elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e de seus
bens contra incêndios e pânico e outras atividades previstas em lei.
Ele tem a missão de proteger a Vida, o Patrimônio e o Meio Ambiente de todo a
população do nosso Estado.
Dentro desse amplo leque de competências e, sobretudo, pelos diversos tipos de
sinistros enfrentados no dia a dia, temos - ao longo dos nossos 103 anos de
existência - construído histórias de coragem, dedicação e profissionalismo.
Gostaria de relembrar algumas dessas histórias e assim, reverenciar os bombeiros
militares do passado e enaltecer os do presente. Os que hoje fazem a história e
fazem a diferença.
Janeiro de 1985 – Morro do Macaco em Tabuazeiro – Vitória – Muitas casas
destruídas e mais de 40 mortos. Julho de 1994 – Incêndio da Vila Rubim – Vitória –
04 mortes. Setembro de 1998 – Incêndio reserva de Soretama – 33 dias de
combate ao incêndio. Janeiro de 2004 – chuvas intensas. Dezembro de 2013 –
chuvas intensas – 55 municípios atingidos e 24 mortes. Janeiro de 2015 – Incêndio
Parque Estadual da Pedra Azul. Março de 2015 – Incêndio Turfa – Serra.
Aproveitando esse momento, gostaria de apresentar alguns números para ilustrar o
dia a dia dos nossos 1.246 bombeiros que compõem a Corporação. No ano de
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2014 atendemos 27.066 ocorrências (2015/1 – 14.164), realizamos 77.201 vistorias
(2015/1 – 38.773), analisamos 4978 projetos (2015/1 – 2.049) e periciamos 165
incêndios (2015/1 – 100).
Em todos esses serviços tenham a certeza, Senhoras e Senhores, que a atuação de
nossos bravos bombeiros militares é feita com muita técnica e conhecimento, com
muita disciplina, com muita paixão, mas sobretudo com muito amor a profissão que
escolhemos. E, são esses ingredientes que, verdadeiramente, traduzem a
credibilidade e a confiabilidade conquistadas pela Corporação ao longo desses 103
anos.
Estas conquistas estão relacionadas ao resultado concreto de nossas ações e
atividades em prol da população capixaba. Para nossa geração motivo de grande
orgulho e reconhecimento do trabalho, pautado em valores sólidos da Hierarquia;
Disciplina; Ética; Excelência; Espírito de Corpo; Coragem e Determinação; Vigor
Físico e Satisfação.
Na condição de Comandante-Geral da Corporação gostaria de registrar minha
emoção em receber em nome de todos os bombeiros militares do Estado do Espírito
Santo, do passado e do presente, o PRÊMIO DOM LUIS GONZAGA FERNANDES.
A indicação e escolha do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
para receber um prêmio dessa relevância e importância é uma grande honra para
todos nós Bombeiros Militares. Esse reconhecimento mostra que estamos no rumo
certo e, mesmo diante das dificuldades momentâneas, não podemos deixar de
seguir em frente, arregaçar as mangas e continuar trabalhando firmes e
determinados na busca continuada do aumento da eficiência no atendimento
prestado ao cidadão capixaba.
Obrigado a Comissão Especial de Avaliação do Prêmio pela indicação. Obrigado ao
Governador Paulo Hartung pela concessão do Prêmio. Obrigado a cada bombeiros
militar. Continuemos juntos e unidos, pois JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Para finalizar, gostaria de citar um verso escrito pelo Cônego Antonio Alves –
capelão da PMPE, como forma de homenagear todo o Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Espírito Santo.
“Há um homem que vai ao perigo, quando os outros fogem;
que vela, quando a cidade dorme;
que é um anjo na terra, no perigo das águas e na agonia das chamas;
que leva o amor ao próximo às últimas consequências do devotamento;
que não teme as alturas vertiginosas, nem os abismos medonhos, quando o dever o chama;
que arrisca a vida para salvar o que não lhe pertence;
que é um raio de esperança nas trevas do desespero.
Este homem é um herói.
E este herói é o Bombeiro.”

Que Deus nos abençoe. Muito Obrigado!
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Formatura do Dia do Soldado
Bom dia a Todos! A nossa formatura hoje tem três finalidades.

A primeira delas o de comemorar o DIA DO SOLDADO. Instituído em homenagem
a Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro,
nascido em 25 de agosto de 1803. Caxias foi um exemplo de homem, de soldado,
de cidadão, de pai de família e de líder político. Um exemplo para todos nós
militares.
Gostaria de registrar aqui o que Gilberto Freire escreveu sobre Caxias. No momento
que vivemos uma crise ética e politica – sem precedentes - me parece muito
apropriado:
“Caxiismo não é um conjunto de virtudes apenas
militares, mas de virtudes cívicas e militares, comuns a militares e
civis... deveria ser aprendido tanto nas escolas civis como nas
militares. É o Brasil inteiro que precisa dele.”
A segunda, agraciar os BOMBEIROS MILITARES com MEDALHA VALOR
BOMBEIRO MILITAR – nas cores OURO, PRATA E BRONZE como reconhecimento
do ESTADO pelos bons serviços prestados e, conferir o PRÊMIO MACHADINHA
SOLDADO DO FOGO aos BOMBEIROS MILITARES cujas iniciativas no exercício
de suas funções ou atividades profissionais, tenham contribuído para
engrandecimento da nossa Corporação.
A terceira, lembrar que no dia 25 de agosto de 1997 foi publicada a Emenda
Constitucional nº 12 que possibilitou a nossa desvinculação da Policia Militar. Digo
lembrar, pois entendemos que a desvinculação deve ser encarada como um fato,
como uma fase dentro da nossa história de 103 anos de existência.
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A Corporação foi criada no dia 26 de dezembro de 1912 como uma Seção de
Bombeiros da Força Publica. Em 1924 - Pelotão de Bombeiros. Em 1925 Companhia de Bombeiros. 1938 - Corpo de Bombeiros (Grande Comando dentro da
Estrutura da PM) e, finalmente em 1997 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo. Uma organização com autonomia administrativa e financeira.
Dentro dessa ótica, o ALTO COMANDO, decidiu que partir de 2016 não mais
comemoraremos no dia 25 de agosto a data de desvinculação.
Isso não significa que devemos esquecer esse importante fato da história do nosso
Corpo de Bombeiros Militar, mas apenas encará-lo como um fato natural da nossa
evolução institucional. Temos a consciência da luta e da abnegação de vários
companheiros na construção desse processo – muitos deles continuam ainda na
ativa. Processo que nos garante hoje uma Corporação forte, dinâmica e com uma
visão clara de futuro.
Quero registrar também, no dia de hoje, a promoção de 112 cabos, de 25
subtenentes, 25 primeiros sargentos, 25 segundos sargentos, além da conclusão do
Curso de Habilitação de Sargentos com a promoção de 55 terceiros Sargentos. Se
somarmos com as ultimas promoções dos Oficiais do Quadro administrativo temos
um total de 255 PROMOÇÕES.
Aos recém-promovidos, quero desejar muito sucesso nas novas atribuições. O
reconhecimento e a valorização são fundamentais em qualquer carreira, mas
lembrem-se que receberão novos desafios e novas responsabilidades. Isso exige
uma mudança de postura e de comportamento. Exerçam suas novas funções
pautados na liderança, no exemplo e no conhecimento técnico-profissional, tratando
seus subordinados e companheiros com dignidade, justiça e educação. Parabéns a
todos o promovidos!
Finalizando, gostaria de agradecer a cada bombeiros militar, do passado e do
presente, que conduziram o CBMES para o recebimento do PRÊMIO DOM LUIS
GONZAGA FERNANDES.
Na condição de Comandante-Geral da Corporação foi uma emoção muito grande
receber em nome de todos vocês um prêmio que marca a relevante contribuição do
CBMES em favor da construção de uma sociedade mais justa, solidária, fraterna e
em harmonia com a natureza.
OBRIGADO A CADA BOMBEIRO MILITAR! CONTINUEMOS JUNTOS E UNIDOS,
POIS JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
VAMOS A LUTA!
BOM DIA A TODOS!
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Solenidade Militar do 103° Aniversário de Criação do CBMES
Boa noite a todos!
No próximo dia 26 de dezembro o nosso Corpo de Bombeiros Militar completa 103
anos de existência. Uma data que celebramos com muita alegria e entusiasmo.
Entretanto, a Corporação tem que continuar olhando para frente, planejando suas
ações, traçando objetivos e metas que garantam cada vez mais o alcance da sua
VISÃO de “ser reconhecida nacionalmente como uma instituição pública moderna,
competente e de alta credibilidade nas atividades de bombeiro e defesa civil,
alcançando a excelência no cumprimento de suas missões constitucionais em todo
território capixaba”.
Constitucionalmente, compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo a coordenação e execução de ações de defesa civil; prevenção e combate a
incêndios; perícia de incêndios e explosões em local de sinistros; busca e
salvamento; elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e de seus
bens contra incêndios e pânico e outras atividades previstas em lei.
Dentro desse amplo leque de competências e, sobretudo, pelos diversos tipos de
sinistros enfrentados no dia a dia, temos - ao longo dos nossos 103 anos de
existência - construído histórias de coragem, dedicação e profissionalismo.
Gostaria de relembrar algumas dessas histórias e assim, reverenciar os bombeiros
militares do passado e enaltecer os do presente. Os que hoje fazem a história e
fazem a diferença.
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Janeiro de 1985 – Morro do Macaco em Tabuazeiro – Vitória – Muitas casas
destruídas e mais de 40 mortos. Julho de 1994 – Incêndio da Vila Rubim – Vitória –
04 mortes. Setembro de 1998 – Incêndio da Reserva Biológica de Soretama – 33
dias de combate ao incêndio. Janeiro de 2004 – chuvas intensas. Dezembro de
2013 – chuvas intensas – 55 municípios atingidos e 24 mortes. (maior desastre
natural do Estado). Janeiro de 2015 – Incêndio no Parque Estadual da Pedra Azul.
Março de 2015 – Incêndio em Turfa – Serra. Novembro de 2015 – Acidente na
Bacia do Rio Doce. (maior desastre ambiental do Brasil). Dezembro de 2015 –
incêndio no Parque Estadual de Itaúnas e, desde o último sábado, na Reserva
Biológica de Sooretama.
Aproveitando esse momento, gostaria de apresentar alguns números para ilustrar o
dia a dia dos nossos 1.271 bombeiros militares que compõem a Corporação. Até o
dia 30 de novembro de 2015, atendemos 26.149 ocorrências, realizamos 68.584
vistorias, 4.399 análises de projetos e 188 pericias de incêndios.
Senhoras e Senhores, em todos esses serviços tenham a certeza que a atuação de
nossos bravos bombeiros militares é feita com muita técnica e conhecimento, com
muita disciplina, com muita paixão, mas sobretudo com muito amor à profissão que
escolhemos. E são esses ingredientes que, verdadeiramente, traduzem a
credibilidade e a confiabilidade conquistadas pela Corporação ao longo desses
anos.
Nossa missão, visão e valores reafirmam o compromisso firmado com a sociedade
de prestar um serviço que tem como base a excelência. Constatamos que, apesar
dos muitos desafios, temos - ano após ano - alcançado nossos objetivos.
Em vários aspectos, apesar do tamanho em relação a outros co-irmãos, o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo é uma referência nacional. O bom
desempenho é resultado direto do comprometimento individual de cada bombeiro
militar que coloca o seu coração na atividade que está fazendo, dando sempre o seu
melhor cotidianamente.
Companheiros, a admiração, o respeito e a credibilidade que hoje alcançamos é o
nosso maior patrimônio. A manutenção desse patrimônio exige de todos nós, oficiais
e praças, um empenho contínuo na prática das boas ações e uma incessante busca
do aperfeiçoamento na profissão que abraçamos.
Estamos todos cientes das dificuldades que o Estado do Espírito Santo atravessa e
das medidas de correção de rumo adotadas pelo Governador Paulo Hartung. 2015
foi um ano de muitas dificuldades e de grandes desafios, que exigiu de todos nós um
rigoroso controle orçamentário e financeiro. Diante desse cenário, a criatividade, as
parcerias e uma boa capacidade de planejamento tornam-se fundamentais para a
gestão.
E é nesse sentido, que estamos conduzindo a Corporação. Logo nos primeiros dias
de comando, apresentei a todos os bombeiros militares um Mapa Estratégico
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estabelecendo as premissas do novo comando (gostaria aqui de relembrá-los:
Hierarquia e Disciplina; Ética, transparência e respeito à coisa publica; Gestão
participativa; Controle orçamentário e financeiro) e os focos prioritários que
deveríamos almejar (Eficiência no atendimento ao cidadão; capacitação, treinamento
e valorização do público interno; e proteção e defesa civil das comunidades).
Esse Mapa Estratégico alinhado às Orientações Estratégicas 2015-2018 do Governo
do Estado, às Diretrizes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e aos
nossos Planejamentos Estratégicos anteriores constituem a base do nosso
Planejamento Estratégico 2015-2019.
No contexto da Segurança Pública gostaria de registrar, mais uma vez, que de forma
inédita a Corporação teve ações inseridas no Planejamento Estratégico da
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social. A nossa participação
nesse contexto reforça a determinação do Dr. André Garcia, de integrar e de
dialogar com as instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública do
Estado. Obrigado Dr. André Garcia!
Aos mais novos soldados da Corporação: quero dar os parabéns pela vitória
alcançada após exaustivos e intensos 11 meses de curso de formação e desejar
muito sucesso na carreira. Parabenizar também aos seus familiares por essa vitória.
A família sempre foi, é, e continuará sendo a base para o nosso sucesso e nossas
conquistas.
Meus comandados, senhores e senhores, temos a convicção e a absoluta certeza
de que nosso Corpo de Bombeiros está no caminho correto.
Companheiros, precisamos seguir em frente, arregaçar as mangas e continuar
trabalhando firmes e determinados na busca continuada do aumento da eficiência no
atendimento prestado ao cidadão capixaba. Vamos à Luta!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
Finalizando gostaria de parabenizar e desejar um FELIZ ANIVERSÁRIO a todos os
BOMBEIROS MILITARES, do passado e do presente, que ajudaram a construir a
história da Corporação e a manter vivo o lema “Vidas Alheias e Riquezas Salvar”.
DESEJAR a todos os presentes um NATAL EM FAMÍLIA com a presença de Deus
em nossos Corações e um 2016 com muita luz e prosperidade para todos nós.
Muito Obrigado!
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Na Solenidade Militar em comemoração ao 103° Aniversário do CBMES, realizada
no dia 22 de dezembro de 2015, solicitei ao Governador Paulo Hartung uma reunião
para o mês de janeiro de 2016 para apresentação do projeto do Centro de
Treinamento de Bombeiros e Defesa Civil e a reestruturação organizacional da
Corporação.
Após contato com o gabinete do Governador, a reunião ficou agendada para o dia
15 de janeiro de 2016.

Carlos Marcelo D’Isep Costa – Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 10498/2018 - CMT-GERAL, DE 27/12/2018.
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no item I do art. 2º do
Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto n.º 689-R, de 11 de Maio de
2001.
RESOLVE:
PUBLICAR na parte reservada aos anexos deste BGCBM, para Conhecimento e
Registro Histórico da Corporação o Relatório Anual de Gestão – Exercício 2016.
(BGCBM Nº 01, DE 04/01/2019)
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
Exercício 2016

Comandante-Geral: Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa.
Decreto de nomeação: Decreto n° 187-S, de 14 de janeiro de 2015. (DOE
15.01.2015)

I – REUNIÃO COM GOVERNADOR DO ESTADO

Na Solenidade Militar em comemoração ao 103° Aniversário do CBMES, realizada
no dia 22 de dezembro de 2015, solicitei ao Governador Paulo Hartung uma reunião
para o mês de janeiro de 2016 com o objetivo de apresentar o projeto do Centro de
Treinamento de Bombeiros e Defesa Civil (CTC) e a reestruturação organizacional
da Corporação.
Após contato com o gabinete do Governador, a reunião ficou agendada para o dia
15 de janeiro.
Participantes: Governador Paulo Hartung, Secretária de Governo Ângela Silvares,
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social André Garcia, Cel BM D’Isep e Maj
BM Carnielli.
Pauta:
1) Apresentação do projeto do Centro de Treinamento e Capacitação de
Bombeiros e Defesa Civil (CTC).
2) Alinhamento das Funções Gratificadas do CBMES.
3) Modernização da Estrutura Organizacional do CBMES.
Encaminhamentos e desdobramentos:
1) Autorização para construção do CTC e elaboração de Nota Técnica para
divulgação.
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NOTA TÉCNICA
Investimento: Construção do Centro de Treinamento e Capacitação
de Bombeiros e Defesa Civil e Unidade Padrão de Bombeiros.
Local: ES 010 Manguinhos, em Serra. (Terreno próprio).
Data: 2016 - Edital de Licitação.
Estrutura oferecida: Pistas de treinamento, tanques e piscina para
mergulho, espaço confinado, estrutura para combate a incêndio com
uso de material ecologicamente correto, prédio e torre de altura,
tanque para emergência com produtos químicos, busca resgate e
salvamento com cães, busca e resgate em estruturas colapsadas, 6
salas de aula com capacidade total 180 alunos, além de alojamentos,
refeitório e infraestrutura para administração e funcionamento da
unidade.
Execução da obra: A obra do Centro de Treinamento e Capacitação
(CTC) com área de 2.837,82 m² será construída em conjunto com a
Unidade Padrão do Corpo de Bombeiros Militar na Serra, que possui
área construída de 1.230 m2, no mesmo terreno, mediante processo
licitatório e canteiro de obras único, que promoverão redução dos
custos totais.
Benefícios para o CBMES: Melhor qualificação técnica nas diversas
atividades da Corporação, aproximando as rotinas de treinamento à
realidade operacional com uma infraestrutura moderna e adequada.
Benefícios para a sociedade: Aumentar a eficiência dos serviços
prestados, aperfeiçoar a qualificação das Coordenadorias Municipais
de Proteção e Defesa Civil e de voluntários, ofertas de diversos
cursos de interesse de empresas instaladas e a ser instaladas no
Estado: salvatagem (empresas de petróleo e gás), espaço confinado,
resgate veicular e primeiros socorros (empresas contratadas pelas
concessionárias das rodovias federais) e brigadas de incêndio. O
CTC poderá também atender aos projetos sociais da Corporação
junto à comunidade.
Benefícios adicionais: Contrapartida frente ao novo custeio com
receitas geradas pelos serviços ofertados à sociedade. Tornar-se
uma referência nacional em qualificação de bombeiros e proteção e
defesa civil.
Investimento total (estimativa): 12,5 milhões
Centro de Treinamento e Capacitação: R$ 10 milhões
Unidade Padrão: R$ 2,5 milhões
Fonte de Recursos: FUNREBOM
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2) O Alinhamento das Funções Gratificadas foi resolvido com a publicação do
Decreto nº 3.934-R, de 22 de janeiro de 2016 que reorganizou e redefiniu as
atribuições das Funções Gratificadas, criadas pela Lei Complementar nº 629, de
25/05/2012, no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito
Santo, sem alteração de despesa.
3) A Modernização da Estrutura Organizacional foi possibilitada pelo Decreto
nº 3.947-R, de 26 de fevereiro de 2016 que alterou o Quadro de Organização (QO)
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Espírito Santo - CBMES, instituído pela Lei
Complementar nº 101, de 22/09/1997, com as alterações posteriores, sem elevação
de despesa.

II – AÇÕES ADMINISTRATIVAS

A modernização da estrutura organizacional tem prosseguimento com a Portaria nº
020-S, de 09 de março de 2016 que aprovou o Quadro de Detalhamento Interno
(QDI) do CBMES, delegou competências administrativas, atribuiu encargos, e deu
outras providências. Com a publicação da Portaria n° 020-S, a Portaria nº 080-S, de
04 de setembro de 2015 (marco inicial), que delegava competências
administrativas, atribuía encargos, estabelecia subordinação, constituía a Assessoria
Estratégica, e dava outras providências foi revogada.
Em 1° de março de 2016 as funções do Alto Comando da Corporação passam ser
exercidas pelos seguintes Oficiais:
Diretor de Gestão de Pessoas..... Cel BM Edvaldo Souza da Silva.
Corregedor ................................... Cel BM Edmilton Ribeiro Aguiar Junior.
CEPDEC .......................................

Cel BM Fabiano Marchetti Bonno.

Diretor de Operações .................. Cel BM Lauédis Tomazelli.
Diretor de Apoio Logístico .........

Cel BM Félix Gomes Martins.

Com a publicação de novo QO e do novo QDI foram mantidas alguns
Comandos/Chefias e realizadas novas designações:
Assistente ao Comando-Geral - Ten Cel BM Samuel Rodrigues Barboza.
Assessoria Estratégica - Ten Cel BM Adeiton Costa Pavani.
Assessoria de Comunicação - Ten Cel BM Nilton Cesar Cardoso.
Chefe do Centro de Atividades Técnicas - Ten Cel BM Rodrigo N. Ribeiro Alves.
Chefe do Centro de Ensino e Instrução - Ten Cel BM Washington F. Dias.
Corregedor Adjunto - Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva.
Coordenador Adjunto da CEPDEC - Ten Cel BM Hekssandro Vassoler.
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Diretor Adjunto da DGP - Ten Cel BM André Có.
Diretor Adjunto da DOp - Ten Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira.
Diretor Adjunto da DAL - Ten Cel BM Jeferson Loureiro Ribeiro.
Comandante do 1º BBM - Ten Cel BM Leonardo de A. Merigueti.
Comandante do 2º BBM - Ten Cel BM Hebert de Carvalho.
Comandante do 3º BBM - Ten Cel BM Áureo Buzato.
Comandante do 4º BBM - Ten Cel BM Roger Vieira do Amaral.
Comandante do 5º BBM - Ten Cel BM Bruno Tadeu Rigo.
Comandante do 6º BBM - Ten Cel BM Germano Felippe W. Neto.
Comandante da 1ª Cia Ind. BM - Maj BM Cristiano Sartório.
Comandante da 2ª Cia Ind. BM - Maj BM Emerson Antônio Rocha Pazeto.
Comandante da 3ª Cia Ind. BM - Maj BM Márcio Nascimento Rodrigues.
Com a passagem do Cel BM Edmilton Ribeiro Aguiar Junior para a Reserva
Remunerada no dia 23 de julho de 2016, as funções na Corregedoria e na Diretoria
de Operações passam a ser exercidas pelos seguintes oficiais:
Corregedor - Cel BM Lauédis Tomazelli.
Diretor de Operações - Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira.
Diretor Adjunto da DOp - Ten Cel BM Jorge Antonio Bertolani.
No dia 29 de julho foram declarados Aspirantes-a-Oficial BM do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo, por Mérito Intelectual, os 09 Cadetes aprovados
no 3° ano do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais - CBMMG, realizado no período de 26/09/2013 a
29/07/2016.

134

NF
3258696
3255298
3521370
3510115
2980967
2463148
2674980
496793
3269981

Aspirante-a-Oficial
Rafael Silva de Almeida
Gabriel Grain Lemos Gonçalves
Rodrigo Christ Diniz
Vitor de Carvalho Breda
David Justo Santos
Alan Chagas Lima
Florisvaldo Ribeiro Pereira Junior
Willian Sergio
Cássio Lucas Da Mata

Nota
9,477
9,293
9,288
9,276
9,196
9,148
9,134
9,031
8,805

Classificação
2º/38
12º/38
13º/38
16º/38
21º/38
24º/38
26º/38
32º/38
35º/38

Fonte: CEIB/DGP

III – PLANO ESTRATÉGICO DO CBMES – 2015-2019

O lançamento oficial do Plano Estratégico do CBMES foi realizado no dia 09 de
março de 2016 no Auditório do QCG com uma apresentação para Governador Paulo
Hartung, Vice-Governador César Colnago, Secretário de Segurança Publica e
Defesa Social André Garcia, Secretária de Governo Ângela Silvares, Secretária de
Gestão e Recursos Humanos Dayse Lemos, Secretário de Economia e
Planejamento Regis Matos, Secretário Chefe da Casa Civil Paulo Roberto,
Secretário-Chefe da Casa Militar Ten Cel PM Ferrari e para todos os oficiais
superiores da Corporação.

Por ocasião da apresentação do PE 2015-2019 registrei nas páginas 08 e 09 do
referido documento o seguinte:
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O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), dando
continuidade à sua cultura de planejamento, apresenta o seu Planejamento
Estratégico para um horizonte temporal de 05 (cinco) anos (2015-2019). Nos
anos anteriores, tive a satisfação de colaborar com os primeiros planejamentos
estratégicos (2006-2010 e 2011-2014) e agora tenho a honra de, na condição de
Comandante-Geral, conduzir e orientar mais um capítulo dessa trajetória exitosa
que é a Gestão Estratégica do CBMES.
Todos nós temos ciência do momento difícil em que essa caminhada foi
planejada e isso reforça a sua importância, pois “para quem não sabe aonde
quer chegar, qualquer caminho serve”. O CBMES tem a clareza de sua missão e
dos seus valores, e a certeza dos objetivos que precisam ser alcançados para
garantir a todos os cidadãos capixabas um serviço público eficiente e de
qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
Espero que esse trabalho seja incorporado ao dia a dia de cada bombeiro militar
que integra essa centenária instituição, para que possamos de forma coletiva,
com a soma do talento, da dedicação e do profissionalismo de cada um, cumprir
a nossa missão, mantendo vivo e cada vez mais forte o propósito de nossa
existência: “Vida Alheia e Riquezas Salvar”.
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Na manhã e tarde do dia 1º de abril realizei uma reunião com os capitães e tenentes
com o objetivo de compartilhar informações relevantes sobre os projetos e as ações
previstas no Planejamento Estratégico 2015-2019, com destaque para a construção
do Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil (CTC), a
modernização da estrutura organizacional e o sistema de alerta e alarme da Defesa
Civil.

Mantendo a cultura de planejamento na Corporação realizamos o Seminário de
Acompanhamento do Planejamento Estratégico no dia 12 de agosto de 2016
(Diretriz de Serviço nº 001/2016 – AEST). Na abertura do Seminário a Profa. Dra
Lucilaine Pascuci (UFES) ministrou a palestra “Gestão Estratégica”, na sequência foi
realizada uma explanação da visão global do PE 2015-2019 e realizado um
alinhamento dos 19 Objetivos Estratégicos e das 104 iniciativas estabelecidas
inicialmente.
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No Seminário foram apresentados os Aspirantes-a-Oficial recém-formados no Curso
de Formação de Oficiais no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais
– CBMMG. Oportunidade das novas gerações participarem do processo de
construção da Gestão Estratégica da Corporação.

Em virtude de dificuldades com a agenda e ajustes na metodologia para
consolidação dos planejamentos dos diversos OBM não foi realizado em dezembro
o Seminário de Acompanhamento, ficando para o início do ano de 2017.

IV – SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento global, aprovado pela Assembleia Legislativa, foi de R$ 17,051 bilhões,
o que representa um crescimento de 6,41% em relação ao Orçamento 2015. As
áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública foram priorizadas pelo Governo
com maiores fatias. Na Saúde, o orçamento foi de R$ 2,4 bilhões; na Educação, R$
2,1 bilhões, enquanto que na Segurança, o total foi de R$ 1,7 bilhão.
Mantendo a política de controle de gastos implantada em 2015 o Governo editou o
Decreto nº 3.922-R, de 04 de janeiro de 2016, estabelecendo diretrizes e
providências para contenção e qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual
no exercício de 2016.
Com a edição do Decreto nº 3.922-R ficaram mantidas as seguintes suspensões:
I. assinatura de novos contratos de prestação de serviços de consultoria,
de locação, aquisição e reforma de imóveis, de aquisição e a locação de veículos e
de locação de máquinas e equipamentos;
II. realização de aditivos contratuais que importem em aumento
quantitativo e/ou qualitativo nos contratos de obras e serviços de engenharia, de
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aquisição de bens e de prestação de serviços, inclusive de locação de imóveis, de
veículos e de máquinas e equipamentos;
III. participação de servidores públicos em cursos, seminários,
congressos, feiras, simpósios, bem como em outras formas de treinamento e
capacitação que demandem a realização de despesas, salvo se estes forem
realizados pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo;
IV.
afastamento de servidor, com ônus para o poder público, para
participar de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado;
V. realização de recepções, homenagens, solenidades, inaugurações e
demais eventos pela Administração Pública que demandem a contratação de
estrutura e/ou de alimentação para sua efetivação, incluindo a contratação de
serviços de coffee break;
VI. apoio a eventos realizados por particulares ou por pessoas jurídicas
de direito público, por intermédio de convênios, de termos de cooperação técnica ou
de contratos de patrocínio;
VII. concessão de horas extras aos servidores públicos;
VIII. reestruturação ou qualquer revisão dos planos de cargos e salários
dos servidores e empregados públicos da Administração Direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo; e
IX. realização de novos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos.
O mesmo dispositivo legal não estabeleceu metas especificas de redução de gastos
para os órgãos e entidades do Poder Executivo, na realidade, estabeleceu que os
gestores deveriam realizar uma análise pormenorizada das despesas dos seus
respectivos órgãos, buscando identificar oportunidades de redução com otimização
dos recursos disponíveis.
Nesse sentido, foi necessária a elaboração de um Plano de Contenção de
Despesas de Custeio - PCDC, contemplando a análise dos custos e a identificação
de oportunidades, visando qualificar o gasto, priorizando, dentre outras ações:
I. renegociação das condições de preços e/ou quantidades vigentes nos
contratos firmados para despesas de custeio, independentemente do valor,
mediante acordo entre as partes, visando o redimensionando sob a ótica da real
necessidade avaliando custo/benefício;
II. supressão, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93,
de valores dos contratos vigentes, quando cabível;
III. redimensionamento do serviço de tecnologia de informação, inclusive
de impressão corporativa; e
IV.
reavaliação dos custos e redimensionamento do material de
consumo.
Paralelamente as medidas mencionadas, a Corporação manteve a fixação de limites
para algumas despesas estabelecidos em 2015 e continuou com a prática de
reuniões entre o Comando-Geral e Diretoria de Apoio logístico (DAL) para definição,
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avaliação e controle da execução orçamentária e financeira da Corporação,
reforçando a premissa de um rigoroso controle orçamentário e financeiro
estabelecida no Mapa Estratégico do Comandante-Geral.
Importante pontuar que mesmo diante de todas as restrições e limitações
orçamentárias da Unidade Gestora CBMES, o orçamento do FUNREBOM a partir do
exercício de 2016, também, passa a sofrer o regramento estabelecido pelas
seguintes legislações:
1) Lei Complementar nº 817/2015 (Acresce o §3º no art. 1º da LC
15

102/1997)

“§3º - Poderá ser gasto com a cobertura de custeio o percentual de
até 50% dos recursos financeiros provenientes do FUNREBOM.”
2) Lei Complementar nº 833/2016. Dispõe sobre a reversão de recursos
de fundos e autarquias.
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Tesouro
Estadual o superávit financeiro dos recursos vinculados dos seus fundos e
autarquias.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos recursos
vinculados por normas constitucionais ou legislação federal.
Art. 2º As disponibilidades financeiras mencionadas no caput do art. 1º
serão transferidas para a Conta Única da unidade gestora Encargos Gerais do
Estado e classificadas na fonte de recursos ordinários Orçamentos Executados.”
3) Emenda Constitucional nº 93/2016. Altera o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e
estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
“Art. 76A - São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de
dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Estados e do Distrito
Federal relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser
criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras
receitas correntes.”
Os quadros abaixo apresentam os orçamentos aprovados e executados no exercício
2016 para as 04 (quatro) Unidades Gestoras existentes na Corporação: CBMES,
FUNREBOM, CEPDEC e FUNPDEC.

15

A LC 817 foi aprovada em 10 de dezembro de 2015, mas para efeitos práticos, em virtude do
encerramento do exercício financeiro 2015, seus efeitos se deram no exercício 2016.
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Orçamentos Aprovados
Unidade Gestora

Investimento

Custeio

Pessoal

Total

Tesouro
Infraero
SUS
FUNREBOM
CEPDEC
FUNPDEC
Total

1.500.000,00
2.000.000,00
0,00
7.686.000,00
0,00
0,00
11.186.000,00

6.720.000,00
500.000,00
600.000,00
5.457.000,00
112.000,00
378.000,00
13.767.000,00

113.546.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.546.000,00

121.766.000,00
2.500.000,00
600.000,00
13.143.000,00
112.000,00
378.000,00
138.499.000,00

Custeio

Pessoal

Total

110.004.255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.004.255,00

113.543.641,0
1.413.085,00
26.213,00
4.253.996,00
27.359,00
134.466,00
119.398.760,00

CBMES

Fonte: DepOF/DAL

Orçamentos Executados
Unidade Gestora

Investimento

Tesouro
Infraero
SUS
FUNREBOM
CEPDEC
FUNPDEC
Total

0,00
1.047.789,00
0,00
3.888.700,00
0,00
0,00
4.936.489,00

CBMES

3.539.386,00
365.296,00
26.213,00
365.296,00
27.359,00
134.466,00
4.458.016,00

Fonte: DepOF/DAL

Arrecadação
Fonte
FUNREBOM
SUS
INFRAERO

Valor
10.259.118,33
152.712,75
1.774.800,00

Fonte: DepOF/DAL

Arrecadação SUS
A arrecadação SUS é proveniente dos serviços prestados pelas equipes de APH
que atuam na região metropolitana.
Arrecadação INFRAERO
A arrecadação INFRAERO está pactuada no Convênio nº 0004/CI/2012/0023, com
vigência: 28/12/2012 a 31/12/2017 (processo nº 65630475) e valor global de R$
12.787.979,04. No início do ano foi proposta, por iniciativa da INFRAERO, a redução
do efetivo previsto para os exercícios de 2016 e 2017, passando de 58 para 44
bombeiros militares. Nesse sentido, foi realizado o Termo Aditivo n° 003 CI/2016/0023.
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Com o Termo Aditivo o valor global foi reduzido para R$ 10.282.379,04 e,
consequentemente, o repasse previsto para o exercício 2016 para o valor de R$
1.774.800,00, distribuído em 03 parcelas de R$ 591.600,00 nos meses de janeiro,
maio e setembro.
Arrecadação de Taxas do FUNREBOM – 2015 X 2016
O gráfico abaixo apresenta um comparativo da arrecadação de taxas realizada pelo
Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM
nos exercícios 2015 e 2016. Para o exercício de 2016 o Valor Reajustável do
Tesouro Estadual – VRTE sofreu um aumento de 9,93%.

10.213.017,68

10.259.118,33

Variação VRTE
2015/2016 = + 9,93 %

+ 0,45%

4.988.622,50

5.031.262,41
+ 0,85%

2015

2016

2015/1

2016/1

Saldo Financeiro do FUNREBOM e PROPAE
As contas do FUNREBOM e do PROPAE apresentaram em 31/12/2016 o seguinte
saldo financeiro:
Conta
FUNREBOM
PROPAE

Saldo Financeiro
30.575.424,35
14.145.524,00

Fonte: DepOF/DAL

O recurso do PROPAE está aplicado em conta específica vinculada ao FUNREBOM
no Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES. No ano de 2016 não houve
nenhum investimento com esse recurso, incidindo no saldo financeiro, apenas, os
juros do período no valor de R$ 1.604.330,06.
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V – EMENDAS PARLAMENTARES, CONVÊNIOS E PARCERIAS

Emendas Parlamentares
A liberação de Emendas Parlamentares por parte de 23 deputados estaduais para o
Exercício 2016, fruto do trabalho do Comando-Geral na Assembleia Legislativa no
ano de 2015, resultou na aprovação de R$ 670.000,00, entretanto, só foi possível
executar o valor de R$ 227.057,34. Essa execução é explicada, principalmente, pelo
equivoco no lançamento da Unidade Gestora e da Natureza da Despesa
(investimento ou custeio).
UG CBMES
Deputado
Rafael Favato
Guerino Zanon
Marcos Bruno
Luzia Toledo

Valor

Executado

30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00

Saldo
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00

UG CPDEC
Rodrigo Coelho
Eliana Dadalto

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

UG FUNPDEC
Raquel Lessa
Euclerio Sampaio
Da Vitoria
Edsom Magalhães
José Carlos Nunes
Freitas
Theodorico Ferraço
Cacau Lorenzoni
Marcos Mansur
Sandro Locutor
Dary Pagung
Erick Musso
Janete de Sá
Almir Vieira
Gilson Lopes
Bruno Lamas
Gildevan Fernandes

30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
670.000,00

30.000,00
30.000,00

19.800,80
30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00
10.199,20

30.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
19.670,00
17.586,54
227.057,34

10.330,00
30.000,00
12.413,46
442.942,66

Fonte: DepOF/DAL

Todas as Emendas deveriam ter sido destinadas ao Fundo Estadual de Proteção e
Defesa Civil (FUNPDEC) para que o Corpo de Bombeiros Militar pudesse auxiliar os
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municípios capixabas que convivem com estiagens prolongadas e com os
constantes incêndios em vegetação, fornecendo um “Kit Estiagem”.
Para o Exercício 2017, novamente, o Comando-Geral encaminhou ofício aos 30
Deputados Estaduais solicitando indicação de Emenda Parlamentar no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais) para aquisição de equipamentos de combate a incêndios
Florestais.
Aos Deputados Federais foi encaminhando ofício solicitando o valor de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) para aquisição de viaturas de combate a
incêndio para atuar no combate aos incêndios florestais.
Diante da severa crise hídrica vivida pelo estado e do consequente aumento do
número de incêndios em vegetação buscou-se com as Emendas Parlamentares a
aquisição de viaturas dentro das normas internacionais com as seguintes
especificações:
AUTO-BOMBA TANQUE ESPECIAL 4X4
Sistema de combate a incêndio tipo CAFS (compressed air foam
system - sistema de compressão de ar e espuma) que possui
geradores de espuma individuais em cada saída para permitir que o
sistema não sofra perda de carga durante a utilização de várias
linhas de ataque simultaneamente, com tanque em polietileno ou aço
com no mínimo 3.000 litros, tanque de espuma com no mínimo 50
litros, bomba padrão NFPA de no mínimo 750 GPM no PTO do
veículo, canhão monitor com capacidade mínima de 1.000 litros por
minuto.
Sistema independente de sprinklers para proteção da cabine e pneus
e situações de enclausuramento pelo fogo no mato, com reserva de
no mínimo 300 litros d’água, dentre outras várias características.

Convênios com os Municípios
Estabelecido como Diretriz do Comando-Geral e como uma Política Institucional a
manutenção dos convênios já existentes e a formalização de novos convênios entre
todas as Unidades Operacionais e as Prefeituras Municipais, tendo como objeto a
prestação conjunta dos serviços de atendimento a emergências e o desenvolvimento
das atividades de defesa civil pelo CBMES e pelas Comissões Municipais de
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).
A celebração dos convênios permite que o CBMES isente os municípios
pagamento de taxas (inciso XV do art. 3° da Lei n° 7.001, de 27 de dezembro
2001) e possibilita que os municípios assumam o custeio de algumas despesas
Unidade, proporcionando, desta forma, uma redução no custeio geral
Corporação.

do
de
da
da
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Termo de Cooperação com a Junta Comercial do Espírito Santo
O Termo de Cooperação nº 003/2016 (processo n° 70995788), possibilitou que a
Junta Comercial do Espírito Santo (JUCEES) efetuasse a transferência do recurso
no valor de R$ 295.778,00 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e
oito reais) para que CBMES realizasse o desenvolvimento e a manutenção de
software do Sistema Integrado de Atividades Técnicas (SIAT).

Resolução Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
A Resolução n° 006-N/2015, de 31 de março de 2015, estabelece que a Caixa
Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBMEES arque com as
despesas referentes às anuidades da PMES e do CBMES junto ao Conselho
Nacional dos Comandantes-Gerais das Policias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares (CNCG); e em casos de necessidade e devidamente justificado arque com
as despesas, em forma de indenização, de um Oficial para acompanhar os
Comandantes-Gerais durantes as reuniões do CNCG.
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A Anuidade do CBMES no ano de 2016 foi no valor de R$ 2.836,80. A Corporação
também recebeu o apoio no custeio de passagens, alimentação e hospedagem do
Ajudante de Ordens que acompanhou o Comandante-Geral nas reuniões do CNCG.
Registro de Domínio Internet
A Corporação após tomar ciência das regras que regulam a concessão de nomes de
sites internet no âmbito do domínio “.gov.br” constantes no endereço eletrônico:
http://registro.br/dominio/regras, solicitou formalmente a PRODEST, por meio do
Ofício nº 329/2016 – Ajudância-geral, de 25 de agosto de 2016, o registro do nome
bombeiros.es.gov.br.

VI – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS

O Comandante-Geral é o responsável pela Ordenação de Despesas de 03 (três)
Unidades Gestoras (UG): CBMES, FUNREBOM e FUNPDEC. A Ordenação de
Despesas da UG CEPDEC é de responsabilidade do Coordenador Estadual de
Proteção e Defesa Civil. Todas as Contas do Exercício 2015 foram aprovadas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
UG – CBMES
ACÓRDÃO TC - 765/2018 – Segunda Câmara
Processo: TC 04956/2016-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES
Exercício: 2015
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Edmilton Ribeiro Aguiar Júnior e Carlos Marcelo D’Isep Costa
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada,
ante as razões expostas pelo Relator, em Julgar Regulares as contas do Corpo de
Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES, referente ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade dos Sr. Edmilton Ribeiro Aguiar Júnior e Carlos Marcelo D’Isep
Costa nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012,
expedindo-se a devida quitação, nos moldes do artigo 85 do mesmo diploma legal.
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UG – FUNREBOM
ACÓRDÃO TC - 331/2018 – Segunda Câmara
Processo: TC 04996/2016-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM
Exercício: 2015
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada,
ante as razões expostas pelo Relator, em Julgar Regulares as contas do Fundo
Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FUNREBOM, sob
responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo D’Isep Costa, relativas ao exercício de
2015, nos termos do inciso II, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando
quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
UG – FUNPDEC
ACÓRDÃO TC - 872/2017 – Segunda Câmara
Processo: TC 4954/2016
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo - FUNPDEC
Exercício: 2015
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-4954/2016, ACORDAM os
Srs. conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito
Santo, em sessão realizada no dia doze de julho de dois mil e dezessete, à
unanimidade, em Julgar Regular a Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual
de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC, relativa ao exercício de 2015, sob a
responsabilidade do Senhor Carlos Marcelo D’Isep Costa, na forma do inciso I do
artigo 84 da Lei Complementar Estadual 621/2012, dando-lhe a devida quitação,
com fundamento no art. 85 do mesmo diploma legal, arquivando-se os presentes
autos após o trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, conselheiro
Domingos Augusto Taufner.
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UG – CEPDEC
ACÓRDÃO TC - 080/2018-3
Processo: TC 04991/2016-2
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC
Exercício: 2015
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Fabiano Marchetti Bonno
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada,
ante as razões expostas pelo Relator, em Julgar Regulares as contas da
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC, relativas ao
exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Fabiano Marchetti Bonno, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.

VII – EFETIVO

Situação do Efetivo em 07/01/2016

Quadro
QOC
QOA
QOM
QOD
Total
Quadro
QBMP/O

Previsto

Existente

Déficit

1.800

1.271

529 (29,38%)

Cel
TC
P E P
E
6 6 16 18

Maj
P
E
20 21

1

1

7

7

1
1
22

1
1
18

Sub Ten
P
E
40 40

18

1° Sgt
P
E
74 74

21

Cap
P
E
44 19
12 12
1
1
58 31

2° Sgt
P
E
141 132

1º Ten
P
E
20 5
20 19
1
1
42 24
3° Sgt
P
E
184 101

2º Ten
P
E
27 20
29 24
1
1
58 44

Asp
P E
10

Al Of
P E
24

0

0

CB
P
E
441 334

10

24

SD
P
E
715 411

P
133
61
6
5
205

Total
E
123
55
1
0
179

Total
P
E
1595 1092

Fonte: DGP
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Situação do Efetivo em 29/12/2016

Quadro
QOC
QOA
QOM
QOD
Total
Quadro
QBMP/O

Cel
P E
6 6
1

0

7

6

Previsto

Existente

Déficit

1.800

1.242

558 (31,00%)

TC
Maj
Cap
1º Ten 2º Ten
Asp
P E P E P E P E P E P E
16 17 20 21 44 23 20 7 27 23
9
12 11 20 19 29 29
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18 17 22 21 58 34 42 26 58 52 0 9

Sub Ten
P
E
40 32

1° Sgt
P
E
74 73

2° Sgt
P
E
141 142

3° Sgt
P
E
184 86

CB
P
441

E
413

Al Of
Total
P E P
E
16 133
122
61
59
6
0
5
0
0 16 205
181
SD

P
715

E
315

Total
P
1595

E
1061

Fonte: DGP

Diante do elevado déficit de pessoal e da indefinição sobre a realização de concurso
público, o Comando-Geral encaminhou dois expedientes à Secretária de Estado de
Gestão e Recursos Humanos, o primeiro (Ofício nº 009/2016 – Ajudância-Geral, de
22 de janeiro de 2016) solicitando a designação de 3 (três) Analistas do Executivo,
sendo um em cada uma das seguintes áreas: Direito, Administração e Ciências
Contábeis, para atuarem nos setores orçamentário e financeiro, bem como nos
Fundos do CBMES e da Defesa Civil; e o segundo (Ofício nº 010/2016 –
Ajudância-Geral, de 22 de janeiro de 2016) a designação de 13 (treze) Assistentes
de Gestão para atuarem nos setores administrativos do CBMES, possibilitando com
isso a canalização de militares que estão lotados na área meio para o serviço
operacional.
No dia 1º de agosto de 2016 os processos nº 71501649 e 71501924 que
solicitavam a abertura de vagas para o CFSd e para o CFO retornaram da
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) informando da
impossibilidade da realização de Concursos Públicos nesse exercício, em virtude da
Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo arquivados no DRH/DGP.
Reforma da Previdência
Durante o ano de 2016 o assunto Reforma da Previdência ganhou um peso
importante, e exigiu do Comando-Geral uma atenção e um olhar especial. A
Corporação precisava estar preparada para a discussão desse assunto, com
argumentos sólidos e dados científicos que mostrassem a verdadeira realidade e as
peculiaridades do serviço dos militares estaduais, uma vez que o Governo Federal
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estava preparando uma proposta de reforma previdenciária nos âmbitos federal,
estadual e municipal.
Nesse sentido, foi montada uma Comissão de Estudos Previdenciários, inicialmente
sem designação formal, formada pelos seguintes oficiais: Ten Cel BM Samuel
Rodrigues Barboza, Ten Cel BM Adeilton Costa Pavani, Ten Cel BM André Có
Silva, Maj BM Rodrigo Rigoni de Souza, e Ten QOA BM Fernanda Camargo
Damacena.
Os trabalhos da Comissão de Estudos Previdenciários tiveram início a partir de um
estudo solicitado pelo Cel BM Médico Willian de Sá Lessa e realizado pela Ten
QOABM Fernanda Camargo Damacena sobre doenças cardiovasculares em
bombeiros militares do Espírito Santo, que culminou com a elaboração de um
Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Farmácia da UFES, em 2015.
Esse estudo foi realizado com a colaboração do Hospital da Polícia Militar que
possibilitou o acesso aos prontuários dos bombeiros militares, sob supervisão do Cel
PM Médico Louzada.
O resultado do trabalho com os bombeiros militares foi apresentado a uma comissão
de oficiais da Polícia Militar, que estava desenvolvendo estudos sobre a legislação
previdenciária. Com o objetivo de unir esforços, foi proposto ao Comandante-Geral
da PMES - Cel PM Marcos Antonio Souza do Nascimento, a criação de uma
Comissão Integrada de Estudos Previdenciários PMES/CBMES, para o
desenvolvimento de estudos mais abrangentes que abordassem os aspectos legais
e de saúde.
No dia 10 de novembro na 2ª Reunião Extraordinária Conselho Nacional de
Comandantes-Gerais das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (CNCG)
o Maj PM Crhistian Martins de Aquino apresentou os resultados preliminares da
nossa Comissão Integrada de Estudos Previdenciários e abordou a reforma da
previdência no Estado do Espírito Santo iniciada em 2007, com a implantação do
subsídio e do aumento do tempo de contribuição/serviço para 35 anos.
Paralelamente, no cenário nacional o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais
das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (CNCG) e a Federação
Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME) se mobilizaram
para a retirada dos militares estaduais da Proposta de Emenda Constitucional nº
287/2016, apresentada no dia 05 de dezembro de 2016, que trata reforma da
previdência nos âmbitos federal, estadual e municipal.
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No cenário estadual, preocupados com as noticias de criação de uma Comissão
Especial estadual para o aprofundamento de estudos relativos à previdência, os
Comando-Gerais da PMES e CBMES encaminharam um oficio ao Secretário da
Segurança Pública e Defesa Social - André Garcia solicitando a participação de
representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar na referida
Comissão Especial.
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Ofício n.º 341/2016 – Ajudância-Geral/PMES
Ofício n.º 485/2016 – Ajudância-Geral/CBMES
Vitória, 21 de dezembro de 2016
Senhor Secretário,
O advento da apresentação da Proposta de Emenda Constitucional
nº 287/2016, no último dia 06 de dezembro de 2016, que trata
reforma da previdência nos âmbitos federal, estadual e municipal,
precipitou repercussões em todos os estados da federação,
colocando o tema na pauta das Corporações Militares Estaduais.
Mesmo sendo divulgada a retirada dos militares estaduais da
proposta original pelo Governo Federal, restaram ainda alguns
dispositivos que nos atingem diretamente, sem levar em
consideração as peculiaridades e os aspectos fundamentais de
diferenciação dessa carreira.
Estes últimos fatos geraram, em âmbito nacional, uma mobilização
que se concentrou inicialmente no Distrito Federal, mas com reflexos
inevitáveis em nosso Estado, provocando inquietações e
desassossego, justamente no período de maior emprego operacional
das Corporações. Há ainda a preocupação com os acontecimentos
mais extremados ocorridos em outros estados em virtude da
tramitação recente da PLP Nº 257/2016.
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Em razão da relevância do tema e de seu impacto no efetivo de
ativo, de inativos, de reformados e de pensionistas, a Polícia Militar e
o Corpo de Bombeiros Militar estabeleceram a Comissão Integrada
de Estudos Previdenciários, formada por Oficias que atuam em áreas
afetas ao assunto.
Essa Comissão tem analisado os diversos aspectos do assunto com
o objetivo de entendê-lo, consolidar conhecimento e transmitir aos
respectivos efetivos as melhores e mais apuradas informações,
tendo como objetos de estudos, dentre outros, as reformas
previdenciárias já ocorridas no Espírito Santo nos últimos anos.
Devem ser acrescentadas ao contexto, as veiculações de diversas
matérias relacionadas ao tópico aqui tratado, dentre as quais, a
entrevista do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
indicando, por meio de entrevista, a criação de uma comissão
especial estadual para o aprofundamento de estudos relativos à
previdência.
Em razão do exposto, se torna oportuno o tratamento do tema, assim
sendo, solicitamos à V. Exa intermediar junto ao Excelentíssimo
Senhor Governador a abertura de canal de diálogo com o Governo
do Estado para detalhamento da proposta a ser construída para os
militares estaduais e o acesso de informações oficiais das reais
condições desse regime próprio de previdência.
Solicitamos, ainda, que seja concedida a participação de
representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar na
Comissão Especial, que será instituída para tratar dos assuntos
previdenciários no Estado.
Respeitosamente,
Marcos Antonio Souza do Nascimento – Cel PM
Comandante-Geral da PMES
Carlos Marcelo D’Isep Costa – Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

Ainda no ano 2016, a Comissão Integrada de Estudos Previdenciários
PMES/CBMES apresentou aos dois Comando-Gerais os resultados preliminares dos
trabalhos. Abordou-se as questões relativas ao Instituto de Previdência e Assistência
Jerônimo Monteiro - IPAJM no tocante aos Fundos Financeiro e Previdenciário e a
forma que se deu a inclusão dos militares estaduais após a implantação do subsídio
em 2017, e também, a necessidade de entendermos melhor a situação dos militares
estaduais em relação à Fundação de Previdência Complementar do Estado do
Espírito Santo – PREVES, criada pelo Decreto nº 3.395-R, de 25 de setembro de
2013.
Rotinas Administrativas
Ao longo do ano diversas Portarias foram publicadas com o objetivo de ajustar e
regular as rotinas administrativas. Destacam-se:
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 Portaria nº 386-R, de 06 de janeiro de 2016. Regulamenta a
escolha do nome de guerra do bombeiro militar no âmbito do CBMES.
 Portaria nº 388-R, de 21 de janeiro de 2016. Determina horário
especial de trabalho aos Militares Estaduais do CBMES que estudam.
 Portaria nº 389-R, de 11 de fevereiro de 2016. Fixa o horário
de expediente no âmbito de toda a Corporação.
 Portaria nº 394-R, de 31 de março de 2016. Estabelece os
horários das unidades e subunidades operacionais do CBMES.
 Portaria nº 021-S, 10 de março de 2016.
Representante do CBMES na Ouvidoria do Estado do Espírito Santo.

Designa

 Portaria nº 400-R, de 04 de maio de 2016. Aprova os
procedimentos de segurança para a realização do Teste de Corda que compõe o
Teste de Aptidão Física no Âmbito do CBMES.
 Portaria nº 409-R, de 19 de agosto de 2016. Regulamenta o
estágio Probatório dos Aspirantes a Oficial.
 Portaria nº 412-R, de 29 de setembro de 2016. Aprova
alterações na Norma para Regulamentação de Treinamento Físico Militar e Teste de
Aptidão Física no Âmbito do CBMES.
 Portaria nº 413-R, de 30 de setembro de 2016. Regula o
pagamento da indenização de ajuda de custo e de transporte no âmbito do CBMES.
 Portaria nº 398-R, de 29 de novembro de 2016. Regulamenta
a concessão de férias no âmbito do CBMES.
Disciplina

Procedimentos Instaurados pela Corregedoria
Processo Administrativo Disciplinar
Sindicância
Inquérito Policial Militar
Conselho de Justificação
Conselho de Disciplina
Total

58
43
29
01
02
133

Fonte: Corregedoria
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O Decreto nº 875-S, de 22 de junho de 2016, nomeou para compor Conselho de
Justificação em desfavor do Ten Cel BM Roger Vieira do Amaral os seguintes
membros:
Presidente: Cel BM Fabiano Marchetti Bonno;
Interrogante e Relator: Cel BM Lauédis Tomazelli; e
Escrivão: Cel BM Felix Gomes Martins.
Por estar submetido a Conselho de Justificação, o Comando-Geral afastou o Ten
Cel BM Roger Vieira do Amaral do exercício de suas funções no Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, do dia 24/06/2016 até a conclusão do
processo. Entretanto, o referido oficial cumpriu o expediente vespertino, das 13h às
17h, de acordo com Enunciado da Corregedoria nº 009/2015, no Quartel do
Comando-Geral, ficando apto a atender à Presidência do Conselho sempre que
fosse convocado.
Em resposta à solicitação do Ten Cel BM Amaral para concorrer à escala de
serviço extra em sua OBM de origem (4ºBBM), o Cel BM Diretor de Gestão de
Pessoas proferiu o seguinte despacho: “INDEFIRO, conforme Enunciado nº
009/2015 da Corregedoria, publicado no BC nº 024, de 18/09/2015”.
O Conselho de Justificação concluiu pela inocência do acusado, posição que foi
confirmada pelo Governador do Estado. Em razão da conclusão do processo, o
afastamento do Ten Cel BM Roger Vieira do Amaral do exercício de suas funções
na Corporação cessou no dia 12/09/2016.
Os Conselhos de Disciplina resultaram no Licenciamento a Bem da Disciplina de
dois bombeiros militares:
 Cb BM Davi Barbirato – O Conselho de Disciplina decidiu por 2 (dois)
votos a 1 (um) pela permanência do militar, entretanto, o Comando-Geral, após
ouvido o Alto-Comando, decidiu pela exclusão (Boletim da Corregedoria nº 036, de
09 de setembro de 2016). Seguindo o devido processo legal, o militar entrou com
recurso administrativo que foi indeferido pelo Comando-Geral, e posteriormente,
encaminhado novo recurso ao Governador do Estado. Fato: Liberar alvará sem
vistoria do CBMES.
 Portaria nº 066-S, de 20 de setembro de 2016. Exclui a Bem da
Disciplina o ST BM Euclides Junior Correa Muniz. Fato: Falsificar / alterar alvarás do
CBMES, sendo réu confesso.
Depois de esgotados todos os prazos legais e recursos foram ratificados os
seguintes licenciamentos a bem da disciplina:
 Portaria nº 009-S, de 11 de fevereiro de 2016. Licencia a bem da
disciplina a SD BM Beatrice Dutra do Amaral.
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 Portaria nº 010-S, de 11 de fevereiro de 2016. Licencia a Bem da
Disciplina o SD BM Davison Alves Mol Júnior.
 Portaria nº 011-S, de 11 de fevereiro de 2016. Licencia a Bem da
Disciplina o SD BM Renan Lobo Tinelli.

VIII – LEIS ESTADUAIS PUBLICADAS

Lei Complementar nº 833/2016. Dispõe sobre a reversão de recursos de fundos e
autarquias.
Lei Complementar nº 845/2016. Altera a Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978,
para dispor sobre a cessão de servidores militares da ativa.

IX – DECRETOS PUBLICADOS

Decreto nº 3.922-R, de 04 de janeiro de 2016. Estabelece diretrizes e providências
para contenção e qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual no exercício
de 2016 e dá outras providências.
Decreto nº 3.934-R, de 22 de janeiro de 2016. Reorganiza e redefine as atribuições
das Funções Gratificadas, criadas pela Lei Complementar nº 629, de 25.05.2012, no
âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, sem
alteração de despesa.
Decreto nº 3.947-R, de 26 de fevereiro de 2016. Altera o Quadro de Organização
(QO) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Espírito Santo - CBMES -, instituído
pela Lei Complementar nº 101, de 22.09.1997, com as alterações posteriores, sem
elevação de despesa.
Decreto nº 3.956-R, de 30 de março de 2016. Regulamenta, no âmbito do Poder
Executivo Estadual, a Lei Federal nº 12.846, de 01.08.2013, que dispõe sobre a
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos
contra a Administração Pública.
Decreto nº 3.958-R, de 31 de março de 2016. Modifica a Estrutura Organizacional
Básica Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP,
instituída pela Lei Complementar nº 690, de 08.05.2013; estabelece as atribuições e
competências das respectivas unidades administrativas; e transforma cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas, sem elevação de despesa.

155

Decreto nº 875-S, de 22 de junho de 2016. Nomeia membros para compor
Conselho de Justificação no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo - CBMES.
Decreto nº 4.057-R, de 29 de dezembro de 2016. Estabelece diretrizes e
providências para contenção e qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual
no exercício de 2017 e dá outras providências.

X – PORTARIAS SESP PUBLICADAS

Não houve.

XI – PORTARIAS CBMES PUBLICADAS

Portaria nº 386-R, de 06 de janeiro de 2016. Regulamenta a escolha do nome de
guerra do bombeiro militar no âmbito do CBMES.
Portaria nº 003-S, de 11 de janeiro de 2016. Nomeia Comissão Organizadora do
Processo Seletivo Interno.
Portaria nº 388-R, de 21 de janeiro de 2016. Determina horário especial de
trabalho aos Militares Estaduais do CBMES que estudam.
Portaria nº 389-R, de 11 de fevereiro de 2016. Fixa o horário de expediente no
âmbito de toda a Corporação.
Portaria nº 391 - R, de 17 de fevereiro de 2016. Revoga a Portaria n° 389-R, de 11
de fevereiro de 2016 e repristina a Portaria n° 367-R, de 05 de março de 2015.
Portaria nº 009-S, de 11 de fevereiro de 2016. Licencia a bem da disciplina a SD
BM Beatrice Dutra do Amaral.
Portaria nº 010-S, de 11 de fevereiro de 2016. Licencia a Bem da Disciplina o SD
BM Davison Alves Mol Júnior.
Portaria nº 011-S, de 11 de fevereiro de 2016. Licencia a Bem da Disciplina o SD
BM Renan Lobo Tinelli.
Portaria nº 018-S, de 26 de fevereiro de 2016. Altera a Comissão Especial de
Julgamento e Recurso.
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Portaria nº 020-S, de 09 de março de 2016. Aprova o Quadro de Detalhamento
Interno (QDI) do CBMES, delega competências administrativas, atribui encargos, e
dá outras providências.
Portaria nº 392-R, de 09 de março de 2016. Uniformiza e padroniza os
procedimentos operacionais necessários para o desenvolvimento da doutrina e da
política de segurança contra incêndio e pânico do CBMES.
Portaria nº 021-S, 10 de março de 2016. Designa Representante do CBMES na
Ouvidoria do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 393-R, de 18 de março de 2016. Reconhece o Curso de Qualificação
em Prevenção de Combate a Incêndio e Redução de Desastres, ministrado pelo
CBMES ao 38° BI, como Curso de Formação de Bombeiro Profissional Civil.
Portaria nº 023-S, de 31 de março de 2016. Designa militares responsáveis por
assegurar a efetiva realização do controle semanal de possíveis focos de
proliferação do mosquito Aedes Aegypti no âmbito do CBMES.
Portaria nº 394-R, de 31 de março de 2016. Estabelece os horários das unidades e
subunidades operacionais do CBMES.
Portaria nº 395-R, de 1º de abril de 2016. Aprova a Norma Técnica nº 07/2016 do
Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o procedimento para formação,
treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais, brigadistas profissionais,
primeiros socorros ou socorros de urgência, salva-vidas ou guarda-vidas, bem como
o cadastramento de empresas relacionadas a essas atividades.
Portaria nº 025-S, de 05 de abril de 2016. Designa Servidores Estaduais para
composição da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Equipe de Pregão
Eletrônico.
Portaria nº 396-R, de 06 de abril de 2016. Institui a nova denominação para o
serviço de inteligência do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo, estabelece
as atividades a serem executadas e regula o uso de vestuário descaracterizado no
desempenho das atividades e missões dos integrantes dentro e fora do âmbito da
Corporação.
Portaria nº 397-R, de 06 de abril de 2016. Regula o uso de vestuário
descaracterizado no trabalho dos integrantes da Corregedoria dentro e fora do
âmbito do CBMES, no desempenho das atividades afins.
Portaria nº 027-S, de 19 de abril de 2016. Designa a DAL como órgão de direção
responsável pelo controle de IT’s no CBMES.
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Portaria nº 399-R, de 04 de maio de 2016. Define as atribuições dos Oficiais que
concorrem as Escalas de Chefe de Operações e do Oficial de Dia do QCG.
Portaria nº 028-S, de 04 de maio de 2016. Nomeia Comissão elaboradora das
diretrizes e das provas para os Cursos de Habilitação de Cabo (CHC) e de Sargento
(CHS).
Portaria nº 030-S, de 04 de maio de 2016. Nomeia Comissão para correção da
PCIP no CBMES.
Portaria nº 400-R, de 04 de maio de 2016. Aprova os procedimentos de segurança
para a realização do Teste de Corda que compõe o Teste de Aptidão Física no
Âmbito do CBMES.
Portaria nº 401-R, de 06 de maio de 2016. Autoriza o uso do 3º Uniforme A (3º A)
nos deslocamentos da residência para o serviço e deste para a residência e dá
outras providências.
Portaria nº 402-R, de 13 de maio de 2016. Estabelece os procedimentos para o
credenciamento de pessoas jurídicas nas atividades de confecção, distribuição e
comercialização de fardamentos.
Portaria nº 403-R, de 13 de maio de 2016. Estabelece as Normas de Distribuição
de Fardamento no âmbito do CBMES.
Portaria nº 033-S, de 19 de maio de 2016. Designa Militares Estaduais a fim de
realizar revisão da norma que regulamenta a atividade de Mergulho de Segurança
Pública no âmbito do CBMES – NORMERG 01.
Portaria nº 404-R, de 19 de maio de 2016. Homologa o Curso de Resgate em
Espaço Confinado.
Portaria nº 033-S, de 19 de maio de 2016. Designa Militares Estaduais a fim de
realizar revisão da norma que regulamenta a atividade de Mergulho de Segurança
Pública no âmbito do CBMES – NORMERG 01.
Portaria nº 037-S, 31 de maio de 2016. Designa Comissão para auxiliar o
Coordenador da Câmara Técnica de Estudo da Polarização de Serviços de
Bombeiros no país.
Portaria nº 038-S, de 31 de maio de 2016. Nomeia Comissão para recebimento de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Portaria nº 040- S, de 02 de junho de 2016. Designa Militares Estaduais para
Comporem a Comissão de Promoção de Praças (CPP).
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Portaria nº 042-S, de 13 de junho de 2016. Designa Comissão para auxiliar a
CEPDEC na elaboração dos projetos relacionados com a componente Gestão de
Risco do Programa Estadual Águas e Paisagens.
Portaria nº 043-S, de 17 de junho de 2016. Concede Medalha Valor Bombeiro
Militar – Cor Ouro.
Portaria nº 044-S, de 17 de junho de 2016. Concede Medalha Valor Bombeiro
Militar – Cor Prata.
Portaria nº 045-S, de 20 de junho de 2016. Concede a Medalha Mérito Nestor
Gomes.
Portaria nº 047-S, de 23 de junho de 2014. Concede a Medalha Mérito Nestor
Gomes.
Portaria nº 407-R, de 27 de junho de 2016. Reconhece o Curso Especial de
Formação de Sargentos/CEFS 2016 – EAD do CBMMA como Curso de Habilitação
de Sargentos do CBMES.
Portaria nº 406-R, de 20 de junho de 2016. Reconhece o Curso de Engenharia de
Segurança de Processo como Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.
Portaria nº 050-S, de 19 de julho de 2016. Concede Medalha General Castro.
Portaria nº 058-S, de 12 de agosto de 2016. Designa Comissão de Avaliação de
Desempenho (CAD).
Portaria nº 409-R, de 19 de agosto de 2016. Regulamenta o estágio Probatório dos
Aspirantes a Oficial.
Portaria nº 410-R, de 12 de setembro de 2016. Regulamenta a aquisição e o uso
das Espadas de Oficiais a partir do ano de 2017.
Portaria nº 411-R, de 20 de setembro de 2016. Determina a retirada do termo
“SHU” (Sistema de Hidrante Urbano) como pré-requisito para obtenção de ALPCB
previsto na Norma Técnica NT 01 – parte 3.
Portaria nº 066-S, de 20 de setembro de 2016. Exclui a Bem da Disciplina o ST BM
Euclides Junior Correa Muniz.
Portaria nº 068-S, de 23 de setembro de 2016. Nomeia Comissão Organizadora do
Processo Seletivo Interno.
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Portaria nº 412-R, de 29 de setembro de 2016. Aprova alterações na Norma para
Regulamentação de Treinamento Físico Militar e Teste de Aptidão Física no Âmbito
do CBMES.
Portaria nº 413-R, de 30 de setembro de 2016. Regula o pagamento da
indenização de ajuda de custo e de transporte no âmbito do CBMES.
Portaria nº 414-R, de 30 de setembro de 2016. Aprova o distintivo da Capacitação
de Instrutores para o Curso de Combate Ofensivo - Módulo I.
Portaria nº 070-S, de 07 de outubro de 2016. Cria a Comissão para Estudo de
Implementação da Modalidade de Ensino à Distância no âmbito do CBMES.
Portaria nº 415-R, de 20 de outubro de 2016 - Altera a redação e Revoga a Norma
de Mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo criada pela
Portaria 119-R de 03 de maio de 2007, alterada pela Portaria n° 361-R, de 24 de
fevereiro de 2015.
Portaria nº 071-S, de 18 de novembro de 2016. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2016.
Portaria nº 073-S, de 18 de novembro de 2016. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2016.
Portaria nº 074-S, de 18 de novembro de 2016. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2016.
Portaria nº 398-R, de 29 de novembro de 2016. Regulamenta a concessão de
férias no âmbito do CBMES.
Portaria nº 416-R, de 28 de novembro de 2016. Delega a setores do CBMES a
responsabilidade por manter atualizadas as informações no site da Corporação e
estabelece outras providências.
Portaria nº 417-R, de 30 de novembro de 2016. Determina a prorrogação da
suspensão de exigência das medidas de segurança contra incêndio e pânico
brigadas de incêndio e bombeiro profissional civil, assim como, controle de material
de acabamento e revestimento.
Portaria nº 078-S, de 30 de novembro de 2016. Altera a composição da comissão
de Encerramento do Exercício Financeiro de 2016.
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Portaria nº 080-S, de 06 de dezembro de 2016. Designa Militares Estaduais para
Comporem a Comissão de Promoção de Praças (CPP).
Portaria nº 081-S, de 16 de dezembro de 2016. Concede o Prêmio Machadinha
Soldado do Fogo.
Portaria nº 418-R, de 16 de dezembro de 2016. Aprova Regulamento Geral dos
Comitês de Desenvolvimento de Atividades.

XII – ENTREGAS POR FOCOS PRIORITÁRIOS

1) Busca Continuada na Eficiência do Atendimento Prestado ao Cidadão

1.1 Modernização da Estrutura Organizacional
O ano de 2016 começou de forma muito positiva para a modernização da estrutura
organizacional iniciada em 2015. Após a reunião com o Governador Paulo Hartung,
o Comando-Geral conseguiu a aprovação e publicação de dois importantes e
fundamentais decretos para consolidação desse processo.
 Decreto nº 3.934-R, de 22 de janeiro de 2016, reorganizando e
redefinindo as atribuições das Funções Gratificadas, criadas pela Lei Complementar
nº 629, de 25.05.2012, no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
do Espírito Santo, sem alteração de despesa.
 Decreto nº 3.947-R, de 26 de fevereiro de 2016, alterando o Quadro
de Organização (QO) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Espírito Santo CBMES, instituído pela Lei Complementar nº 101, de 22.09.1997, com as alterações
posteriores, sem elevação de despesa.
DECRETO Nº 3.947-R, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016.
Altera o Quadro de Organização (QO) do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
- CBMES, instituído pela Lei Complementar n°
101, de 22.09.1997, com as alterações
posteriores, sem elevação de despesa.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
exercício das atribuições previstas no ar t. 91, III e V, da Constituição
Estadual, em conformidade com as disposições constantes da Lei
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Complementar n° 101, de 22.09.1997, e alterações posteriores, e
com as informações contidas no processo nº 73325198, e
CONSIDERANDO a necessidade de modernização da estrutura
organizacional do Corpo de Bombeiros Militar, para tornar a
Instituição mais ágil e adaptada às novas demandas da sociedade
capixaba, em alinhamento às premissas do Decreto nº 3.756 -R, de
02.01.2015, que dispõe sobre a Política de Gestão Pública do
Estado;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Organização (QO) do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, na forma do ANEXO
ÚNICO, deste Decreto.
Art. 2º Fica criada e ativada a Diretoria de Gestão de Pessoas
(DGP), órgão subordinado diretamente ao Comando-Geral do Corpo
de Bombeiros Militar, com a competência de disciplinar, coordenar e
controlar todas as atividades envolvendo a administração de
pessoas.
Art. 3º Ficam criados e ativados os seguintes órgãos, subordinados
diretamente ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar:
§ 1º Assistência ao Comando Geral: responsável pela montagem e
acompanhamento dos processos de interesse do comando, bem
como pela a elaboração de pareceres em assunto legais, fazendo
interface com a Procuradoria Geral do Estado - PGE.
§ 2º Assessoria Estratégica: responsável pela inteligência
corporativa, gestão do conhecimento e projetos institucionais.
§ 3º Assessoria de Comunicação: responsável pela comunicação
social e relações públicas.
Art. 4º Fica criado e ativado o 6º Batalhão de Bombeiros Militar (6º
BBM) com sede na cidade de Cariacica-ES, em substituição à
Companhia Independente Especializada de Bombeiros Militares (CIA
IND ESP BM).
Art. 5º Os Órgãos de Execução do CBMES passam a funcionar com
as seguintes denominações, composições e respectivas
localizações:
I. 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM) com sede em Vitória:
a. 1ª Companhia - em Vitória;
b. 2ª Companhia - em Vila Velha;
c. 1º Pelotão Destacado - no Aeroporto Eurico Salles, em Vitória.
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II. 2º Batalhão de Bombeiros Militar (2º BBM) com sede em Linhares:
a. 1ª Companhia - em Linhares;
b. 2ª Companhia - em Nova Venécia.
III. 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) com sede Cachoeiro
do Itapemirim:
a. 1ª Companhia - em Cachoeiro do Itapemirim;
b. 2ª Companhia - em Guaçuí.
IV. 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4º BBM) com sede em
Marechal Floriano:
a. 1ª Companhia - em Marechal Floriano;
b. 2ª Companhia - em Venda Nova do Imigrante.
V. 5º Batalhão de Bombeiros Militar (5º BBM) com sede em
Guarapari:
a. 1ª Companhia - em Guarapari;
b. 2ª Companhia - em Anchieta.
VI. 6º Batalhão de Bombeiros Militar (6º BBM) com sede em
Cariacica:
a. 1ª Companhia - em Cariacica;
b. 2ª Companhia - em Serra;
c. 3ª Companhia - em Santa Maria do Jetibá (a ser ativada quando
houver a recomposição do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar).
VII. 1ª Companhia Independente com sede em São Mateus;
VIII. 2ª Companhia Independente com sede em Aracruz;
IX. 3ª Companhia Independente com sede em Colatina;
Art. 6º Ficam desativadas as Seções do Estado-Maior, cujas
atribuições serão absorvidas pelos órgãos de direção e assessorias.
Art. 7º Ficam desativados, até recomposição do efetivo do Corpo de
Bombeiros Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social CIODES Norte e Sul.
Art. 8º O plano de articulação, contemplando a área de atuação das
Unidades Operacionais, será elaborado e estruturado pela Diretoria
de Operações e publicado por meio de Portaria do ComandanteGeral.
Art. 9º O Corpo de Bombeiros Militar, no prazo de 90 dias a contar da
publicação deste Decreto, deverá publicar Portaria com o
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detalhamento interno das vagas, bem como das funções e encargos
dos militares estaduais pertencentes à Corporação.
Art. 10. Para efeito de divisão e distribuição de postos e graduações,
constantes do ANEXO ÚNICO deste Decreto, conforme previsto na
Lei Complementar nº 705, de 27.08.13, ficam definidos os seguintes
quantitativos:
I. 1º TEN QOC BM - 20;
II. 2º TEN QOC BM - 27;
III. 1º TEN QOA BM - 20;
IV. 2º TEN QOA BM - 29;
V. 1º SGT BM - 74;
VI. 2º SGT BM - 141;
VII. 3º SGT BM - 184.
Art. 11. As modificações instituídas neste Decreto entrarão em vigor
a partir do dia 1º de março de 2016.
Art. 12. Ficam revogados os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 9º, 10, 11 e 12
do Decreto nº 3.514-R de 27.01.2014.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 26 dias do mês de fevereiro de
2016, 195º da Independência, 128º da República e 482º do Início da
Colonização do Solo Espírito-santense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
(DOE, de 29/02/2016)

A alteração do Quadro Organizacional (QO) possibilitou a partir de 1° de março de
2016 as seguintes modernizações na estrutura organizacional:
1) Criação e ativação do 6° Batalhão de Bombeiros Militar em substituição
a Cia Independente Especializada sediada no município de Cariacica.
2) Criação e ativação da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).
3) Criação e ativação da Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO) e das
Assessorias Estratégica (AEST) e de Comunicação (ASCOM).
4) Desativação do Estado-Maior e dos CIODES Norte e Sul.
A Portaria nº 020-S, de 09 de março de 2016, aprovando o Quadro de
Detalhamento Interno (QDI) do CBMES, delegando competências administrativas,
atribuindo encargos, e dando outras providências, revogou a Portaria nº 080-S, de
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04 de setembro de 2015 (marco inicial) e passa a ser a referência da Nova
Estrutura Organizacional concebida e planejada pelo Comando-Geral da
Corporação. Ela foi publicada no BCG nº 010, de 10 de março de 2016 e no DOE
de 14 de março de 2016.
Essa referência, depois de testada e aprimorada, deverá evoluir para uma proposta
de alteração da Lei Complementar n° 101, de 22 de setembro de 1997 – Lei de
Organização Básica (LOB), conforme iniciativa estabelecida no Objetivo Estratégico:
Modernizar a Estrutura Organizacional, constante do Plano Estratégico 2015-2019
da Corporação.
PORTARIA Nº 20-S, DE 09 DE MARÇO DE 2016.
Aprova o Quadro de Detalhamento Interno
(QDI) do CBMES, delega competências
administrativas, atribui encargos, e dá
outras providências.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e
conforme o disposto nos incisos I, III, XII e XIV do art. 2º do
Regulamento do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (RGCBMES), aprovado pelo Decreto n°
689-R, de 11 de maio de 2001, e ainda, considerando o previsto no
inciso VI do art. 9º e no art. 10 da Lei Complementar n° 101, de 22 de
setembro de 1997, e no Decreto n° 3947-R, de 26 de fevereiro de
2016,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Quadro de Detalhamento Interno (QDI) do
CBMES constante no Anexo I.
Art. 2º - A Comissão Permanente do Alto-Comando (CPAC),
instituída pela Portaria nº 064-S, de 12 de novembro 2012 com a
finalidade precípua de assessorar o Comandante-Geral nos assuntos
estratégicos e de alta relevância para a Corporação passa a atuar
conforme o estabelecido neste artigo.
§ 1º - A CPAC será composta por todos os coronéis da ativa e pelo
tenente-coronel mais antigo do Quadro de Oficiais Combatentes.
§ 2º - A CPAC se reunirá e funcionará como um órgão colegiadoconsultivo sempre que convocada pelo Comandante-Geral ou seu
substituto.
§3º - O tenente-coronel membro da CPAC exercerá a função de
secretário.
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§4º - O Secretário da CPAC deverá registrar todas as reuniões em
um livro próprio sob sua responsabilidade.
Art. 3º - Delegar Competência ao Ajudante-Geral para as atribuições
relacionadas ao planejamento e coordenação da participação do
CBMES em solenidades, desfiles e outros eventos que demandem o
envolvimento de vários órgãos da Corporação, bem como à
coordenação do cerimonial militar necessária a essa participação.
Parágrafo único - Para efeitos administrativos, o Ajudante de
Ordens ficará classificado na Ajudância-Geral (Aj-Geral).
Art. 4º - A Assistência ao Comando-Geral, subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela montagem e
acompanhamento de processos de interesse do Comando-Geral,
bem como pela elaboração de pareceres em assuntos legais,
fazendo interface com a Procuradoria Geral do Estado e com a
Secretaria de Governo.
Art. 5º - A Assessoria Estratégica (AEST), subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela inteligência corporativa;
gestão do conhecimento; e projetos institucionais.
§ 1º - Ficam delegados à Assessoria Estratégica (AEST) os assuntos
relacionados aos planejamentos administrativo e estratégico.
§ 2º - A Assessoria Estratégica (AEST) será constituída pelo
Departamento de Projetos Institucionais (DepPI), pelo Departamento
de Gestão do Conhecimento (DepGC) e pela Gerência de
Inteligência Corporativa (GIC).
Art. 6º - A Assessoria de Comunicação (ASCOM), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pela comunicação
social e relações públicas.
Art. 7º - Delegar competência ao Diretor de Gestão de Pessoas para
as atribuições relativas a ensino e instrução; e os assuntos relativos
a legislação e publicações, sem prejuízo das atribuições pertinentes
a sua função.
§ 1º - O Cel BM Diretor de Gestão de Pessoas acumula as funções
de Subcomandante da Corporação e é o substituto eventual do
Comandante-Geral.
§ 2º - A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) será constituída pelo
Departamento de Recursos Humanos (DepRH), pelo Centro de
Ensino e Instrução de Bombeiros (CEIB) e pelo Centro de Serviço
Social (CSS).
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§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DGP acumula as funções de
Chefe do DepRH e do CSS, e é o substituto eventual do Diretor de
Gestão de Pessoas, exceto no que se refere às funções de
Subcomandante da Corporação.
§ 4º - O Maj BM Subchefe do CEIB acumula as funções de Chefe da
Seção de Cursos Operacionais e é o substituto eventual do Chefe do
CEIB.
Art. 8º - Delegar competência ao Corregedor para as atribuições
relacionadas aos assuntos relativos a informações e ações de
inteligência.
Parágrafo único - As atribuições estabelecidas no caput deste artigo
poderão, a critério do Corregedor, ser atribuídas a outros órgãos da
estrutura interna da Corregedoria.
Art. 9º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico
para dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os assuntos
relacionados às finanças, ao patrimônio, ao almoxarifado, ao
planejamento orçamentário, à tecnologia da informação e ao
suprimento logístico da Corporação.
§ 1º - Para efeitos administrativos, a Comissão Permanente de
Licitação (CPL) ficará subordinada diretamente ao Cel BM Diretor de
Apoio Logístico.
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Suprimento e Processamento (CSP), pelo Departamento
de Manutenção, Transporte e Radiocomunicação (DepMTR), pelo
Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI) e pela Seção de Expediente e
Material Bélico (SEMB).
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DAL acumula as funções de
Chefe do CSP e é o substituto eventual do Diretor de Apoio
Logístico.
Art. 10 - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Operações para
dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atribuições
operacionais relacionadas aos Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e às Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM).
§ 1º - A Diretoria de Operações (DOp) será constituída pelo CIODES,
pelo Departamento de Operações (DepO) e pelo Departamento de
Doutrina (DepD).
§ 2º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DOp acumula as funções de
Chefe do DepO e é o substituto eventual do Diretor de Operações.
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§ 3º - O Chefe do CIODES terá o encargo de Assessor da
Corporação junto à Secretária de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social (SESP).
§ 4º - Todas as atividades envolvendo as missões constitucionais do
CBMES no que se refere a combate a incêndios e busca e
salvamento serão disciplinadas, coordenadas e controladas pela
Diretoria de Operações (DOp).
§ 5º - Para efeitos operacionais os Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e as Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM) ficarão subordinados ao Cel BM Diretor de Operações.
§ 6º - Atribuir à Diretoria de Operações (DOp) o planejamento e a
coordenação da participação do CBMES nas operações que
demandem o envolvimento de mais de uma Unidade Operacional
(BBM e Cia Ind BM) da Corporação e/ou nas operações com outros
órgãos ou instituições.
§ 7º - A Diretoria de Operações (DOp) deverá definir as áreas de
atuação geográfica dos Batalhões de Bombeiros Militares (BBM) e
das Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia Ind
BM), e elaborar o Plano de Articulação do CBMES.
§ 8º - Para efeitos administrativos, os Comitês de Desenvolvimento
de Atividades (CDA) serão regulados e coordenados pelo Cel BM
Diretor de Operações.
§ 9º - A Diretoria de Operações (DOp) acionará os seus órgãos
subordinados por meio de diretrizes e ordens.
Art. 11 - Autorizar os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares a
estabelecerem relação funcional direta com a Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), Diretoria de Apoio Logístico (DAL), Corregedoria,
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e
com o Centro de Atividades Técnicas (CAT) dentro das atribuições
relacionadas a cada órgão.
Art. 12 - Autorizar o Chefe do Centro de Atividades Técnicas a
estabelecer relação funcional direta com a Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), Diretoria de Apoio Logístico (DAL) e Corregedoria
dentro das atribuições relacionadas a cada órgão.
§ 1º - O Chefe do Centro de Atividades Técnicas estabelecerá
relação funcional com os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares
para o funcionamento do Sistema de Segurança Contra Incêndio e
Pânico (SISCIP).
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§ 2º - O Centro de Atividades Técnicas (CAT) será constituído pelo
Departamento de Pericia de Incêndio e Explosão (DepPIE), pelo
Departamento de Análise de Projetos (DepAP), pela Gerência de
Vistorias (GV), pela Gerência de Normas e Cadastro (GNC), e pela
Seção de Expediente (SE).
§ 3º - O Maj BM Subchefe do CAT acumula as funções de Chefe do
DepAP e é o substituto eventual do Chefe do CAT.
§ 4º - As Seções de Atividades Técnicas (SAT), pertencentes a
estrutura organizacional dos OBM, serão identificadas através da
abreviatura SAT/ [nome do OBM] - nome do município, da seguinte
forma:
SAT/1° BBM – Vila Velha;
SAT/2° BBM – Linhares;
SAT/2° BBM – Nova Venécia;
SAT/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim;
SAT/3° BBM – Guaçuí;
SAT/4° BBM – Marechal Floriano;
SAT/4° BBM – Venda Nova do Imigrante;
SAT/5° BBM – Guarapari;
SAT/5° BBM – Anchieta;
SAT/6° BBM – Cariacica;
SAT/6° BBM – Serra;
SAT/1ª Cia Ind.– São Mateus;
SAT/2ª Cia Ind. – Aracruz;
SAT/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 5º - No município de Vitória as vistorias serão de responsabilidade
da Gerência de Vistorias (GV) do CAT.
§ 6º - À medida que forem criadas outras Seções de Atividades
Técnicas, a identificação obedecerá ao previsto no § 4º deste artigo.
Art. 13 - As Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil
(REPDEC) serão coordenadas pelos comandantes de Batalhões de
Bombeiros Militares e das Companhias Independentes de Bombeiros
Militares, com subordinação operacional direta ao Cel BM
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.
§ 1º - A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
(CEPDEC) é o órgão responsável pelo planejamento, pela
articulação e pela coordenação do Plano Estadual de Proteção e
Defesa Civil (PEPDEC).
§ 2º - As diretrizes e orientações emanadas para as REPDECs
seguirão a cadeia de comando do Órgão Bombeiro Militar (OBM) a
que estiver subordinada.
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§ 3º - As REPDECs terão suas áreas de atuação definidas por
Portaria do Comandante-Geral, em conformidade com as áreas de
atuação dos Batalhões de Bombeiros Militares e das Companhias
Independentes de Bombeiros Militares e serão identificadas por meio
da abreviatura REPDEC/ [Nome do OBM] – nome do município sede,
da seguinte forma:
REPDEC/2° BBM – Linhares;
REPDEC/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim;
REPDEC/4° BBM – Marechal Floriano;
REPDEC/5° BBM – Guarapari;
REPDEC/6° BBM – Cariacica;
REPDEC/1ª Cia Ind.– São Mateus;
REPDEC/2ª Cia Ind. – Aracruz;
REPDEC/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 4º - O 1º BBM, responsável pelos municípios de Vitória e Vila
Velha, não possuirá REPDEC, ficando as Coordenadorias Municipais
de Proteção e Defesa Civil desses municípios atendidas pela
CEPDEC.
Art. 14 - As diretrizes, ordens e orientações dos escalões superiores
deverão seguir a cadeia de comando estabelecida dentro das novas
atribuições e dos novos fluxos de processos estabelecidos nesta
Portaria.
Art. 15 - Adotar o organograma constante nos Anexos II e III para
representar as novas atribuições e os novos fluxos de processos
estabelecidos nesta Portaria.
Art. 16 - O Boletim do Comando-Geral (BCG) destina-se a divulgar
os atos dos poderes Executivo e Legislativo de interesse do CBMES,
bem como todas as diretrizes, ordens e resoluções do Secretário da
Segurança Pública e Defesa Social, Comandante-Geral, Diretor de
Gestão de Pessoas, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa
Civil, Diretor de Operações, Diretor de Apoio Logístico, e Chefe do
Centro de Atividades Técnicas, desde que sejam do interesse do
CBMES em geral ou do seu pessoal.
§ 1º - Nas datas comemorativas e especiais, poderá ser
confeccionado Boletim Especial do Comando-Geral (BECG),
semelhante ao BCG.
§ 2º - Todas as matérias relacionadas à vida funcional dos servidores
do CBMES, tais como: férias, dispensas para desconto em férias,
dispensas como recompensa, averbação de tempo de serviço,
declaração de bens, classificação de motoristas, agregações,
militares à disposição e em licenças, incorporações, elogios e
processo para a inatividade deverão ser publicadas em Aditamento
da DGP ao BCG, cabendo à Gerência de Recursos Humanos (GRH)
a sua confecção e ao DGP a sua assinatura.
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§ 3º - A Gerência de Recursos Humanos (GRH), deverá realizar, no
prazo de 30 (trinta) dias, as adequações necessárias no BCG para
cumprir o estabelecido neste artigo, devendo, ainda, observar a nova
subordinação dos órgãos estabelecida nesta Portaria.
§ 4º - Todas as matérias relacionadas à Justiça Militar, ao Ministério
Público Militar, aos processos e aos procedimentos relativos às
transgressões disciplinares e aos crimes militares, bem como os
assuntos de caráter sigiloso, que se relacionem ao CBMES ou aos
seus integrantes deverão ser publicadas, respectivamente, no
Boletim da Corregedoria (BC) ou no Boletim Reservado da
Corregedoria (BRC), cabendo ao Corregedor ou ao CorregedorAdjunto a sua assinatura.
§ 5º - O Boletim da Corregedoria (BC) e o Boletim Reservado da
Corregedoria (BRC) seguirão o previsto na Portaria n° 368-R, de 30
de março de 2015, publicada no BCG n° 13, de 06 de abril de 2015.
Art. 17 - A delegação de competência não envolve a perda, pelo
delegante, dos correspondentes poderes, sendo-lhe facultado,
quando entender conveniente, exercê-los mediante avocação, sem
prejuízo da validade da delegação.
Art. 18 - Os artigos 6º e 7º da Portaria nº 168-R, de 14 de dezembro
de 2009, publicada no BCG nº 002, de 14 de janeiro de 2010,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Os distintivos e cadarços de cursos realizados em outras
instituições somente poderão ser utilizados nos uniformes após a
apresentação do certificado comprovando a aprovação no curso à
Gerência de Recursos Humanos (GRH) e publicação da autorização
de uso no Boletim do Comando-Geral.
Parágrafo único. (...)
Art. 7º A criação de novos distintivos de cursos e cadarços será
precedida de estudo coordenado pelo Centro de Ensino e Instrução
(CEIB) e aprovada em portaria específica do Comando-Geral.”
Art. 19 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Portaria n° 080-S, de 04 de setembro de 2015, publicada no BCG n°
037, de 17/09/2015.
Vitória, 09 de março de 2016.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
(BCG nº 010, 10/03/2016 e DOE, de 14/03/2016)
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Com a publicação da Portaria nº 020-S, de 09 de março de 2016 o organograma
abaixo (anexos II e III) passa a representar as novas atribuições e os novos fluxos
de processos estabelecidos na nova estrutura organizacional.
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Com a nova estrutura organizacional a Diretoria de Operações ficou responsável
pela elaboração do Plano de Articulação, contemplando a área de atuação das
Unidades Operacionais.
Nº Municípios
Atendidos
2

População
Atendida
828.637

21,09

2° BBM - Linhares

16

487.181

12,40

3° BBM - Cachoeiro de Itapemirim

20

555.276

14,13

4° BBM - Marechal Floriano

10

216.438

5,51

5° BBM - Guarapari

5

196.903

5,01

6° BBM - Cariacica

5

993.412

25,28

1ª Cia Ind. - São Mateus

4

210.474

5,36

2ª Cia Ind. - Aracruz

5

168.156

4,28

3ª Cia Ind. - Colatina

11

272.434

6,93

Unidade Operacional
1° BBM - Vitória

%

Fonte: DOp

Ainda relacionado à modernização da estrutura organizacional da Corporação,
solicitei ao Ten Cel BM Leonardo de A. Merigueti por ocasião da sua designação
como Comandante do 1º BBM, no dia 07 de março, que iniciasse um estudo para
implantação futura do Serviço de Salvamento Marítimo na sua área de atuação
(Vitória ou Vila Velha).
A Portaria nº 396-R, de 06 de abril de 2016, instituiu a nova denominação para o
serviço de inteligência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo,
estabeleceu as atividades a serem executadas e regulou o uso de vestuário
descaracterizado no desempenho das atividades e missões dos integrantes dentro e
fora do âmbito da Corporação.
1.2 Modernização da Legislação de Prevenção

A assinatura do Termo de Cooperação nº 003/2016 com a Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo (JUCESS) faz parte do trababalho desenvolvido pelo
Comitê Gestor Estadual da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios (COGESIM/REDESIM) e permitirá a
realização de uma evolução no Sistema Integrado de Atividades Técnicas (SIAT),
preparando-o para a integração aos demais sistemas de licenciamento de
empreendimentos no Estado do Espírito Santo.
1.2.1 Mudanças Normativas
Em função das alterações introduzidas pela Lei nº 10.469, de 18 de dezembro de
2015, na Lei nº 9.269, de 22 de julho de 2009, foi necessária a adequação da
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Norma Técnica nº 07/2010 - Brigadas de Incêndio, Primeiros Socorros ou
Socorros de Urgência, Salva-Vidas ou Guarda-Vidas: Procedimentos para
formação, treinamento, reciclagem e cadastramento de empresas.
Nesse sentido, a Portaria nº 395-R, de 1º de abril de 2016, aprovou a Norma
Técnica nº 07/2016 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o
procedimento para formação, treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais,
brigadistas profissionais, primeiros socorros ou socorros de urgência, salva-vidas ou
guarda-vidas, bem como o cadastramento de empresas relacionadas a essas
atividades.
Os objetivos da Norma Técnica nº 07/2016 são:
1. Estabelecer as condições mínimas necessárias para a formação,
treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais e profissionais visando à proteção
da vida e do patrimônio, bem como reduzir as consequências sociais dos sinistros e
dos danos ao meio ambiente.
2. Estabelecer as condições mínimas necessárias para a formação de
Salva-Vidas ou Guarda-Vidas visando à proteção da vida e a redução dos índices de
afogamento no Estado.
3. Estabelecer as condições mínimas necessárias para o cadastramento de
Empresas Especializadas na Formação e Treinamento de Brigadas de Incêndio, de
Primeiros Socorros ou Socorros de Urgência, de Salva-Vidas ou Guarda-Vidas, e de
Empresas Prestadoras de Serviços de Brigadistas Profissionais.
Em relação a Norma Técnica nº 07/2016 é importante destacar, também, o seguinte:

Para fins de interpretação e aplicação da Norma Técnica, o Bombeiro
Civil e o Bombeiro Profissional Civil correspondem ao Brigadista Profissional.

Não compete ao CBMES a fiscalização da obrigatoriedade da
permanência de salva-vidas e/ou guardiões de piscinas prevista na Lei n° 10.171, de
13 de janeiro de 2014.


O CBMES reconhece o profissional de Educação Física regularmente
inscrito no Sistema CONFEF/CREF, desde que atenda os requisitos previstos na Lei
n° 10.171, de 13 de janeiro de 2014, como profissional habilitado para executar a
função de guardião de piscinas nas piscinas de escolas e creches da rede privada
de ensino, clubes e academias que ofereçam aulas de natação no Estado.


Em relação ao serviço de segurança contra incêndio e pânico foram publicadas as
seguintes Portarias:
 Portaria nº 392-R, de 09 de março de 2016. Uniformiza e padroniza
os procedimentos operacionais necessários para o desenvolvimento da doutrina e
da política de segurança contra incêndio e pânico do CBMES.
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 Portaria nº 411-R, de 20 de setembro de 2016. Determina a retirada
do termo “SHU” (Sistema de Hidrante Urbano) como pré-requisito para obtenção de
ALPCB previsto na Norma Técnica nº 01 – parte 3.
 Portaria nº 417-R, de 30 de novembro de 2016. Determina a
prorrogação da suspensão de exigência das medidas de segurança contra incêndio
e pânico brigadas de incêndio e bombeiro profissional civil, assim como, controle de
material de acabamento e revestimento.
1.2.2 Modernização do SIAT
A implementação do SIAT Análise de Projeto no módulo virtual teve início,
apenas com os projetos classificados como nível I tramitando totalmente em meio
digital. Os projetos níveis II, III e IV continuam tramitando digitalmente no SIAT, mas
para serem analisados o projetista deve apresentar as pranchas impressas.
Com a implantação da análise digital, todos os arquivos que antes precisavam ser
impressos e entregues fisicamente no CAT para que pudessem dar prosseguimento
ao processo de análise, agora são anexados digitalmente no SIAT, inclusive as
plantas de segurança, que são anexadas em formato DWG (Autocad). Apenas
quando do projeto aprovado pelo analista é que o projetista precisa imprimi-lo para
ser assinado e utilizado posteriormente na vistoria pelos agentes fiscalizadores.
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O Centro de Atividades Técnicas e a Seção de Tecnologia da Informação
apresentaram em 2015 a nova versão do SIAT MOBILE. A nova versão além de
permitir ao cidadão capixaba consultar a regularidade dos imóveis no quesito da
Segurança Contra Incêndio e Pânico, possibilita, também, a consulta de processos
de vistoria e processos de análise e validação de alvará emitidos pelo SIAT, tudo de
forma online.
Uma nova funcionalidade agregada ao Aplicativo é a BALADA LEGAL. Ela permite
verificar se um local destinado a eventos de grande aglomeração de público, está
legalizado pelo CBMES. Estão inclusos nesta pesquisa boates, clubes noturnos em
geral, salões de baile, restaurantes dançantes, clubes sociais, bilhares, boliches,
comícios, festas, utilização de palcos, circos e assemelhados.
O Aplicativo consulta a base de dados do Sistema Integrado de Atividades Técnicas
(SIAT) da Corporação, onde todos os processos de Regularização de Edificações e
Eventos, análise de Projetos tramitam de forma totalmente digital.

1.2.3 Filiação ABNT
Por meio do Processo n° 76128784 o CBMES tornou-se membro da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT nos seguintes Comitês:




ABNT/CB-02 - Comitê Brasileiro de Construção Civil.
ABNT/CB-09 - Comitê Brasileiro de Gases Combustíveis.
ABNT/CB-24 - Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio.
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1.3 Situação das Obras e Projetos
Após as ações adotadas no ano de 2015 em relação às obras e projetos em
andamento na Corporação, a situação em 2016 apresentou-se da seguinte forma:
 Unidade Padrão da Guaçuí – No início de 2016, a construtora
contratada ainda não havia cumprido todas as exigências da fiscalização do IOPES
nem tão pouco atendido o que fora observado pela Corporação. No entanto, o
CBMES precisava urgentemente colocar a unidade em funcionamento, caso
contrário a SESP teria que devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 691.000,00,
pois ela fazia parte de um projeto de arrecadação de recursos da SENASP para
compra de viaturas e equipamentos, cujo objeto era o de fornecer meios ao pleno
atendimento operacional desta unidade.
Diante desta situação, mesmo sem o recebimento definitivo da Unidade por parte da
fiscalização do IOPES, a Corporação organizou os meios necessários para a
operacionalização da 2ª Cia do 3° BBM, ocorrendo a sua ativação no dia 11 de
março de 2016.
 Unidade Padrão de Venda Nova do Imigrante – A construção teve
sua continuidade dentro da normalidade até o seu término em 31 de julho. A única
alteração digna de nota neste período foi a disparidade entre o projeto estrutural
metálico da nova cobertura da garagem e o projeto estrutural de concreto armado
que era preparado para o projeto de cobertura anterior. Mas esta questão foi
resolvida com uma análise de especialistas que emitiram laudo autorizando a
fixação da forma como definida no projeto estrutural metálico.
No mês de maio de 2016, acompanhado do prefeito Municipal Dalton Perim e do
Comandante do 4º, realizei uma visita às obras da Unidade. Na oportunidade, elas
se encontravam em estágio bem adiantado e com um ótimo padrão de acabamento.

177

Com a entrega da obra, a Corporação adotou as providências para a montagem do
mobiliário e dos equipamentos necessários ao funcionamento da 2ª Cia do 4° BBM,
ocorrendo a sua inauguração no dia 21 de outubro de 2016.
Devo registrar que qualidade de acabamento dessa obra foi a melhor dentre as
Unidades Padrão do CBMES entregues até o momento.
Contratação
Custo contratado

R$ 2.677.776,21

Custo com Aditamentos R$ 2.870.780,30
Valor Pago16

R$ 3.219.043,45

% de Execução

94,74 %

Ordem de Serviço

24/11/2014

Prazo

360 dias

Término

31/07/2016

Construtora

Belisario Construções e Incorporadora LTDA

 Unidade Padrão de São Mateus – A construção teve sua continuidade
dentro da normalidade até o seu término em 07 de setembro. As restrições
orçamentárias aplicadas em 2015 e que continuaram em 2016 garantiram a
progressão da obra até sua entrega sem problemas de ordem financeira e
orçamentária.
A construtora teve dificuldades com a qualidade da mão-de-obra que encontrou para
contratar em São Mateus. Além disso, a alta salinidade da água fornecida pela
concessionária que atua no município, causada pelos longos períodos de estiagem e
o avanço do mar sobre os mananciais, dificultou os processos construtivos da
edificação, tendo a construtora que arcar com carregamentos de água doce vindos
de outras regiões para garantir a qualidade no acabamento da obra.
A qualidade do acabamento, ou a falta dela, melhor dizendo, foi um problema no
final da obra, obrigando a fiscalização a exigir da construtora que fizesse uma série
de correções e adaptações, ficando a inauguração para o dia 22 de dezembro de
2016.
Por sua vez, a solução adotada em 2015, de rotacionar o pilar de concreto armado
para que ele ficasse na mesma posição definida no projeto estrutural metálico,
facilitou a continuidade da obra, sem precisar da análise semelhante a contratada
pela construtora da Unidade Padrão de Venda Nova do Imigrante.

16

Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.
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Contratação
Custo contratado

R$ 2.849.010,70

Custo com Aditamentos R$ 3.039.018,26
Valor Pago17

R$ 3.323.414,16

% de Execução

91,55 %

Ordem de Serviço

03/11/2014

Prazo

360 dias

Término

07/09/2016

Construtora

Ensel Engenharia e Serviços Gerais LTDA

 Unidade Padrão de Vila Velha – Após uma série de tratativas para
buscar a solução para o problema da fundação, inclusive uma sondagem realizada
pelo próprio IOPES, ocorreu uma reunião entre o IOPES e o CBMES com a
presença dos seguintes participantes: Engenheiro Valber Pinheiro Padilha, Diretor
de Planejamento e Articulação Setorial – IOPES; Engenheiro José Cáudio
Belarmino, da Sonda Furos; 1º Ten BM Maria Cláudia Aquino A. Trindade, Chefe da
SEA/DepPI/AEst; e Cb BM Karoline Fadini Effegem, arquiteta e urbanista, auxiliar da
SEA. Na ocasião realizou-se a constatação dos cálculos e confrontação entre as
sondagens apresentadas (Central Fundações Ltda e Ícone Projetos e Consultoria
Ltda) e ficou definida a necessidade de se executar uma sondagem investigativa,
com o objetivo de verificar a cota de assentamento da estrutura executada no local,
haja vista o terreno ter recebido aterro e não havia clareza na cota de execução.
Em agosto de 2016 o Departamento de Projetos Institucionais (DepPI) iniciou um
processo de sondagem para subsidiar o presente processo.
Quanto a regularização do terreno, em 2016 as ações para o processo de doação
passaram a ser acompanhadas pelo Departamento de Projetos Institucionais.
Algumas reuniões com o proprietário doador e com seus representantes legais
foram realizadas e o processo de regularização do sistema viário do Bairro Vale
Encantado, em Vila Velha/ES, registrado na PMVV sob o nº 66770/15, teve seu
término no fim de 2016, após a publicação no Diário Oficial do município de Vila
Velha (Edição nº 069) de 13/10/2016.
Em 11/11/2016, os advogados do Sr. Luiz Carlos deram entrada no Cartório de
Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Vila Velha para registro da área. Protocolo nº
329253.
 Unidade Padrão da Serra – Em razão do fracasso na licitação da
unidade Padrão e da autorização para construção do CTC, cujos projetos e planilha
17

Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.

179

estavam próximos da conclusão, o Comando-Geral decidiu unificar as duas obras e,
por questões de economia, realizar uma única licitação. Entretanto, uma série de
necessidades de correção e de inclusão de informação foi exigida pelo IOPES nos
projetos do CTC, o que impossibilitou o avanço desta construção.
Desta forma, ficou-se aguardando a conclusão da análise e aprovação do
projeto do CTC pelo IOPES para avançar com essa obra.
 Centro de Treinamento, Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil
(CTC) – Desde que os projetos foram entregues pela Biosfera no final de 2015, eles
passaram a ser analisados pelo Departamento de Projetos Institucionais (DepPI)
seguindo orientações do IOPES e em 19 de maio de 2016, a documentação técnica
(projetos) e administrativa foram encaminhadas ao IOPES para que a obra tivesse
seu ingresso naquele órgão para continuidade do processo para sua construção.
Antes da Instrução de Serviço nº 038/IOPES, de 13 de outubro de 2015, os projetos
e planilhas de obras que eram produzidos externamente ao IOPES, cuja
responsabilidade era atestada apenas pelas devidas Anotações de
Responsabilidade Técnica, seguiam de maneira mais rápida do que as obras cujos
projetos e planilhas eram desenvolvidos no âmbito do IOPES. Os projetos e
planilhas do CTC deram entrada no IOPES justamente no momento em que os
trabalhos inerentes a IS nº 038/IOPES estavam sendo implantados.
Nesse sentido, o CTC foi pego como modelo para ter seus projetos e planilhas
inspecionados pelas equipes do IOPES. O primeiro crivo foi da Gerência de
Orçamentos que exigiu a inclusão nos projetos executivos de detalhes que
facilitassem a comprovação de elementos constados nas planilhas. Além disso,
exigiu-se também que todos os projetos executivos fossem acompanhados de listas
de materiais relacionando todos os itens de projeto, com especificação, quantitativos
e três opções (no mínimo) de marca para cada item.
A tarefa das listas de materiais foi bastante complexa, pois não fazia parte do
escopo de contratação da empresa responsável pelos projetos. Foi um processo
longo de convencimento da empresa responsável para fazer com que as listas
fossem preparadas.
Em 12/07/2016, o IOPES emitiu a primeira relação de itens a serem corrigidos ou
inseridos no projeto executivo do Centro de Treinamento. A partir deste ponto, a
empresa Biosfera passou a encaminhar as correções ao DepPI que repassava a
equipe do IOPES responsável pela conferência, o que na maioria das vezes
geravam mais necessidades de correção.
A medida que esse trabalho evoluía, mais se percebia que os projetos foram
desenvolvidos pela Biosfera sem a preocupação de compatibilização entre as
diferentes disciplinas.
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No final de 2016, ainda existiam uma série de pendências nas disciplinas estrutural,
hidrossanitário, incêndio, elétrico, SPDA, cabeamento estruturado e climatização.
Estes fatos retardaram a preparação do edital e licitação da obra.
 Novo Centro de Atividades Técnicas – Desde o início de 2016,
seguindo o que vinha fazendo em 2015, o IOPES ainda estava trabalhando no
desenvolvimento dos projetos complementares do CAT. Contudo, considerando as
outras demandas que o órgão recebia de diferentes órgãos do Governo, os projetos
praticamente não avançaram.
Em setembro de 2016, a equipe de engenheiros e arquitetos do IOPES chefiados
pelo Arquiteto Leonardo Lecco passou a trabalhar exclusivamente no
desenvolvimento dos projetos do CAT. A partir deste ponto os projetos passaram a
serem desenvolvidos ininterruptamente para serem finalizados.
Em 25/10/2016, a compatibilização dos projetos arquitetônicos e complementares foi
finalizada, faltando apenas a finalização das correções dos projetos arquitetônicos,
cabeamento estruturado, climatização e estrutural.
 Reforma do Refeitório, Lanchonete, Vestiários das empresas
terceirizadas, Área Humanizada em frente ao Refeitório e Auditório do QCG –
No início de 2016 teve início o desenvolvimento de projetos arquitetônicos para esta
nova obra de reforma e adequação nestas instalações do QCG.
Após serem aprovados pelo Comando-Geral, os projetos arquitetônicos foram
tomados como base para contratação de projetos complementares das disciplinas
hidrossanitário e elétrica, além das planilhas orçamentárias. Este serviço custou R$
3.900,00, teve início em 19/08/2016 e foi entregue em 28/11/2016, ficando a
contratação da obra para o próximo ano.
 Construção da Calçada Cidadã do QCG – No primeiro semestre de
2016, o processo para contratação da execução da Calçada Cidadã passou por idas
e vindas entre o Departamento de Projetos Institucionais e a CPL até que estivesse
pronto e de acordo para contratação. Uma série de correções foram necessárias, em
especial na planilha orçamentária, cujos itens cotados por orçamentos coletados
precisaram ser praticamente todos refeitos.
Em 08/06/2016, o primeiro edital de com o aviso de licitação foi publicado no diário
oficial, com preço inicial a R$ 119.432,43. Entretanto, a CPL identificou a
necessidade de novas correções no processo, precisando cancelar tal edital.
Em 20/07/2016, um novo edital foi publicado, desta vez em definitivo. O valor inicial
foi o mesmo. Em 15/08/2016, foi publicado o resultado do certame, tendo como
ganhadora a empresa Matix Construtora LTDA ME, que venceu a licitação aplicando
um desconto de 32,8 %, resultando num valor contratado de R$ 80.277,37.
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Após os trâmites necessários a contratação, emissão da Autorização de Contração
de Serviço e realização das reuniões de planejamento para execução, a Ordem de
Serviço foi emitida em 20/09/2016 e a obra finalizada em 08/11/2016.
Contratação
Custo contratado

R$ 80.277,37

Custo com Aditamentos R$ 80.277,37
Valor Pago18

R$ 80.277,37

% de Execução

100 %

Ordem de Serviço

20/09/2016

Prazo

60 dias

Término

08/11/2018

Construtora

Matix Construtora LTDA ME

 Fechamento e Climatização do Saguão da CEPDEC – O serviço
completo foi entregue no início do ano.
 Fechamento e Climatização do Saguão do Comando-Geral – Com
base no serviço executado no saguão da CEPDEC e das melhorias proporcionada
no ambiente do trabalho, decidiu-se, também, pelo fechamento e climatização do
saguão do Comando-Geral. Assim, no mês de março iniciaram-se os processos para
aquisição de ar condicionado, porta de vidro automática deslizante e forro de PVC
(material e instalação) para execução da obra.
 Unidade Padrão de Santa Maria de Jetibá – Seguindo orientação do
Governo do Estado, o Comando-Geral não avançou com a construção da Unidade
Padrão de Santa Maria de Jetibá, e no dia 31 de dezembro de 2016 terminou o
prazo de vigência do Convênio entre o CBMES e o Município.
1.3.1 Unidades Inauguradas
1) 2ª Cia do 3° Batalhão de Bombeiros Militar – Guaçuí – 11/03/2016.
2) Instalação do 6° Batalhão de Bombeiros Militar – Cariacica – 06/04/2016.
3) Posto Avançado de Bombeiros – Barra de São Francisco – 23/06/2016.
4) 2ª Cia do 4° Batalhão de Bombeiros Militar – Venda Nova do Imigrante –
21/10/2016.
5) Posto Avançado de Bombeiros – Santa Leopoldina – 14/12/2016.
6) 1ª Cia Independente de Bombeiros Militar – São Mateus – 22/12/2016.

18

Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.
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Posto Avançado de Bombeiros – Barra de São Francisco
O Posto Avançado de Bombeiros de Barra de São Francisco começa a ser
idealizado no final de 2015, após uma constatação do Cap BM Malacarne –
Comandante da 2ª CIA do 2º BBM sediada em Nova Venécia, de que das 1.328
ocorrências atendidas apenas 12 haviam sido realizadas na cidade de Barra de São
Francisco. Diante dos números foi agendada uma reunião com o Ten Cel BM
Hebert - Comandante do 2° BBM para apresentação da situação e propositura de
uma reunião com algumas autoridades de Barra de São Francisco para discutir a
situação.
Na reunião com diversas autoridades de Barra de São Francisco, foi apresentado o
trabalho realizado pela Corporação, e nos foi apresentado os relatórios da Policia
Militar e do Diretor do Hospital sobre os acidentes automobilísticos e entradas no
hospital por vítimas de trauma. Para a nossa surpresa eles haviam atendido 1.508
pessoas vítimas de trauma em 2015, no mesmo período em que atendemos a
apenas 12 ocorrências na cidade de Barra de São Francisco. Os números
apresentados mostraram de forma clara de que estávamos distantes para fazermos
um bom atendimento na cidade, além das cidades vizinhas.
A primeira ideia foi a de deixar uma equipe em Barra de São Francisco, com a
possibilidade de utilizar uma viatura de Resgate ou uma viatura equipada com água,
conforme a natureza da ocorrência. O passo seguinte foi procurar o Sr. Luciano
Pereira – Prefeito Municipal para sabermos se haveria um apoio por parte município
na implantação e no custeio de um Posto Avançado de Bombeiros (PAB) e com o
Comando-Geral da Corporação para apresentação da ideia. Diante dos números
apresentados e com o proposito de salvar vidas, autorizei o prosseguimento da
proposta, estabelecendo apenas as seguintes premissas: Não haveria aumento de
efetivo para a 2ª Cia/2° BBM; as instalações deveriam ser dignas para receber o
nosso efetivo, a Prefeitura deveria arcar com as refeições da tropa; e não poderia ter
aumento no custeio da Corporação.
Após reunião do Prefeito Municipal com o Comando-Geral em Vitória, a ideia foi a
presentada ao Sr. Governador do Estado no dia 06/04/2016, que de forma imediata
apoiou a instalação da unidade. Na sequência foi realizada pelo Comandante-Geral
uma visita ao município para identificação de um espaço físico para receber o PAB.
Após algumas opções, identificou-se uma área do Departamento de Estradas de
Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) com uma edificação com 03 salas, recepção
e cozinha que seria desativada e leiloada pelo órgão.
Em reunião na Casa Civil, no dia 13 de maio de 2016, com a presença do Secretário
Paulo Roberto, Halpher Luiggi Mônico Rosa – Diretor Geral do DER-ES, Prefeito
Luciano Pereira e o Comandante-Geral Cel D’Isep, foi formalizado o pedido de
cessão do terreno para implantação do PAB (processo n° 74098608) e o
compromisso do Diretor em atender o mais rapidamente possível o nosso pleito.
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RESUMO DO TERMO DE CESSÃO DE USO
Processo: 74098608
Cedente: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DERES)
Cessionário: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(CBMES)
Objeto: Cessão de uso de terreno medindo 975,53 m², localizado na
Avenida Castelo Branco, 732, Vila Landinha, CEP 298000-000, município
de Barra de São Francisco/ES. E uma edificação com 03 salas, recepção e
cozinha.
Vigência: 30 (trinta) anos a contar da data de publicação de seu resumo no
DIO/ES.
Vitória, 05 de julho de 2016.
CARLOS MARCELO D’ISEP COSTA - CEL BM
Comandante-Geral do CBMES
(DOE, de 06/07/2016)

Desta forma, após o calçamento do terreno, adequações e pintura da edificação,
obras totalmente realizadas pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, o
Posto Avançado de Bombeiros foi inaugurado no dia 23 de junho de 2016 com a
presença do Vice-Governador do Estado Cesar Colnago.
Deve-se registrar que no ano de 2016, após a inauguração do PAB, a Corporação
atendeu 457 ocorrências.
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Posto Avançado de Bombeiros - Santa Leopoldina
O Ten Cel BM Felippe ao assumir o Comando do 6º Batalhão de Bombeiros
Militar realiza um diagnóstico do tempo-resposta em relação aos 05 (cinco)
municípios dentro da sua área de atuação: Cariacica, Serra, Viana, Santa
Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.
Os municípios de Cariacica e Serra recebem as sedes das 1ª e 2ª Cia,
respectivamente. O município de Viana, considerando localização da 1ª Cia em
Cariacica (a 1.500 m da divisa entre municípios), possuía tempo resposta razoável
para atendimento. Já Santa Leopoldina possuía tempo resposta de
aproximadamente 1h10 min e Santa Maria de Jetibá 1h 40 min.
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Seguindo orientação do Governo do Estado, o Comando-Geral não iria avançar com
a construção da Unidade Padrão de Santa Maria de Jetibá, conforme previsão do
Plano de Expansão da Corporação. Por outro lado, o Município entendendo a
carência do serviço Bombeiro instituiu uma associação civil privada intitulada
“Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá”, tentando implementar uma
resposta mínima, mesma que de forma amadora, para emergências locais.
Diante deste quadro, o Comando do 6° BBM buscava uma alternativa para levar um
atendimento emergencial mínimo para o município de Santa Leopoldina e, ao
mesmo tempo, aproximar uma equipe profissional do Município de Santa Maria de
Jetibá.
A implantação de um Posto Avançado de Bombeiros seguindo a linha do implantado
em Barra de São Francisco surge com o apoio do Comandante-Geral, e do bom
relacionamento da Corporação com o Sr. Romero Luiz Endringer - Prefeito Municipal
e com o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil – Wagner Poncio. Tendo
o Comando-Geral estabelecido as seguintes premissas: As instalações deveriam ser
dignas para receber o nosso efetivo, a Prefeitura deveria arcar com as refeições da
tropa; e não poderia ter aumento no custeio da Corporação.

O 6° BBM possuía veículos e equipamentos reservas nas suas Companhias e o
Recurso Humano necessário para o posto avançado seria de 04 equipes de 03
bombeiros, mais um bombeiro para cobrir férias, ou seja, 13 bombeiros. Ele seria
disponibilizado do próprio OBM, por meio de uma reestruturação interna, da adoção
da escala de Resgate de 12 h da 2ª Cia - Serra, ficando disponível das 08 às 20h,
(município atendido por SAMU e Central de Ambulâncias), e do apoio do ComandoGeral e da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) com a realocação de 02 militares
para o Batalhão.
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Com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina foi realizada uma reforma
na edificação que abriga a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil,
tornando-adequada para receber uma guarnição multifuncional e dois veículos
(Resgate/ABSL) da Corporação, sendo inaugurado no dia 14 de dezembro de 2016
o Posto Avançado de Bombeiros de Santa Leopoldina.
1.3.2 Pagamentos das Obras Realizados no Exercício – 2016
1)
2)
3)
4)
5)

Reforma do Quartel de Guaçuí – R$ 64.750,00.
Construção do Quartel Cariacica – R$ 83.269,09.
Construção do Quartel de Anchieta – R$ 2.889.054,84.
Construção do Quartel de São Mateus – R$ 3.323.414,16.
Construção do Quartel de Venda Nova do Imigrante – R$ 3.219.053,45.
Total = R$ 9.579.541,54

1.4 Aquisições de Materiais e Equipamentos
Os valores investidos em materiais e equipamentos representaram no exercício
2016 o valor total de R$ 3.397.563,36, sendo distribuídos da seguinte forma:
• Mobília: R$ 352.000,00
• Equipamentos: R$ 1.954.870,65. Foram adquiridos 8.675 itens, sendo os mais
relevantes:









Máquina de fumaça: R$ 4.094,70
Lona de PVC: R$ 4.155,84
Luvas de proteção química: R$ 7.337,52
Materiais de combate a incêndio (conjunto de aproximação e mat.
diversos): R$ 460.000,00
Material de combate a incêndio florestal: R$ 220.000,00
Computador e notebooks: R$ 297.030,00
Materiais para telecomunicações: R$ 310.000,00
Compressor de ar: R$ 100.000,00

• Viaturas: R$ 1.090.692,71:
Viaturas
Reboques para barco de alumínio com 5m
Auto Bomba Tanque

Qtd.
49
02

Fonte: DAL

A Portaria nº 038-S, de 31 de maio de 2016, nomeou Comissão para recebimento
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
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2) Permanente Capacitação, Treinamento, Atenção e Valorização do Público
Interno

2.1 Simulador para Treinamento de Combate a Incêndio
Em virtude de diversos procedimentos administrativos o Convênio SENASP/MJ n°
813558/2014 (processo n° 69884595) para não perder o prazo previsto de
execução, precisou ser prorrogado, passando o novo prazo para 26/12/2018. Nesse
sentido, deve-se ressaltar o primordial e importante trabalho de acompanhamento e
gestão no Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV) realizado pelo Ten
BM Saulo de Tarso Corrêa Lima.
2.2 Credenciamento para Ministrar Cursos de Trânsito
A Corporação obteve a autorização do DETRAN para ministrar cursos de trânsito,
por meio do seu Centro de Formação de Condutores (CFC).
Resumo do Ato Autorizativo de Credenciamento do Corpo de
Bombeiros Militar do Espírito Santo para Ministrar Cursos.
Objeto: Ato autorizativo de credenciamento de cursos do CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESPIRITO SANTO, CNPJ nº 02.133.636/000137, com objetivo de ministrar cursos de trânsito: Condutores de veículos de
Transporte de Emergência, Curso de Mudança de Categoria “D” e
Atualização dos mesmos.
Credenciado nº 503
Instrumento Autorizador: Processo nº 71483004
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da publicação no Diário Oficial.
Vitória, 01 de Março de 2016.
José Eduardo de Souza Oliveira
Diretor de Habilitação e de Veículos - DETRAN/ES

O 2° Sgt BM João Carlos Silva Régio concluiu o Curso Diretor Geral de Centro de
Formação de Condutores, realizado no período de 27 de junho a 22 de agosto de
2015, com carga horária de 220 horas, registrado sob o nº 063 ES, Registro nº
001027.
2.3 Promoções realizadas
Mesmo diante de restrições orçamentárias e financeiras, o Governo do Estado
manteve as promoções previstas. Nesse sentido, no ano de 2016, foram promovidos
18 Oficiais e 137 Praças na Corporação.
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2.4 Compromisso ao Primeiro Posto
Resgatando as tradições militares e a previsão estatutária 36 Oficiais prestaram o
Compromisso de Oficial.
2.5 Psicologia/Serviço Social
Em sintonia com o Foco Prioritário da Corporação de permanente capacitação,
treinamento, atenção e valorização do público interno (ativos e inativos) foi realizado
o 1° Encontro dos Bombeiros da Reserva do Espírito Santo (EBRES) com o
objetivo de proporcionar aos bombeiros da inatividade atividades de recreação e
lazer, e a integração de amizade entre militares da reserva e da ativa.
O EBRES foi realizado no dia 1º de julho, dentro das comemorações da Semana de
Prevenção Contra Incêndios. Os bombeiros militares foram recebidos com um café
da manhã no quartel do Comando-Geral. Após o café, seguiram para uma visita ao
4º BBM, em Marechal Floriano, onde foram recebidos pelo comandante da Unidade,
seus oficiais e praças. Do 4º BBM os bombeiros da reserva seguiram para o Parque
Estadual da Pedra Azul, onde visitaram o Fjordland - Cavalgada Ecológica.
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Outra ação importante e alinhada à Iniciativa de desenvolver políticas constantes de
fortalecimento dos vínculos da Corporação com os inativos (Reserva Remunerada e
Reformados) do Objetivo Estratégico: valorizar a profissão Bombeiro Militar foi
orientação do Comando-Geral para os Comandantes de Unidades realizarem visitas
e assistências aos companheiros da inatividade.
Visita da equipe do 2º Sgt BM Paulo Roberto do 2º Batalhão de Bombeiros Militar ao
Sargento Reformado Meneses.

2.6 II Workshop para Comandantes de Unidades Operacionais
O II Workshop para Comandantes de Unidades Operacionais da Corporação foi
realizado no 4° Batalhão de Bombeiros Militar sediado em Marechal Floriano no
período de 18 a 19 de agosto de 2016.
O Workshop proporcionou um ambiente de aprofundamento de discussão de temas
comuns às Unidades Operacionais, de forma a aumentar a interface com seções de
atividade-meio, bem como encontrar soluções já existentes dentro da própria
Corporação.
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Durante o encontro foram discutidos temas como: atendimento pré-hospitalar;
estatísticas do Sistema Integrado de Atividades Técnicas (SIAT) para a boa gestão
do serviço de atividades técnicas; recursos humanos do Corpo de Bombeiros Militar;
manutenção predial; manutenção de frota; panorama futuro para gestão pública; e
estratégias de maximização do poder de ação da Corporação.

2.7 1° Congresso Técnico Científico do CBMES
Com a finalidade de dar publicidade aos artigos e trabalhos acadêmicos produzidos
pelos bombeiros militares, o Departamento de Doutrina da Diretoria de Operações
191

(DOp) da Corporação teve a iniciativa de receber e armazenar essas produções e
disponibilizá-los ao público interessado.
Os trabalhos produzidos pelos alunos do último ano do Curso de Formação de
Oficiais Bombeiros foram apresentados no 1º Congresso Técnico Científico
realizado nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, no auditório do Comando-Geral.

2.8 Comitês de Desenvolvimento de Atividades
A Diretoria de Operações organizou no mês de dezembro de 2016 o 1º Simpósio de
Comitês de Desenvolvimento de Atividades (CDA) com o objetivo de aperfeiçoar
a Doutrina Operacional da Corporação.
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Em virtude da modernização da estrutura organizacional e da redefinição de
atividades de alguns órgãos foi necessário aprovar um novo Regulamento Geral dos
Comitês de Desenvolvimento de Atividades.
 Portaria nº 418-R, de 16 de dezembro de 2016. Aprova
Regulamento Geral dos Comitês de Desenvolvimento de Atividades.
2.9 Rotinas do Serviço Operacional
Algumas rotinas do serviço operacional foram aperfeiçoadas ou ajustadas no ano de
2016:
 Portaria nº 399-R, de 04 de maio de 2016. Define as
atribuições dos Oficiais que concorrem as Escalas de Chefe de Operações e do
Oficial de Dia do QCG.
 Portaria nº 415-R, de 20 de outubro de 2016 - Altera a redação
e Revoga a Norma de Mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo, criada pela Portaria 119-R de 03 de maio de 2007 e alterada pela
Portaria n° 361-R, de 24 de fevereiro de 2015.
2.10 Uniformes e Insígnias
Com o objetivo de complementar e atualizar o Regulamento de Uniformes e
Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar (RUICBMES) foram publicadas as
seguintes Portarias:
 Portaria nº 397-R, de 06 de abril de 2016. Regula o uso de
vestuário descaracterizado no trabalho dos integrantes da Corregedoria dentro e
fora do âmbito do CBMES, no desempenho das atividades afins.
 Portaria nº 401-R, de 06 de maio de 2016. Autoriza o uso do 3º
Uniforme A (3º A) nos deslocamentos da residência para o serviço e deste para a
residência e dá outras providências.
 Portaria nº 402-R, de 13 de maio de 2016. Estabelece os
procedimentos para o credenciamento de pessoas jurídicas nas atividades de
confecção, distribuição e comercialização de fardamentos.
 Portaria nº 403-R, de 13 de maio de 2016. Estabelece as
Normas de Distribuição de Fardamento no âmbito do CBMES.
 Portaria nº 410-R, de 12 de setembro de 2016. Regulamenta a
aquisição e o uso das Espadas de Oficiais a partir do ano de 2017.
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 Portaria nº 414-R, de 30 de setembro de 2016. Aprova o
distintivo da Capacitação de Instrutores para Curso de Combate Ofensivo - Módulo I.
2.11 Cursos Realizados e Público Alcançado
• Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO: 03 vagas.
• Curso de Formação de Oficiais - CFO: 01 vaga – Decisão judicial.
• Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS: 40 militares formados.
• Curso de Habilitação de Sargentos - CHS: 05 militares formados.
• Curso de Formação de Soldados - CFSd: Não houve.
Com o objetivo de oportunizar o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO e,
ao mesmo tempo, economizar para os cofres públicos, o Comando-Geral solicitou
ao Comitê de Controle e Redução dos Gastos Públicos autorização (processo nº
73837180) para 03 oficiais frequentarem o Curso de Especialização Lato Sensu de
Engenharia de Segurança de Processo, ministrado pela Fundação EspíritoSantense
de Tecnologia – FEST, ofertado ao CBMES pela Petrobrás.
Para frequentarem o referido curso foram indicados os Capitães BM Clayton Laeber
Thompson, Lucas Sossai Waldetario, e Siwamy Reis dos Anjos, e por meio da
Portaria n° 406-R, 20 de junho de 2016 o Comando-Geral reconheceu Curso de
Engenharia de Segurança de Processo como Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
- CAO.
PORTARIA Nº 406-R, DE 20 DE JUNHO DE 2016.
Reconhecer o Curso de Engenharia de
Segurança de Processo como Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que lhe confere os incisos I, III, IV e XII do art. 2º do
Regulamento Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº. 689-R,
de 11 de maio de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º - Reconhecer o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Engenharia de Segurança de Processo, ofertado pela Petrobrás,
com carga horário de 360 horas-aula como Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO Bombeiro Militar.
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Art. 2º - O referido Curso terá validade para os requisitos de
promoção estabelecidos pelo Artigo 18 e 22 da Lei Ordinária
1.142, publicada no Diário Oficial do Estado em 14.11.1956, que
exige a Formação em Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais para
Postos acima de Capitão.
Art. 3º - Além desses requisitos o Oficial QOC deverá cumprir
todas condições exigidas pelo ar t. 11 da Lei Ordinária 1.142 de
14.11.1956.
Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Vitória, 09 de junho de 2016.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

Em virtude de ordem judicial contida nos Autos de Mandado de Segurança nº
0013668-45.2015.8.08.0024 oriundo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual foi
matriculado, a contar de 26/08/2016, o Aluno Oficial Flávio Oliveira Cirino, aprovado
no Concurso Público para a Carreira de Oficiais Combatentes, conforme Edital
CBMES/CFO-2011.
Visando cumprir o Mandado de Segurança de imediato, o Comando-Geral solicitou
ao Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná uma vaga para o
Curso de Formação de Oficiais - CFO. Desta forma o Aluno Oficial Flávio Oliveira
Cirino se apresentou no dia 29/08/2016 no Curso de Formação de Oficiais Bombeiro
Militar na Academia Policial do Guatupé, no Estado do Paraná.
O Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS teve seu início no dia 05 de
outubro de 2015 e conclusão no dia 11 de março de 2016, sendo composto por uma
turma de 40 militares e com uma carga horária prevista de 672 horas aulas.
O Curso de Habilitação de Sargentos - CHS foi realizado de forma experimental
na modalidade EAD, em uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Maranhão – (CBMMA), e por meio da Portaria n° 407-R, 27 de junho de 2016 o
Comando-Geral reconheceu Curso Especial de Formação de Sargentos/CEFS 2016
– EAD do CBMMA como Curso de Habilitação de Sargentos do CBMES.

PORTARIA Nº 407-R, DE 27 DE JUNHO DE 2016.
Reconhecer o Curso Especial de Formação
de Sargentos/CEFS 2016 – EAD do
CBMMA como Curso de Habilitação de
Sargentos do CBMES.
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O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que lhe confere os incisos I, III, IV e XII do art. 2º do
Regulamento Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº. 689-R, de
11 de maio de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º - Reconhecer o Curso Especial de Formação de
Sargentos/CEFS 2016 – EAD do CBMMA como Curso de Habilitação
de Sargentos do CBMES.
Art. 2º - O referido Curso terá validade como condição estabelecida
no Art. 9º, item III da Lei Complementar 467 de 04 de dezembro de
2008 e suas alterações.
Art. 3º - Além de concluir o CEFS 2016, o Aluno Sargento deverá
atender todas as outras condições exigidas pela Lei Complementar
467, de 04 de dezembro de 2008, e suas alterações para ser
promovido a Graduação de 3º Sargento BM do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo.
Art.4º - Os 3º Sargentos do CBMES formados no CEFS 2016 do
CBMMA ficam autorizados a utilizar a Insígnia de Curso CHS do
CBMES em seu fardamento, tendo em vista o reconhecimento e a
equiparação estabelecida no art. 1º desta Portaria.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Vitória, 27 de junho de 2016.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

• Cursos de Especialização: Foram realizados 30 cursos de especialização,
representando uma Carga Horária Total de 1.550 horas e um publico alcançado de
351 militares do CBMES, 37 militares de outras Corporações e 42 civis.
Visando formar novos peritos de incêndio o Comando-Geral viabilizou duas vagas no
Curso Perícia de Incêndio e Explosão - CPIE do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás (CBMGO) realizado no período de 15/08 a 28/10/2016. O curso foi
realizado sem ônus para o Estado e teve como voluntários o 2º Ten BM Bruno
Moreira Bona e 2º Ten BM Márcio da Costa Cavachini. Infelizmente, por problemas
particulares de última hora, o 2º Ten BM Cavachini não participou do curso. Desta
forma, somente o 2º Ten BM Bona participou e concluiu o referido curso.
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A descrição dos cursos com as respectivas cargas horárias e o número de alunos
encontra-se detalhado no quadro abaixo:
Aluno
Total Carga
por
alunos hora
turma
ano
total
19/20/19
77
200
/19

Qtd

Carga
horária

4

50

4

80

18/12/16
/18

64

320

4

40

9/15/13

37

160

Curso de Instrutor de Guarda-Vidas

1

60

49

49

60

Estágio de Requalificação de
Mergulhadores de Segurança Pública
do CBMES - Edição 2016

8

30

8/10/8/8/
9/9/8/8

68

240

Resgate Técnico - Módulo I

4

50

16/12/10
/11

49

200

Resgate Técnico - Módulo II

2

50

14/11

25

100

Resgate Veicular

2

50

24/24

48

100

Sargenteação

1

40

6

6

40

Curso
Curso Básico de Atendimento a
Emergências Com Produtos Perigosos
Curso de Capacitação de Docentes
para o Curso de Atualização de
Combate Ofensivo – Módulo I
Curso de Combate Ofensivo - Módulo
Básico

Fonte: CEIB/DGP

O Curso de Resgate em Espaço Confinado foi homologado por meio da Portaria nº
404-R, de 19 de maio de 2016.
Com o objetivo de padronizar as técnicas de Salvamento Aquático em conformidade
com o Manual do CBMES, padronizar as instruções de formação de guarda-vidas
em conformidade com a NT 007/2016, e dar o suporte para implantação e manuseio
da Plataforma Online de Registro Estatístico do Salvamar a Corporação realizou no
período de 25 a 30 de julho de 2016 o 1º Curso de Instrutor de Guarda-Vidas.
Dentro do Programa de Capacitação Continuada do CBMES foi realizado o Curso
Básico de Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos. A 4ª turma foi
realizada no período de 26 a 30 de setembro de 2016 e contou com a participação
de 10 oficiais da Corporação e 09 oficiais dos Corpos de Bombeiros Militares dos
Estados de Minas Gerais (02), Paraná (02), Rio de Janeiro (02), Mato Grosso do Sul
(02) e Amapá (01).
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A 4ª turma do Curso de Capacitação de Docentes para o Curso de Atualização de
Combate Ofensivo – Módulo I foi realizada no período de 10 a 28 de outubro de
2016. Nessa turma participaram Bombeiros Militares dos seguintes estados: ES, RJ,
PE, AL, SC, MG e AP.

Reforçando a prioridade de capacitação, treinamento e valorização do público
interno, mesmo diante das dificuldades orçamentárias, o Comando-Geral possibilitou
os seguintes Cursos, Certificações e Participações Internacionais:
1) 4ª Reunião da Comissão Nacional de Salvamento Veicular (CONASV) realizada
na cidade de Maceió - AL, no período de 30 a 31 de março de 2016:
 Ten Cel BM Rodrigo N. Ribeiro Alves.
 Cap BM Lucas Sossai Waldetario.
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2) Certified Instructor (Certificação de Instrutor Internacional em Investigação de
Incêndio) pela Associação Internacional de Peritos de Incêndio (IAAI - International
Association of Arson Investigators) realizada em Orlando - Flórida – EUA, mês de
abril de 2016:
 Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva.
 Maj BM André Pimentel Lugon.
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3) Curso de Busca, Resgate e Salvamento com Cães – Avançado, em Xanxerê / SC,
no período de 08 a 19 de agosto de 2016:
 2° Ten BM André Marinho Godoy.
 3º Sgt BM Leonardo Beltrão Rosa.
 CB BM Breno Ressari Nicolini.

4) Curso de Resgate Urbano com padrão metodológico preconizado pela INSARAG
- International Search and Rescue Advisory Group, realizado na cidade de Santiago
- Chile no período de 11 a 16 de outubro de 2016:





Maj BM Marcio Nascimento Rodrigues.
2º Ten BM Afonso Pereira Amorim.
SD BM Guilherme Paste Perim.
SD BM Heitor Pimentel Vicentini.
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5) Curso Highway Emergency Response Specialist (HERS) na cidade de Pueblo,
Estado do Colorado, Estados Unidos da América, no período de 08 a 14 de outubro
de 2016:
 Cap BM Douglas Morau Briel.
 1º Ten BM Daniel Vitor Almonfrey.

6) Curso de Intervenção com Produtos Perigosos do CBMDF, Brasília - Distrito
Federal, no período de 13 a 31 de outubro de 2016:





Cap BM Mauro Rosa.
2º Ten BM Ivan Carlos Abreu Loreto.
2º Ten BM José Guilherme Boechat Teixeira.
2º Ten BM Igor Olimpio Pazini da Cunha.
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7) Curso Leadership & Management of Surface Transportation Incidents (LMSTI) na
cidade de Pueblo, Estado do Colorado, Estados Unidos da América, no período de
03 a 14 de novembro de 2016.
 Ten Cel BM Adeilton Costa Pavani.
 2º Ten BM Ivan Carlos Abreu Loreto.

8) Curso de Especialização em Gestão de Emergências em Saúde Pública (GESP),
promovido pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa em conjunto com
Ministério da Saúde – ES, no período de dezembro de 2015 a outubro de 2016, com
encontros presenciais mensais em três dias consecutivos, em Vitória – ES.





Cap BM Lorena Sarmento Rezende.
BM Fabiane Cruz Pavani da Silva.
3º Sgt BM Stefano Moronari da Silva.
Cb BM André Luis Lima de Cristo.
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9) Desafio Mundial de Resgate (WRC) organizado pela da Associação Brasileira
de Resgate e Salvamento (ABRES) na cidade de Curitiba-PR, no período de 19 a
23 de outubro de 2016, com a participação de 1.000 profissionais (equipes nacionais
e internacionais).











Ten Cel BM Rodrigo Nascimento Ribeiro Alves.
Cap BM Lucas Sossai Waldetário.
Ten BM Márcio da Costa Cavachini.
Ten BM Raquel Claudio de Santana.
Ten BM João Paulo Dazzi Rafalsky.
Cb BM Adair Evangelista Ferreira.
Cb BM Marcos dos Santos Mercier.
Cb BM Marcio Sarcinelli dos Santos.
Sd BM Lincoln Pereira Uzai Silva.
Dr Bissoli (médico emergencista).

A equipe do CBMES para participar do Desafio Mundial de Resgate (WRC) competiu
primeiramente na seletiva nacional de Salvamento Veicular, realizada em São Paulo
no período de 07 a 09 de julho de 2016.
Valendo-se da doutrina difundida na Corporação (sem treinamentos coreografados
ou embasados pela ficha de avaliação do Evento), a nossa equipe atuou conforme
os ensinamentos ministrados nos cursos regulares para a tropa. Elogiada pelos
avaliadores nacionais e internacionais pelo companheirismo e espírito desportivo, o
grupo se destacou ainda pela proatividade, dedicação, profissionalismo e alto grau
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de comprometimento demonstrado não só durante o Evento como também nos
meses que o antecederam.
Treinaram durante 3 meses e, mesmo diante da carência de efetivo, os militares
cederam, voluntariamente, os seus dias de folga para se prepararem para a
competição e não mediram esforços para que a Corporação fosse representada com
dignidade e se destacasse entre os melhores na área de Salvamento Veicular no
Brasil.
2.11 Mestrado em Gestão do Conhecimento
O Maj BM Sergio Stein, em seu período de férias e de Licença Prêmio, participou do
processo seletivo e foi aprovado para uma das vagas no Curso de Mestrado em
Gestão do Conhecimento no Programa de Pós-Graduação de Engenharia e Gestão
do Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catariana (UFSC).
O Corpo de Bombeiros Militar deu seus primeiros passos para desenvolvimento a
Gestão do Conhecimento a partir das iniciativas pessoais do Maj Stein, entusiasta e
estudante do assunto, quando no ano de 2014 criou o Núcleo Integrado de
Pesquisa e Inovação - NINPI, o Projeto de criação do Território de Inovação em
Dinâmica do Fogo & Gestão de Desastres e o Plano de Gestão do Conhecimento do
CBMES, todos alinhados aos objetivos estratégicos do Plano de Desenvolvimento
Espírito Santo 2030.

O NINPI é, portanto, uma Governança instituída por vínculos institucionais
formalizados entre o Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), a Universidade Federal
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do Espírito Santo (UFES), o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e a Sociedade
Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC), que atuou e contribuiu para a
elaboração de uma carteira de projetos estruturantes em Gestão do Conhecimento
por meio da prospecção, mapeamento de cenários e atividades para preenchimento
das lacunas em tecnologias, processos e competências em Dinâmica do Fogo e
Gestão de Desastres, entre estes projetos está o Centro de Controle e Operações
de Emergências de Aracruz e Região - CCOE-A, o Escritório de Projetos NINPI EPNINPI, além de uma série outras tratativas de integração e parcerias.
O Comando-Geral entendendo que este caminho não tem volta e carece cada vez
mais de intensificação, com estratégias voltadas a estabelecer uma cultura
institucional nesta direção, dada a relevância que o conhecimento técnico e científico
tem para o aprimoramento de nossas atividades à sociedade capixaba, inseriu o
tema nos objetivos e iniciativas estratégicas da Corporação presentes no Plano
Estratégico 2015-2019.
O mestrado proporcionará conhecimentos científicos teóricos fundamentais para a
continuidade de nossas ações de planejamento e vem a corroborar com a visão
institucional voltada para a gestão estratégica, que nos auxiliará para lidar
cotidianamente com cenários de um mundo globalizado, com um fluxo intenso de
informações e inovações tecnológicas e, nesse contexto, a Corporação fará uso
deste conhecimento para fazer o hoje e planejar o amanhã.
O empenho do Maj Sérgio Stein foi muito grande, pois investiu 4 (quatro) meses
referentes a férias e Licença Prêmio regulamentares para cumprir parte do período
presencial obrigatório, em prol da nobre tarefa de contribuir para a melhoria do
serviço público e da produtividade.
Entretanto, restariam ainda, após o retorno do oficial as serviço ativo, 5 (cinco)
meses com dedicação integral para cumprimento do calendário acadêmico, sendo
obrigatória a sua permanência em Florianópolis -S C, no período de 04/07/2016 a
03/12/2016.
Entendendo ser importante para a Corporação, o Comandante-Geral encaminhou ao
Comitê de Controle de Redução de Gastos Públicos, em conformidade ao art. 14 do
Decreto nº 3.922-R, de 04 de janeiro de 2016, o Ofício nº 193/2016 – AjudânciaGeral, de 12 de maio de 2016 (processo nº 742318171), solicitando a autorização
para conclusão do Mestrado em Gestão do Conhecimento pelo Maj Sérgio Stein,
com garantia de recebimento somente do seu subsídio, sem acréscimo de quaisquer
gratificações ou indenizações em seus proventos até o final do curso.
Durante a fase análise da solicitação, este Comandante-Geral teve a oportunidade
de defender pessoalmente a solicitação, mas o Comitê ao final se manifestou pelo
Indeferimento do pedido.
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2.12 Benefícios
O Comando-Geral, por meio do Departamento de Recursos Humanos (DRH),
manteve a política de intensificar as parcerias com diversas instituições buscando
uma ampliação de benefícios para todos os bombeiros militares, e
consequentemente, um aumento indireto da sua renda.

3) Fortalecimento Permanente das Ações de Proteção e Defesa Civil das
Comunidades

3.1 Operacionalização do FUNPDEC
O Conselho Deliberativo do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil (FUNPDEC)
foi designado pela Portaria SESP nº 125-S, de 15 de setembro de 2015 e se reuniu
no dia 1º de fevereiro de 2016 para deliberar sobre a solicitação da Prefeitura
Municipal de Vila Velha (Ofício nº 015/2016/SEMPREV/GAB) do repasse de R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) para o Fundo Municipal de
Emergência da Defesa Civil (FUMDEC) do município (processo nº 74045350) e no
dia 12 de julho para deliberar o apoio de mais R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais) para o FUMDEC de Vila Velha (processo nº 74906410), além da autorização
para utilização das emendas parlamentares para aquisição do “Kit Estiagem” para os
municípios.
Com um orçamento aprovado de R$ 134.466,00 para o exercício 2016, o FUNPDEC
foi capitalizado, por meio de crédito suplementar no valor de R$ 4.500.000,00
(quatro milhões e quinhentos mil reais), para atendimento a um desastre de
rolamento de pedra no Morro da Boa Vista - São Torquato - Vila Velha. O valor
transferido foi repassado para o Fundo Municipal de Emergência da Defesa Civil de
Vila Velha.
Registra-se que foi a primeira operação realizada pelo FUNPDEC no atendimento
emergencial a um município capixaba.
3.2 Implantação e Operacionalização do Plantão 24 h da CEPDEC
o Comando-Geral disponibilizou efetivo para que a CEPDEC operacionalizasse o
Plantão 24 h d Defesa Civil, com 04 bombeiros militares fixos na escala. Essa
medida permitiu uma melhoria significativa nas emissões de alerta, da coleta de
informações, da divulgação dos boletins meteorológicos, e do contato mais rápido
com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. Os primeiros boletins
do plantão foram gerados no mês de março.
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3.3 Operação Estiagem - 2016 e Entrega do Kit Estiagem
A Operação Estiagem - 2016 fruto do resultado de um meticuloso planejamento e
que objetiva reforçar as ações de prevenção para evitar/minimizar a ocorrência de
incêndios em vegetação no período de estiagem (julho a outubro 2016), e otimizar
as ações de resposta diante da perspectiva do aumento dessas ocorrências nesse
mesmo período.

O lançamento ocorreu no dia 21 de junho no QCG/CBMES e contou com a presença
do Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - André Albuquerque
Garcia e do Diretor-Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - Albertone Sant’ana Pereira.
Dentre as várias ações anunciadas destaca-se o treinamento de 378 pessoas para
integrar Grupamentos de Combate a Incêndio Florestais (GCIF) nos municípios, a
distribuição de kits Estiagem, a articulação e remanejamento de efetivo e viaturas
entre os diversos órgãos do CBMES permitindo destinar até 300 combatentes e 14
viaturas exclusivamente para os incêndios florestais.
O “Kit Estiagem” foi idealizado para que municípios pudessem realizar a primeira
resposta nas ocorrências de incêndios em vegetação. Esse tipo de ocorrência em
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virtude do longo período de estiagem em que atravessa o Espírito Santo sofreu um
aumento significativo no ano de 2015 e 2016. A ideia foi equipar 02 Grupamentos de
Combate a Incêndio Florestal (GCIF), formados pelas Coordenadorias Municipais de
Proteção e Defesa Civil e voluntários, com materiais de uso pessoal e com
equipamentos de combate a incêndios, e efetuar o seu treinamento e capacitação.
Assim, enquanto um grupamento estiver atuando, o outro poderia descansar.
Como cada GCIF é formado por 07 (sete) pessoas, o kit foi estruturado com os
seguintes materiais: 14 máscaras de proteção, 14 óculos, 14 pares de luva, 02
bombas costais, 05 abafadores, 02 foices, 05 enxadas, e 07 facões com bainhas.
Com base em levantamento estatístico das ocorrências de incêndio em vegetação
ocorridos no ano de 2015, foram selecionados 27 municípios e entregues 28 kits,
adquiridos com recursos provenientes de Emendas Parlamentares. Os municípios
contemplados foram: de Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Boa Esperança,
Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição da Barra,
Domingos Martins, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibiraçu, Itapemirim, Linhares,
Marilândia, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Rio Bananal, Santa Tereza, São
Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana e Vila
Velha19.

3.4 Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil
A Lei nº 10.259, de 15 de julho de 2014, instituiu no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Espírito Santo, para serem comemorados anualmente, no dia 10 de
agosto e na semana em que esse dia estiver compreendido, respectivamente, o “Dia
Estadual de Proteção e Defesa Civil” e a “Semana Estadual de Proteção e Defesa
Civil”.
19

O município de Vila Velha recebeu 02 Kits Estiagem, em razão do grande número de ocorrências registradas.
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Marcando o Dia Estadual de Proteção e Defesa Civil foi realizado o 5º Seminário
Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres. Nessa edição, o evento contou com
as seguintes participações:
 Diretora Substituta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais (CEMADEN), Dra. Regina Alvalá, que trouxe a palestra “Atuação
em Proteção e Defesa Civil do CEMADEN – Projeto Pluviômetros”;
 Chefe do Departamento de Resposta da Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), Maj BM Anderson Guerim Pimenta, que falou
sobre a “Operação do Serviço de Plantão (24 horas) na CEPDEC”;
 Gerente de Sustentabilidade da Secretaria de Estado e Agricultura
(SEAG), Maurício Pogian, que falou sobre o “Apoio ao Enfretamento da Estiagem
pelo Governo do Estado do Espírito Santo”;
 Chefe da Regional de Proteção e Defesa Civil de Colatina, Ten BM
Eliamar de Alvarenga, apresentou as “Ações ao Desastre de Estiagem no Município
de Marilândia pela COMPDEC e REPDEC”; e
 Diretora Presidente da Escola de Serviço Público do Espírito Santo
(ESESP), Dângela Maria Bertoldi Volkers, expôs as “Ações de Capacitação da
Escola de Serviço Público do Espírito Santo – Projetos nos Municípios”.

Durante o Seminário as crianças do Projeto Defesa Civil na Escola de Santa
Leopoldina, expuseram as maquetes produzidas pelos próprios alunos, e foi
realizada a entrega da Medalha General Castro da Defesa Civil Estadual para as
seguintes personalidades: Srª Rose de Freitas – Senadora da República; Ten Cel
209

BM Hekssandro Vassoler – Coordenador Adjunto da CEPDEC-ES; Maj BM Marcio
Nascimento Rodrigues – Comandante da 3ª Cia Ind e REPDEC; e Sr. Wagner
Ponciano Correa – Coordenador de Proteção e Defesa Civil do Município de Santa
Leopoldina.

3.5 Treinamento e Capacitação

Curso

Sigla

Total

Curso Básico de Defesa Civil
Curso de Sistema de Comando em Operações
Curso de Análise de Risco (Estrutural e Geológico)
Curso Emergência com Produtos Perigosos
Curso Especial para Tripulante de Embarcação de
Estado em Serviço Público
Formação em defesa Civil para Agentes Regionais
Curso de Transferência de Recursos
Curso para Formação de Núcleos Comunitários de
Defesa Civil
Curso de Técnicas de Combate a Incêndio Florestal
Curso de Critérios para Declaração de Situações
Anormais

CBDC
SCO
CAR
CEPP
ETSP

02
02
02
01
02

FDCAR
CTR
NUPDEC’S

01
02
01

CTCIF
CDSA

01
01

Fonte: CEPDEC

Total de pessoas capacitadas: 641 pessoas.
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Ainda, dentro do aspecto da Capacitação para apoiar o fortalecimento das Ações de
Proteção e Defesa Civil das Comunidades é importante destacar a participação do
servidor civil Engº Roney Gomes Nascimento nos seguintes eventos e cursos:
 III Congresso da Sociedade de Análise de Riscos Latino
Americana SRA-LA, promovido pela Sociedade de Análise de Riscos latino
Americana SRA-LA e Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental
– ABGE, realizado entre os dias 11 e 13 de maio de 2016.
 Ciclo de Palestras “Encerramento do Plano de Contingência do
DRM-RJ: Os Eventos na Região Sudeste no Verão 2015-2016”, realizado pelo
Departamento de Recursos Minerais DRM-RJ, no dia 18 de maio de 2016.
 Curso de Inspeção e Segurança de Barragens, promovido pela
Agência Nacional de Águas, no período de 23 de maio a 10 de junho de 2016.
 Curso de sistemas de Estabilização e Proteção de Taludes
Rochosos, promovido pelo comitê Brasileiro de Mecânica das rochas – CBMR, no
dia 30 de agosto de 2016.
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 Encontro estadual de barragens e recursos hídricos, realizado
pelo Governo do Estado do Espírito Santo, no dia 05 de dezembro de 2016, com
carga horária de 5 horas.
3.6 Exercício Conjunto de Apoio a Defesa Civil – ECADEC – 2016
O Estado do Espírito Santo foi escolhido para sediar o II ECADEC (2º Exercício
Conjunto de Apoio à Defesa Civil), que tem por objetivo testar, aprimorar e difundir
a atuação das Forças Armadas em conjunto com a Defesa Civil em situações de
emergência e apoio à população, além de verificar os procedimentos e medidas
adotadas pelo Ministério da Defesa, com vistas a atender o artigo 16 da Lei
Complementar n° 97/1999, que atribui subsidiariamente às Forças Armadas a
cooperação com a Defesa Civil.
O 2º ECADEC aconteceu de 21 a 25 de novembro, no 38º Batalhão de Infantaria, na
Prainha, em Vila Velha (o 1º ECADEC aconteceu em Florianópolis/SC, em
novembro de 2015), e utilizou um sistema em rede, similar a jogos de guerra, não
empregando tropas no terreno. Foram considerados cenários fictícios de desastres
estreitamente ligados aos eventos enfrentados pelo Espírito Santo nos últimos anos,
com destaque para os decorrentes das fortes chuvas registradas no final de 2013, e
um desastre na área do Porto de Vitória.
No exercício, coube às Forças Armadas, sob um comando conjunto constituído por
representante do Corpo de Bombeiros Militar, da Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil, Secretarias de Estado, entre outros, complementar, de
forma coordenada, as ações da Defesa Civil Estadual com ações de busca e
resgate, remoção e apoio a desabrigados e desalojados, interdição e desobstrução
de vias, descontaminação química, entre outras.
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A atividade buscou testar a sistemática dessa cooperação, já regulamentada no
Protocolo de Ações entre os Ministérios da Defesa, Integração e Saúde, e pelo
Plano de Emprego das Forças Armadas para Apoio à Defesa Civil, do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas.

3.7 Sistema de Defesa Civil - SISDC
Após solicitação formal da Corporação no ano de 2014, o Governo do Estado do
Paraná, por intermédio da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado, cedeu o código
fonte do Sistema de Defesa Civil (SISDC) desenvolvido e utilizado pelo Estado do
Paraná.
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Foi feito uma avalição para aplicabilidade do sistema na CEPDEC, tendo em vista
recentes avanços no sistema disponibilizado pela Secretaria Nacional de Defesa
Civil, chegando-se a conclusão que não seria necessário realizar as adaptações
para a realidade do Estado do Espírito Santo.
3.8 Componente Gestão de Risco e Desastre – Banco Mundial
A subcomponente “Gestão de Risco e Desastre” do Programa de Gestão
Integrada das Águas e da Paisagem, inicialmente sob a coordenação da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente, passou no mês de março de 2016 a ser coordenado
pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), por meio da
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).
Por força do Decreto nº 4031-R, de 22 de novembro de 2016, o Comitê Diretivo do
Programa passa a ser presidido pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento.
Após a CEPDEC assumir a coordenação da subcomponente “Gestão de Risco e
Desastre”, foi necessário um realinhamento dos projetos, tomando-se por referência
aquilo que o CBMES julgava prioritário para a realidade do Estado do Espírito Santo.
Nesse sentido, estabeleceram-se os seguintes projetos:
 Implantação do Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastres
(CEGRD).
 Aquisição de equipamentos para salvamento (enchentes/ inundações,
incêndio florestal e soterramento).
 Aquisição de veículos (03 caminhões 4x4, 10 pick-up 4x4).
 Aquisição 01 empilhadeira e 01 miniescavadeira.
 Aquisição de estações móveis de tratamento de água.
 Finalização do projeto de fortalecimento e estruturação das Coordenadorias
Regionais e Municipais de Proteção e Defesa Civil (aquisição de mobiliário
dos kits de Defesa Civil).
Em razão da grande demanda de serviço e da necessidade de cumprir as etapas
estabelecidas pelo banco mundial, o Comando-Geral designou, por meio da
Portaria nº 042-S, de 13 de junho de 2016, uma Comissão para auxiliar a CEPDEC
na elaboração dos projetos relacionados com a componente Gestão de Risco do
Programa Estadual Águas e Paisagens com os seguintes militares:
Presidente: Ten Cel BM Hekssandro Vassoler.
Assessores: Maj BM Benício Ferrari Junior;
Maj BM Emerson Rocha Pazeto;
Maj BM Anderson augusto Guerin Pimenta;
Cap BM Siwamy Reis dos Anjos;
Cap BM Fabiane Cruz Pavani da Silva;
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Cap BM Flavia Cruz Pavani Rodrigues;
Cap BM Raphael Nardoto Barboza; e
Ten BM Maria Claudia Aquino Alcoforado Trindade.
Para desenvolvimento do projeto do Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e
Desastres (CEGRD), após reunião e avaliação dos técnicos do Banco Mundial, foi
decidido o envio de 10 (dez) oficiais do CBMES para realização de uma capacitação
na ferramenta gerencial Incident Command System (ICS) na Texas A&M
Engineering Extension Service (TEEX), localizada em College Station, Texas,
Estados Unidos da América e visitas aos Emergency Operation Centers (EOC) da
Flórida e Nova Orleans.
Em razão de limitações orçamentárias o Comitê de Controle e Redução dos
Gastos Públicos autorizou o envio de, somente, 05 (cinco) oficiais, sendo 04
(quatro) para a realização da capacitação no ICS e mais 01 (um) para compor a
comitiva para visita aos Centros de Operações de Emergência.
A viagem técnica foi programada e agendada para o período de 24 de fevereiro
(embarque) a 12 de março de 2017 (chegada).
Nota: As atividades e ações desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) estão registradas no seu Relatório Anual 2016.

XIII – REGISTROS IMPORTANTES

Coordenação de Câmara Técnica da LIGABOM
Durante a 1ª Reunião Ordinária da LIGABOM do ano de 2016, no Rio de Janeiro foi
deliberado pela criação de uma Câmara Técnica para estudo sobre a polarização
dos serviços de bombeiros do país, tendo como coordenador o Comandante-Geral
do CBMES.
PORTARIA 004/2016 – LIGABOM, DE 04 DE MAIO DE 2016.
Cria a Câmara Técnica para estudo sobre a
polarização dos serviços de bombeiros do
país. O Presidente do Conselho Nacional
dos Corpos de Bombeiros Militares do
Brasil, no uso de suas atribuições, e
conforme deliberado na 1ª Reunião Ordinária
da LIGABOM, em 13 de abril de 2016, no Rio
de Janeiro/RJ.

RESOLVE:
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Art. 1° Nomear os seguintes Comandantes Gerais como membros da
Câmara Técnica para estudo sobre a polarização dos serviços de
bombeiros no país:
I – Coordenador: Cel Carlos Marcelo D’Isep Costa;
II – Representante Região Norte: Cel Antônio Carlos
Marques Gundim;
III – Representante Região Nordeste: Cel Francisco Luis
Telles de Macêdo;
IV – Representante Região Centro-Oeste: Cel Carlos
Helbingen júnior;
V – Representante Região Sudeste: Cel Rogério
Bernardes Duarte;
VI – Representante Região Sul: Cel Onir Mocellin.
Art. 2° O Coordenador deverá estabelecer as diretrizes específicas
para o desenvolvimento dos trabalhos, informando cada um dos
representantes envolvidos.
Art. 3° A partir da definição das diretrizes supracitadas, a Câmara
Técnica terá o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para conclusão dos
trabalhos e encaminhamento dos resultados à Secretaria da
LIGABOM.
Art. 4° Conforme acordado na última reunião, os trabalhos serão
apresentados a todos os Conselheiros na próxima reunião da
LIGABOM.
Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Goiânia, 04 de maio de 2016.
Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC BM
Presidente da LIGABOM

No âmbito interno do CBMES, criei uma Comissão para realizar estudos e
assessorar os trabalhos de coordenação.

PORTARIA Nº 037-S, DE 31 DE MAIO DE 2016.
Designa Comissão para auxiliar o
Coordenador da Câmara Técnica de
Estudo da Polarização de serviços de
Bombeiros no país.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o disposto no item II do art. 2º do Regulamento do Comando
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
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(RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº 689-R, de 11 de maio de
2001;
CONSIDERANDO a Portaria 004/2016 – LIGABOM que cria a
Câmara Técnica de Estudo da Polarização de serviços de Bombeiros
no país.
CONSIDERANDO que o Coronel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa,
Comandante-Geral do CBMES, foi nomeado como Coordenador da
Câmara Técnica de Estudo da Polarização de serviços de Bombeiros
no país.
RESOLVE:
Art. 1º - Criar a Comissão para realizar estudos e assessorar o
Coordenador da Câmara Técnica nas diretrizes específicas para o
desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 2º - Designar os militares abaixo nominados para compor a
Comissão:
Presidente: Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa.
Assessores: Ten Cel BM Washington Ferreira Dias;
Maj BM André Pimentel Lugon;
2º Ten BM Afonso Amorim Pereira.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 31 de maio de 2016.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

Termo de Cooperação com o 38° Batalhão de Infantaria
O Termo de Cooperação Técnica nº 001/2015 (processo nº 72224940) com o
Exército Brasileiro, através do 38° Batalhão de Infantaria, objetiva a qualificação em
prevenção e combate a incêndios e redução de desastres de jovens em período
obrigatório de serviço militar.
A Portaria nº 393-R, de 18 de março de 2016, reconheceu o Curso de Qualificação
em Prevenção de Combate a Incêndio e Redução de Desastres, ministrado pelo
CBMES ao 38° BI, como Curso de Formação de Bombeiro Profissional Civil.
No ano de 2016 foram realizadas duas turmas, sendo certificados 56 militares com
o Curso de Formação de Bombeiro Profissional Civil e 26 militares com o Curso de
Formação de Guarda-Vidas.
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Termo de Cooperação com a Polícia Civil do Espírito Santo
O Termo de Cooperação Técnica (processo n° 72577231) com a Polícia Civil do
Espírito Santo objetiva a integração das operações com cães de busca e localização
de cadáver.
Semana de Prevenção Contra Incêndio
A Semana de Prevenção Contra Incêndio foi realizada no período de 27 de junho a
03 de julho de 2016 tendo a Comissão organizadora designada pela Portaria nº 006S, de 29 de janeiro de 2016.
PORTARIA Nº 006-S, DE 29 DE JANEIRO DE 2016.
Designa militares para comporem
Comissão da Semana de Prevenção
contra Incêndio.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no item II do art. 2º do
Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº
689-R, de 11 de maio de 2001 e o Decreto Federal nº 35.309, de 02
de abril de 1954.
RESOLVE:
Art. 1º - Criar a Comissão da semana de prevenção contra Incêndio
que será realizada no período de 26 de junho a 02 de julho de 2016.
Art. 2º - Designar os militares abaixo nominados para comporem
Comissão da semana de prevenção.
Presidente: Ten Cel BM Nilton Cesar Cardoso..
Membros: Ten Cel BM Adeilton Costa Pavani;
Maj BM Emerson Antonio Rocha Pazeto;
Cap BM Flávia Cruz Pavani Rodrigues;
Cap BM Reinaldo Thomaz;
2º Ten BM Saulo Cabral Vinand.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Vitória, 29 de janeiro de 2016.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
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Corrida dos Bombeiros
A Corrida dos Bombeiros, após entendimentos entre a Associação de Bombeiros
(ABMES) e o Comando-Geral, passa a fazer parte do Calendário da Semana de
Prevenção Contra Incêndio, sendo o evento de abertura da Semana.
No ano de 2016, em virtude de conflito no calendário de corridas de rua,
excepcionalmente, a 3ª Edição da Corrida dos Bombeiros foi o evento de
encerramento.
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Participação no Prêmio Inoves
No Ciclo 2016 do Prêmio Inoves a Corporação inscreveu 04 projetos:
1) A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER)
certificou que o Projeto Reestruturação do Corpo de Bombeiros Militar do ES,
participou do ciclo 2016 do Prêmio Inoves, na categoria "Uso Eficiente dos Recursos
Públicos", obtendo 43,5 (quarenta e três vírgula cinco) pontos na avaliação de seu
Relatório de Gestão.
2) A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER)
certificou que o Projeto Sistema Integrado de Atividades Técnicas - SIAT,
participou do ciclo 2016 do Prêmio Inoves, na categoria "Uso das Tecnologias de
Informações", obtendo 88,5 (oitenta e oito vírgula cinco) pontos na avaliação de seu
Relatório de Gestão, classificando-se entre os semifinalistas do processo de
reconhecimento.
3) A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER)
certificou que o Projeto Teste de Aptidão Física do Corpo de Bombeiros Militar,
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participou do ciclo 2016 do Prêmio Inoves, na categoria "Valorização do Servidor",
obtendo 81,5 (oitenta e um vírgula cinco) pontos na avaliação de seu Relatório de
Gestão.
4) A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER)
certificou que o Projeto Cães de resgate no CBMES: eficiência e baixo custo,
participou do ciclo 2016 do Prêmio Inoves, na categoria "Resultados para a
Sociedade", obtendo 53,5 (cinquenta e três vírgula cinco) pontos na avaliação de
seu Relatório de Gestão.
Feira de Saúde e Segurança do Trabalho - PREVENIR
Semana Prevenir é uma iniciativa do SINDIFER (Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo) com apoio do
SINDUSCON (Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Espírito
Santo) e do SINDIROCHAS (Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e
Calcários do Espírito Santo), e tem por objetivo fomentar as iniciativas em prol da
saúde e segurança nas empresas e a popularização deste tema na sociedade. O
CBMES integra o Comitê Técnico da Semana Prevenir.
No encerramento da Semana Prevenir - 2016, além da exposição de viaturas e
equipamentos, foi realizado o lançamento da Operação Verão 2016/2017 na Praia
de Camburi - Vitória. A operação começou no dia 04 de dezembro e foi encerrada
no dia 05 de março de 2017, alcançando os municípios de Conceição da Barra, São
Mateus, Linhares, Aracruz, Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma,
Itapemirim e Marataízes.
Marcando o lançamento da Operação Verão 2016/2017 foi realizado um simulado
de salvamento aquático envolvendo moto aquática, embarcações, pranchas e
helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar do Estado
do Espírito Santo e a formatura de 26 militares do Exército com o Curso de
Formação de Guarda-Vidas.
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Moção de Aplauso e Outros Registros
Câmara Municipal de Vila Velha
A Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, de acordo com a
proposição n° 897/16, de iniciativa dos Vereadores Joel Rangel e Rogério Cardoso,
aprovada na Sessão Ordinária do dia 18/04/2016, conferiu “Moção de Aplauso” ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo em comemoração ao Dia
Mundial dos Escoteiros e aos 45 anos de existência do 16° ES Grupo Escoteiro
Barão de Teffé.
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES
O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES conferiu ao Corpo de
Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) o certificado de adesão e parceria ao
movimento Rua Coletiva, que tem o objetivo de conscientizar a população e
incentivar a reflexão dos cidadãos para a humanização do trânsito, visando à
redução do alto índice de acidentes.
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XIV – ESTATÍSTICA DE ATENDIMENTOS

Ocorrências por Grupo

Grupo de Ocorrências
APH
Salvamento
Incêndio Urbano
Incêndio em Vegetação
Prevenção / Vistoria
Auxílio / Diversas Assistenciais
Produtos Perigosos
Defesa Civil
Total

2015
Qtd
14.656
3.710
2.962
3.613
2.145
1.060
147
20
28.313

%
51,80
13,10
10,50
12,80
7,60
3,70
0,50
0,01

2016
Qtd
%
15.749
53,69
3.980
13,57
2.686
9,16
2.595
8,85
1.876
6,40
2.078
7,08
239
0,81
132
0,45
29.335

Fonte: DOp
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Ocorrências por OBM

OBM
1° BBM - Vitória
2° BBM - Linhares
3° BBM - Cachoeiro de Itapemirim
4° BBM - Marechal Floriano
5° BBM - Guarapari
6° BBM - Cariacica
1ª Cia Ind. - São Mateus
2ª Cia Ind. - Aracruz
3ª Cia Ind. - Colatina
CIODES
CEPDEC
Total

2015
Qtd
%
7.897 27,90
5.300 18,70
2.886 10,20
1.834
6,48
1.579
5,58
2.009
7,10
2.711
9,58
1.067
3,77
3.030
10,7
----28.313

2016
Qtd
%
5.106
17,41
5.774
19,68
3.434
11,71
1.563
5,33
2.151
7,33
3.789
12,92
2.097
7,15
1.244
4,24
2.996
10,21
1.107
3,77
74
0,25
29.335

Fonte: Dop

OBM
1ª Cia/ 1º BBM (Vitória)
2ª Cia/ 1º BBM (Vila Velha)
1ª Cia/ 2º BBM (Linhares)
2ª Cia/ 2º BBM (Nova Venécia)
PAB – Barra de São Francisco
1ª Cia/ 3º BBM (Cachoeiro)
2ª Cia/ 3º BBM (Guaçuí)
1ª Cia/ 4º BBM (Marechal Floriano)
2ª Cia/ 4º BBM (Venda Nova do imigrante)
1ª Cia/ 5º BBM (Guarapari)
2ª Cia/ 5º BBM (Anchieta)
1ª Cia/ 6º BBM (Cariacica)
2ª Cia/ 6º BBM (Serra)
PAB – Santa Leopoldina
1ª Cia Ind. (São Mateus)
2ª Cia Ind. (Aracruz)
3ª Cia Ind. (Colatina)
CIODES
CEPDEC
Total

2015

2016

2.956
2.502
3.972
1.328
-2.886
-1.834
-1.391
188
2.009
2.439
-2.711
1.067
3.030
--28.313

2.672
2.434
3.868
1.448
457
2.914
521
1.044
519
1.787
364
1.687
2.082
20
2.097
1.244
2.996
1.107
74
29.335

Fonte: DOp
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Atividades de Análise de Projetos, Vistorias e Perícias – Geral
2015

Serviços Realizados

2016

Total

Qtd
%
Qtd
%
74.454
93,85 70.703
94,65
4.623
5,88 3.796
5,08
213
0,27
201
0,27
79.290
74.700

Seção de Vistorias - CAT
SAT - Vila Velha
SAT - Linhares
SAT - Nova Vénecia
SAT - Cachoeiro de Itapemirim
SAT - Guaçui
SAT - Marechal Floriano
SAT - Venda Nova do Imigrante
SAT - Guarapari
SAT - Anchieta
SAT - Cariacica
SAT - Serra
SAT - São Mateus
SAT - Aracruz
SAT - Colatina
Total

2015
2016
Qtd
%
Qtd
%
11.820
15,88 11.789 16,67
11.834
15,89 10.146 14,35
3.731
5,01 3.637
5,14
2.567
3,45 2.580
3,65
8.587
11,53 7.957 11,25
314
0,42
943
1,33
1.629
2,19 1.858
2,63
1.023
1,37 1.039
1,47
4.318
5,80 4.216
5,96
1.106
1,49
920
1,30
8.259
11,09 6.746
9,54
8.047
10,81 7.836 11,08
3.885
5,22 3.582
5,07
3.446
4,63 3.443
4,87
3.888
5,22 4.011
5,67
74.454
70.703

Vistorias realizadas
Projetos analisados
Perícias de incêndios e explosões
Fonte: SIAT

Vistorias Realizadas por SAT

Serviços Realizados
CAT
1° BBM
2° BBM
3° BBM
4° BBM
5° BBM
6° BBM
1ª Cia Ind.
2ª Cia Ind.
3ª Cia Ind.
Fonte: SIAT

Ocorrências Relevantes





Rolamento de pedra - Morro da Boa Vista - São Torquato - Vila Velha.
Incêndio em turfa – região do Mestre Álvaro – Serra.
Desabamento Grand Parc Residencial Resort – Vitória.
Incêndio Reserva Biológica de Sooretama/ICMBio.

Os relatórios das ocorrências encontram-se arquivados na Diretoria de Operações
(DOp) ou na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).
Algumas dessas ocorrências foram apresentadas como Estudo de Caso nas
reuniões mensais do Comando-Geral. Neste relatório registro apenas aspectos e
repercussões de algumas dessas ocorrências.
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O longo período de estiagem vivido
pelo estado desde 2014 (a maior dos
últimos 80 anos) acentuou-se ainda
mais, e, consequentemente, vários
incêndios florestais e em diversos
tipos de vegetação causaram danos
muito significativos em todo território
capixaba em 2016.
O Governo do Estado decretou
Situação de Emergência em todo
terrítório capixaba, por meio do
Decreto n° 619-S, de 05 de maio de
2016, em virtude da estiagem
(Cobrade 1.4.1.1.0)

No dia 1° de janeiro de 2016, por volta das 19:00 h, ocorreu no Morro Boa Vista em
São Torquato – Vila velha um movimento gravitacional de massa classificado como
deslizamento de rocha (Cobrade 1.1.3.2.1) que, segundo laudo da Coordenadoria
Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC, ocorreu devido a um processo
natural conhecido por meteorização ou intemperismo, não tendo associação com
qualquer tipo de fenômeno meteorológico (estado atravessava uma longa crise
hídrica). No desastre não houve registros de mortes, apenas o do ferimento de 05
pessoas.
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Em relação ao Incêndio em turfa na região do Mestre Álvaro, na Serra, a Corporação
atuou com uma média de 23 militares diariamente. A estratégia de combate foi
focada no alagamento do terreno com a água retirada do Canal Escravos por meio
de motobombas cedidas pela Cesan.

A Reserva Biológica de Sooretama/ICMBio enfrentou o maior incêndio florestal da
sua história, Foram consumidos mais de 2000 hectares de vegetação nativa da Mata
Atlântica, além de uma grande área da Reserva Natural VALE constituídas em boa
parte por vegetação predominante em solos turfosos de áreas úmidas e alagadas
(ciperácea, poácea e arácea), vegetação arbustiva de ilhas flutuantes, além da
floresta ombrófila densa.
No Incêndio na Reserva Biológica de Sooretama/ICMBio, Importante registrar, que
diante da necessidade de reforçar os trabalhos das equipes coordenadas pelo
CBMES, após uma reunião do Comando-Geral com o Governador Paulo Hartung,
ficou decido que o Governo do Estado solicitaria o apoio do Exercito Brasileiro.
Desta forma, após solicitação formal, foram designados 90 militares do 38º Batalhão
de Infantaria para auxiliar nos trabalhos. Desse contingente, 56 concluíram
recentemente o Curso de Formação de Bombeiro Profissional Civil ministrado pelo
CBMES por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 001/2015.
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No mês de janeiro de 2016, em
virtude
da
Situação
de
Emergência no Estado (Decreto
nº 2.155-S, de 04 de dezembro
de 2015) e a participação da
Corporação no Comitê Estadual
de Combate ao Mosquito
Aedes Aegypti, foram treinados
45 bombeiros militares para
reforçar o combate ao Aedes
aegypti. O treinamento durou
dois dias e foi uma parceria da
Secretaria Estadual de Saúde
com a Prefeitura de Vitória.

No âmbito interno do CBMES, por meio da Portaria nº 023-S, de 31 de março de
2016, foram designados militares responsáveis por assegurar a efetiva realização do
controle semanal de possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes Aegypti nos
quartéis da Corporação.
No dia 19 de julho de 2016 ocorreu o desabamento da área de lazer, garagem térrea
e garagem subterrânea do Edifício Grand Parc Residencial Resort localizado na
Enseada do Suá – Vitória.
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As primeiras equipes do CBMES chegaram ao local poucos minutos após terem sido
acionadas, estabeleceram o Posto de Comando e deram início às buscas primárias
e à evacuação dos ocupantes dos três edifícios que compõem o residencial.
Foram disponibilizados para o atendimento 12 viaturas, 61 bombeiros, além das
equipes K-9 (busca e resgate com cães). As equipes tiveram, também, o apoio de
empresas privadas e de outras agências públicas, que enviaram funcionários para
ajudar, além de materiais necessários para os resgates, o que contribuiu muito para
a realização dos trabalhos.
Na ocorrência foi registrada a morte do porteiro do edifício e ferimentos leves no
síndico e três funcionários do condomínio.

XV – COMENDAS E PRÊMIOS CONCEDIDOS

Medalha Mérito Nestor Gomes
Concedida pela Portaria nº 045-S, de 20 de junho de 2016, as seguintes
personalidades:
1) Dr. Getulio Marcos Pereira Neves – Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de
Vitória,
2) Dra. Karla Dias Sandoval – Promotora de Justiça.
3) General de Exército Fernando Azevedo da Silva – Comandante Militar do Leste,
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4) Sr. Neivaldo Bragato – Secretário de Gabinete do Governador do Estado.
5) Sr. Paulo Roberto Ferreira – Secretário Chefe da Casa Civil.
6) Ten Cel PM Daltron Ferrari – Secretário Chefe da Casa Militar.
7) Cel PM Maurício Tortato – Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná.
8) Cel BM Hamilton Santos Esteves – Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal.
9) Cel BM Manoel Francisco de Oliveira Cunha Filho – Comandante-Geral do Corpo
Bombeiros Militar de Pernambuco.
10) Sra. Dângela Maria Bertoldi Volker – Diretora Presidente da ESESP.
11) Sr. Luiz Carlos de Souza Vieira – Diretor Regional do SENAI e Superint. do
SESI.
12) Ten Cel EB José Nailson de Araújo Pereira – Subcomandante do 38º BI.
13) Sr. Marcos Guerra – Presidente da FINDES.
14) Sr José Lino Sepulcri – Presidente da Fecomércio.
Concedida pela Portaria nº 047-S, de 23 de junho de 2014, a seguinte
personalidade:
1) Sr. Halpher Luiggi Mônico Rosa – Diretor Geral do DER-ES.
Medalha General Castro
Concedida pela Portaria nº 050-S, de 19 de julho de 2016, as seguintes
personalidades:
1) Srª Rose de Freitas – Senadora da República.
2) Ten Cel BM Hekssandro Vassoler – Coordenador Adjunto da CEPDEC-ES.
3) Maj BM Marcio Nascimento Rodrigues – Comandante da 3ª Cia Ind e REPDEC.
4) Sr. Wagner Ponciano Correa – Coordenador de Proteção e Defesa Civil do
Município de Santa Leopoldina.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Ouro
Concedida pela Portaria nº 043-S, de 17 de junho de 2016, aos seguintes militares:
1) Cel BM Carlos Marcelo D'Isep Costa.
2) Cel BM Fabiano Marchetti Bonno.
3) Cel BM Edvaldo Souza da Silva.
4) Sub Ten BM Francisco Jose Santiago Leite.
5) Sub Ten BM Adenilson dos Santos Simões.
6) Sub Ten BM Carlos Roberto Nascimento.
7) Sub Ten BM Antônio Carlos Varejão de Oliveira.
8) Sub Ten BM Antônio Carlos de Souza.
9) 1º Sgt BM Hercules Sant’Anna do Rosário.
10) 2º Sgt BM Riguel Luis Antolini.
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11) 2º Sgt BM Jose Carlos Pompermayer Feijó.
12) 2º Sgt BM Edson Carriço.
13) 2º Sgt BM Ronaldo Cândido do Nascimento.
14) 2º Sgt BM Ivone Gomes dos Santos.
15) 2º Sgt BM Carlos Alberto Rocha Andrade.
16) 2º Sgt BM Francisco de Assis de Jesus Pereira.
17) 2º Sgt BM Edmilson Carvalho da Silva.
18) 2º Sgt BM André Luiz Dantas de Freitas.
19) 2º Sgt BM Gelson Pereira Barcellos.
20) 2º Sgt BM Edimar Vieira Martins.
21) 2º Sgt BM Salvador Martins.
22) 2º Sgt BM Audécio de Oliveira Filho.
23) 2º Sgt BM Fernando Lúcio Adriano.
24) 2º Sgt BM Betuel Garcia Neri.
25) 2º Sgt BM Ivael Alvares Ferreira.
26) 2º Sgt BM Antônio Eduardo Alvarenga Bezerra.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Prata
Concedida pela Portaria nº 044-S, de 17 de junho de 2016, aos seguintes militares:
1) Sub Ten BM Wanderson Machado de Paula.
2) 1º Sgt BM Geferson Bonifácio de Souza.
3) 2º Sgt BM Alex Sandro Ferreira Bernardes.
4) 2º Sgt BM Gilvanildo Alves Costa.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Bronze
Não houve agraciados.
Medalha do Mérito do Desenvolvimento Operacional
Concedido pela Portaria nº 082-S, de 19 de dezembro de 2016, aos seguintes
militares:
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 064 - DOp, de 19 de agosto de 2016.
1) Cel BM Félix Gomes Martins.
2) Maj BM Andrison Cosme.
3) Maj BM Márcio Nascimento Rodrigues.
4) Cap BM Fabiane Cruz Pavani da Silva.
5) Cap BM Felipe de Mello Rezende Colnago.
6) Cap BM Douglas Morau Briel.
7) Cap BM Cristiano Malacarne.
8) Cap BM Domingos Sávio Almonfrey.
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9) 1º Ten BM Dainer Marçal Dias.
10) 1º Ten BM Claudemar Gonçalves da Vitória.
11) 1º Ten BM Gabriela Andrade de Carvalho.
12) Sub Ten BM Sebastião Tadeu da Silva.
13) 1º Sgt BM Nadalutti Santos Freitas da Silva.
14) 1º Sgt BM Carlos Roberto Rampinelli Rossi.
15) Sd BM Angelina Lopes Covre Steinkopf.
16) Sd BM Rafael Steffen.
Prêmio Amigo do Bombeiro
Concedido pela Portaria nº 082-S, de 19 de dezembro de 2016, as seguintes
personalidades:
1) Sr. Joelson dos Reis - Proprietário da Empresa JC Serviços Mecânica Torno e
Solda Ltda.
2) Sr. Jorge Silva - Deputado Federal.
3) Sr. José Lopes Pereira – Delegado Chefe da Divisão de Homicídio e Proteção à
Pessoa (DHPP).
4) Sr. José Manoel Almeida Bolzan - Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de
Venda Nova do Imigrante.
5) Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira - Prefeito Municipal de Barra de São
Francisco.
6) Sr. Marco Aurélio de Oliveira Ribeiro - Gerente de Obras, Manutenção e
Tecnologia do Maanaim - Igreja Cristã Maranata – ES.
7) Cel PM Marcos Assis Batista - Comandante do CPO Norte da PMES.
8) Sra Maria Ivonete Bezerra de Sá Thiebaut - Subsecretária de Estado de
Interlocução Institucional - SEG.
9) Sr. Ricardo Gomes da Silva - Coordenador Técnico Operacional –
TRANSPETRO.
10) Sra Sandra Regina Pimenta - Auditora da Secretaria de Estado de Governo.
11) Sr. Sergio Giestas Tristão - Diretor Presidente da Real Café.
12) Sra Vera Lúcia Costa - Prefeita Municipal de Guaçuí;
13) Sra Verônica dos Reis Martins Caliman - Médica Veterinária – Proprietária da
Clínica Veterinária Bicho Mania.
14) Sra Sandra Helena Bellon - Subsecretária de Estado de Administração de
Pessoal.
15) Cel PM RR Paulo Domingos Deorce - Presidente do Conselho Diretor da Caixa
Beneficente dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo.
16) Cel PM Rogério Maciel Barcellos - Comandante do CPO Sul da PMES.
17) Sr. Josemar Antônio Sperandio – Delegado de Polícia Especializada – PCES.
18) 1º Ten R/2 Marco Antônio Fundão Pena - Presidente da AORE-ES.
19) 1º Ten R/2 Joelson da Silva Coelho - Vice-Presidente da AORE-ES.
20) 2º Ten R/2 Joubert de Barros - Diretor de Mobilização da AORE-ES.
21) Sr. Ricardo Antônio Montoito Bergmann - Delegado da ADESG-ES.
22) 1º Sgt MB Rudson Bincado Lunz - Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES.
23) 2º Sgt EB Zilckar de Paula Terto - 38º Batalhão de Infantaria.
24) Agil Hotel.
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25) Contrex Serviços Ltda.
26) Empresa Luz e Força Santa Maria S.A.
27) Instituto Federal do Espírito Santo – IFES – Campus Itapina.
28) JC Lima & Cia Ltda.
29) Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES).
30) Loja Maçônica - ARLS 22 de Agosto nº 1819.
Prêmio Machadinha Soldado do Fogo
Concedido pela Portaria nº 081-S, de 16 de dezembro de 2016, aos seguintes
militares:
1) Ten Cel BM Herbert de Carvalho.
2) Ten Cel BM Washington Ferreira Dias.
3) Maj BM Márcio Nascimento Rodrigues.
4) Cap QOABM José de Almeida.
5) Cap QOABM Sérgio Henrique Santana Dupphi.
6) 2º Ten QOABM Eduardo Batista Laranjeira.
7) 2º Ten QOABM Francisco José Santiago Leite.
8) Sub Ten BM Ronaldo Camillato Junior.
9) 1° Sgt BM Eunice Paiva Scardua.
10) 2° Sgt BM Salvador Martins.

XVI – COMENDAS E TÍTULOS RECEBIDOS

1) Medalha “Ordem do Mérito Imperador D. Pedro II” - Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais.
2) Medalha “Imperador Dom Pedro II” - Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.
3) Medalha “Valor Bombeiro Militar - Cor Ouro” - Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo.
4) Medalha Ordem do Mérito Batalhão Suez, na categoria Ouro - Associação
Brasileira de Integrantes do Batalhão Suez.
5) Medalha Pernambucana do Mérito Policial Militar - Polícia Militar do Estado de
Pernambuco.
6) Medalha Pernambucana do Mérito Bombeiro Militar - Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Pernambuco.
7) Medalha Imperador Dom Pedro II - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Rondônia.
8) Medalha Imperador Dom Pedro II - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Acre.
9) Medalha de Honra ao Mérito Ayval da Luz - Sindicato das Empresas de
transportes de Carga & Logística no Estado do Espírito Santo.

235

10) Medalha Comemorativa dos 90 anos do CBMSC - Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Santa Catarina.
11) Título de Cidadão Honorário de Ecoporanga conferido pela Câmara Municipal
de Ecoporanga – Estado do Espírito Santo.
12) Título de “Amigo da PMES” em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados à Polícia Militar do Espírito Santo.
13) Diploma de “Amigo da Polícia Civil” - Polícia Civil do Espírito Santo.

XVII – PARTICIPAÇÃO EM REPRESENTAÇÕES E EVENTOS

Representando a Corporação, participei de diversos eventos, com destaque para os
seguintes:
1) Almoço no Navio-Escola Brasil (U27), no dia 09 de janeiro de 2016, às
12:00 h - Porto de Vitória.
2) Coquetel no Navio-Escola Brasil (U27), em comemoração aos 160 Anos da
Capitania dos Portos do Espírito Santo, no dia 09 de janeiro de 2016, às 19:30 h Porto de Vitória.
3) Palestrante na Mesa Redonda “Planos e Política de Prevenção,
Preparação e Resposta a Emergências e Desastres no Estado do Espírito Santos:
apresentação do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (PEPDEC) do Espírito
Santo” na Oficina Nacional “Gestão Integrada de Risco e Desastre: da prevenção à
recuperação”, no dia 19 de fevereiro de 2016, às 08:30 h, no Cineteatro da
Universidade de Vila Velha (UVV).
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4) Palestra com o Tema “O CBMES no Contexto da Segurança Pública e da
Segurança do Trabalho”, para os alunos do curso de Pós-graduação em Engenharia
de Segurança do Trabalho da UVV, no dia 1º de abril de 2016 das 19:00 às 21:00 h.
5) Solenidade Militar em comemoração ao 181º Aniversário da Polícia Militar
do Espírito Santo no dia 06 de abril de 2016 às 20:00h no Quartel do ComandoGeral da PMES.
6) Sessão Solene em Homenagem aos 181 anos da PM - Entrega da
Medalha Alferes Tiradentes, no dia 18 de abril de 2016, às 19:00 h, na Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES).
7) Sessão Solene em homenagem ao Dia Mundial de Escoteiro e aos 45 anos
do 16º Grupo Escoteiro Barão de Teffé, no dia 19 de abril de 2016, às 19:00 h, na
Câmara de Vereadores de Vila Velha.
8) Solenidade em comemoração ao aniversário de 386 anos do Exército
Brasileiro e dos 165 anos do 38º Batalhão de Infantaria (Batalhão Tibúrcio), no dia
19 de abril de 2016 às 20:00 h, no 38º Batalhão de Infantaria.
9) Seminário de Planejamento do Governo do Estado, nos dias 29 e 30 de
abril de 2016, em Domingos Martins.

10) Sessão Solene de Posse da Excelentíssima Senhora Elda Márcia Moraes
Spedo no cargo de Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo,
realizada no dia 02 de maio de 2016, às 17:00 h, no Centro de Convenções de
Vitória.
11) Cerimônia de Transmissão de Cargo ao Capitão de Mar e Guerra Luis
Eduardo Soares Fragozo, no dia 09 de maio de 2016, às 10:00 h, na Capitania dos
Portos do Espírito Santo.
12) Solenidade em comemoração ao dia do Peacekeeper, no dia 31 de maio
de 2016, às 08:00 h, no 38º Batalhão de Infantaria.
13) Cerimônia em Comemoração à Data Magna da Matinha, no dia 09 de
junho de 2016, às 11:00 h, na Capitania dos Portos.
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14) Cerimônia militar de declaração a Grumete da Turma Índia, no dia 10 de
junho de 2016, às 10:00 h, Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo.
15) Solenidade de comemoração do dia do Policial Civil, no dia 17 de junho
de 2016, às 19:30 h, no Teatro do SESI.
16) Sessão Solene de Abertura do XXXI CEPE de Vitória, no dia 24 de junho
de 2016, às 20:00 h, no auditório da EAMES.
17) Apresentação do movimento “Compartilhe o Bem”, no dia 23 de junho de
2016, às 16:30 h, em Colatina.
18) Cerimônia de Abertura da Operação “Itapemirim”, do Projeto Rondon, no
dia 15 de julho de 2016, às 19:00 h, no 38° Batalhão de Infantaria.
19) Coquetel de Encerramento da Operação “Itapemirim”, do Projeto Rondon,
no dia 30 de julho de 2016, às 20:00 h, no 38° Batalhão de Infantaria.
20) Solenidade de Formatura do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS
2015/16, no dia 11 de agosto de 2016, às 10:00 h, no Instituto Superior de Ciências
Policiais e Segurança Pública da PMES – ISP (CFA).
21) Cerimônia de entrega do Prêmio Fetransportes de Qualidade do Ar 2016
– QualiAR/ES, no dia 12 de agosto de 2016, às 19:30 h, no SEST/SENAT Aylmer
Chieppe – Cariacica.
22) Solenidade Militar em comemoração ao Dia do Soldado, no dia 23 de
agosto de 2016, às 19:00 h, no no 38° Batalhão de Infantaria.

23) Solenidade de abertura da Super Feira Acaps Panshow, às 15:00 h, no
dia 20 de setembro de 2016, no Carapina Centro de Eventos.
24) X Prêmio Mérito Empresarial da Associação de Empresários da Serra
(ASES), no dia 24 de novembro de 2016, às 20:00 h, no Cerimonial Steffen - Serra.
25) Cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Empresarial Fetransportes e
do Prêmio Destaque 2016 – Trabalhador do Transporte e Logística do Espírito Santo
em 25 de novembro de 2016, às 20:00 h, no Centro de Convenções de Vitória.
26) Solenidade Militar em comemoração ao 56º Aniversário da Escola de
Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, no dia 29 de novembro de 2016, às
08:00h.
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27) Jantar de fim de ano do Sindicato das Empresas de Transportes de
Cargas & Logística no Estado do Espírito Santo (TRANSCARES) e entrega da
Medalha de Honra ao Mérito Ayval da Luz, no dia 30 de novembro de 2016, às
20:00h.
28) Formatura de Marinheiros da Turma Índia 2016, no dia 09 de dezembro
de 2016, às 10:00 h, na EAMES.
29) Confraternização de final de ano da Fecomércio Sesc/Senac, no dia 16 de
dezembro, no Hotel Senac.

30) Apresentação das ações do Programa Ocupação Social, no dia 21 de
dezembro de 2016, no Palácio Anchieta.
31) Solenidade de reabertura do Farol de Santa Luzia, no dia 21 de dezembro
de 2016, às 19:00 h..
Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das PMs e CBMs (CNCG) e do
Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM)
1) 1ª Reunião Ordinária 2016 do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das
Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (CNCG) e do Conselho Nacional
dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM), no período de 15 a 17 de
março de 2016, na Cidade de São Paulo.
Aproveitando um intervalo na Reunião do CNCG, os Cmt Gerais dos Corpos de
Bombeiros Militares visitaram a Escola Superior de Bombeiros "Cel PM Paulo
Marques Pereira" no Município de Franco da Rocha - SP.
Na oportunidade foi apresentado o Sistema de Estações para Simulação e
Treinamento de Combate a Incêndio adquirido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar de São Paulo.
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Em razão da substituição de Comandantes-Gerais e do Presidente ter assumido a
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás foram realizadas novas
eleições para a Presidência e para o Conselho Administrativo do CNCG - biênio
2015-2016. Foram eleitos os seguintes conselheiros:









Presidente – Cel PMMG Antônio Badaró Bianchini;
1º Vice-Presidente – Cel CBMRN Otto Ricardo Saraiva Souza;
2º Vice-Presidente – Cel PMES Marcos Antonio Souza do Nascimento;
Repres. da Região Sudeste – Cel PMSP Ricardo Gambaroni;
Repres. da Região Centro-Oeste – Cel PMDF Marcos A. Nunes de Oliveira;
Repres. da Região Nordeste – Cel PMPB Euller de Assis Chaves;
Repres. da Região Norte – Cel PMPA Roberto Luiz de Freitas Campos;
Repres. da Região Sul – Cel PMRS Alfeu Freitas Moreira.
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2) 1ª Reunião Extraordinária 2016 do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais
das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (CNCG) e V Seminário de
Segurança – LAAD Security 2016, no período de 12 a 14 de abril de 2016, na cidade
do Rio de Janeiro.

Durante o período reservado para a reunião do Conselho Nacional dos Corpos de
Bombeiros Militares do Brasil – LIGABOM ministrei para os Comandantes-Gerais a
palestra com o tema: "Polarização dos serviços de bombeiros". Assunto de extrema
relevância para os Bombeiros Militares do Brasil.
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3) Reunião dos Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares, no dia 14
de julho de 2016, na cidade de Brasília.
4) 2ª Reunião Ordinária 2016 do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das
Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (CNCG), do Conselho Nacional
dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM) e XVI Seminário Nacional
de Bombeiros (Senabom), no período de 09 a 11 de novembro, na cidade de
Florianóplis – SC.

Na oportunidade apresentei o trabalho da Câmera Técnica responsável pelo estudo
sobre a Polarização dos Serviços de Bombeiros no Brasil (Portaria n° 004/2016 –
LIGABOM).
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XVIII – VISITAS AS UNIDADES E SUBUNIDADES

As visitas as Unidades e subunidades no ano de 2016 tiveram uma formatação
diferente. Após uma breve apresentação dos Comandantes, apresentei o nosso
Plano Estratégico, as ações em curso, as dificuldades decorrentes da crise
econômica que o País e o Estado estavam atravessando, além de outras
informações importantes.
Em seguida, realizei uma conversa separada com os bombeiros militares. Em
primeiro lugar a conversa foi com os cabos e soldados, em segundo com os
sargentos e subtenentes, e por fim com os oficiais. Dos problemas e dificuldades
relatados pelos militares, o critério e a forma de realizar as movimentações na
Corporação foi o que mais gerava descontentamento na tropa.
Nesse sentido, estabeleci que o critério para as movimentações fosse definido e
divulgado com antecedência, e que não houvesse a interferência política, tanto
interna, quanto externa no momento das movimentações.

Data

Unidade/Subunidade

29/09
05/10
06/10
06/10
11/10
13/10
13/10
14/10
19/10
20/10
21/10
26/10
27/10

4º BBM
2ª Cia Ind
6º BBM - 1ª Cia
6º BBM - 2ª Cia e CEIB
CAT
5º BBM - 1ª Cia
5º BBM - 2ª Cia
2º BBM - 1ª Cia
1º BBM - 1ª e 2ª Cia e Aeroporto
3ª Cia Ind
2º BBM - 2ª Cia
3º BBM - 1ª Cia
3º BBM - 2ª Cia
DOp – DAL – CEPDEC
Corregedoria e Núcleo Expediente
1ª Cia Ind

01/11
22/12

Local
Marechal Floriano
Aracruz
Cariacica
Serra
Vitória
Guarapari
Anchieta
Linhares
Vitória
Colatina
Nova Venécia
Cachoeiro
Guaçuí
Vitória
São Mateus
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XIX – CAFÉ DO ALTO COMANDO COM O GOVERNADOR PAULO HARTUNG

No dia 14 de outubro de 2015 o Governador Paulo Hartung recebeu o Alto
Comando da Corporação e o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, no
Palácio Anchieta, para um café da manhã. Na ocasião, tive a oportunidade de
apresentar ao Governador um panorama dos principais temas atualmente
enfrentados pelo CBMES. Relatei, também, que estava cumprindo um programa de
visitas institucionais a todos os quartéis para informar ao efetivo sobre a situação
enfrentada pelo Estado, bem como das medidas governamentais para superá-la.
Manifestei, ainda, em nome do Alto Comando, as seguintes questões e
preocupações do nosso Corpo de Bombeiros Militar:
1) A confiança do Alto Comando do CBMES no Governo. A compreensão
da crise e da situação econômica que vive o Estado. O Cumprimento de todas as
orientações e determinações do governo na busca do equilíbrio das contas públicas.
Renegociação de contratos e rigoroso controle orçamentário e financeiro. O Diálogo
permanente com os oficiais e praças da Corporação para esclarecer a quadra atual.
2) Evolução do Corpo de Bombeiros Militar e o seu papel na Segurança
Pública. Planejamento estratégico (inserção do CBMES no Planejamento
Estratégico da SESP). Plano de expansão. Reestruturação da Defesa Civil Estadual.
Nova estrutura organizacional.
3) FUNREBOM - Investimentos e custeio. Renovação da frota e de
equipamentos operacionais. Mais uma vez, reforçamos o entendimento da quadra
atual e que estamos colaborando assumindo o custeio da Corporação pelo Fundo,
mas que temos a preocupação de ficarmos muito tempo sem os investimentos
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necessários ao reequipamento da Corporação e no futuro termos dificuldades em
recompor equipamentos e materiais, voltando a ter limitações na parte operacional.
4) Inexistência de reposição salarial para os funcionários públicos. O
nivelamento salarial entre os coronéis, tenentes-coronéis e majores (cargos e
funções com níveis de responsabilidades diferentes – Hierarquia e Disciplina). (Os
militares do Estado são os únicos do Brasil que trabalham e contribuem
obrigatoriamente por 35 anos de efetivo serviço).
5) O papel, as funções e a dedicação integral dos bombeiros e policiais
militares nas mais diversas situações de risco, diferentemente, das demais
categorias de servidores.
6) A situação de saúde dos militares estaduais. O risco de acidentes nas
diversas operações. Os afastamentos para tratamento de saúde e as dificuldades
para gerenciamento do efetivo. Impacto na prestação de serviço a sociedade.

XX – ARTIGOS PUBLICADOS

Jornal A Gazeta - 30 de junho de 2016
Bombeiros e Prevenção Contra Incêndios20
Todos os anos, no dia 02 de julho e na semana em que este estiver
compreendido, comemora-se em todo o Brasil respectivamente, o "Dia do
Bombeiro" e a "Semana de Prevenção Contra Incêndio".
20

COSTA, Carlos Marcelo D’Isep. Bombeiros e Prevenção Contra Incêndios. A Gazeta, Vitória, p. 20,
30 jun. 2016.
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A “Semana de Prevenção Contra Incêndio” é uma forma de lembrar à
população brasileira que as medidas preventivas são capazes de evitar a ocorrência
de sinistros de proporções trágicas.
De certa forma, também serve para reforçar que os Corpos de Bombeiros
Militares existem para desempenhar múltiplas e importantes missões em prol da
população e não simplesmente para “apagar fogo” como muitos ainda imaginam.
Dentre as missões constitucionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo (CBMES), estão a prevenção de incêndios e a elaboração de
normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio e pânico.
Estas missões são reguladas por dois outros dispositivos legais que são a Lei nº
9269, de 21/07/2009 e o Decreto nº 2423-R, de 15/12/2009.
Os dispositivos legais regulam, em linhas gerais, as medidas necessárias que
devem ser estabelecidas em uma edificação para que ela ofereça segurança nos
casos de sinistro.
O Centro de Atividades Técnicas (CAT) é o órgão do CBMES responsável por
normatizar, exigir e fiscalizar o cumprimento das disposições legais, assim como
todo o serviço de segurança contra incêndio e pânico no Estado.
As medidas iniciam-se com o correto dimensionamento dos sistemas
preventivos e das rotas de fuga, passam pela instalação e execução profissional e,
por fim, pela manutenção e uso consciente dos proprietários e/ou usuários.
Para essa engrenagem funcionar é fundamental que cada um assuma
efetivamente a sua responsabilidade, pois assim, mais do que proteger o patrimônio,
estaremos protegendo o bem maior que é a vida das pessoas.
Nesse sentido, gostaria de conclamar toda população capixaba para valorizar
e cumprir a nossa legislação de segurança contra incêndio e pânico, pois ela
certamente faz a diferença em um sinistro e pode salvar vidas.
Marcelo D’Isep é
Comandante-Geral do CBMES

XXI – ALOCUÇÕES

Ativação da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar – Guaçui –
11/03/2016
Bom dia a todos!
Inicialmente gostaria de cumprimentar o nosso Governador Paulo Hartung e de
imediato agradecer a ativação da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros
Militar. Esse momento está sendo possível porque o Senhor, no seu primeiro
mandato, aprovou o plano de expansão do Corpo de Bombeiros Militar,
possibilitando que os nossos serviços fossem prestados em mais municípios
capixabas, principalmente, os do interior do estado. Obrigado Governador!
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Quero cumprimentar a Prefeita VERA LUCIA COSTA e agradecer o apoio
incondicional prestado pela Senhora para concretização da instalação da nossa
tropa aqui em Guaçui. Agradecer a parceria que firmamos com a assinatura do
convênio, possibilitando que o município ajude a manter o nosso quartel.
Gostaria de justificar a ausência do nosso Secretário de Segurança Pública e
Defesa Social André Garcia. O Dr André está em outra agenda da SESP, mas me
pediu para trazer um abraço a Prefeita VERA e ao povo de Guaçui, e ao mesmo
tempo, desejar muito sucesso aos nossos bombeiros militares que começam a
operacionalizar os serviços para a população.
Quero cumprimentar o Ten Cel Aureo Buzato – Comandante do 3º BBM, sediado
em Cachoeiro de Itapemirim e o Cap HEITOR HENRIQUE LUBE (comandante
da Segunda Companhia) e em nome dos dois comandantes cumprimentar de
forma muito calorosa e fraterna todos os meus comandados.
Enfim, saudar a todas as autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus
senhores, essa semana foi, ou tem sido, muito especial para o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo. Na última quarta-feira apresentamos ao
Governador o nosso Planejamento Estratégico 2015-2019 e hoje estamos fazendo
outra entrega. A ativação do serviço operacional da 2ª Companhia do 3º Batalhão de
Bombeiros Militar e uma das entregas do Objetivo Estratégico: ampliar as Unidades
Operacionais da Corporação.
Nos próximos meses, dentro desse mesmo objetivo entregaremos os quartéis de
São Mateus e de Venda Nova do Imigrante.
Isso mostra que, mesmo em tempos difíceis, em tempos de crise, temos condições
de fazer entregas importantes para a sociedade, mas para que isso aconteça
precisamos ser criativos e inovadores, ter planejamento, ter bons projetos, ter gestão
para que as coisas saiam do papel e virem uma realidade que traga benefícios para
a população de nosso Estado. E é isso que estamos fazendo - sob a liderança do
Governador Paulo Hartung – trabalhando dentro de um orçamento compatível com a
realidade econômica que atravessamos e do nosso planejamento estratégico, tendo
senso de prioridade para aplicar os recursos em obras e serviços que melhorem a
vida das pessoas. Senhoras e Senhores tenham a certeza que os serviços que
ativamos hoje aqui em Guaçui estão dentro desses princípios.
Finalizando, gostaria de dirigir algumas palavras aos meus 37 comandados que
atuarão na 2ª Companhia. Vocês estão, hoje, começando a escrever uma nova
página na história da nossa centenária instituição. Tenho certeza que o
profissionalismo, o entusiasmo, a dedicação e o amor a profissão de bombeiro
militar de todos vocês farão que tenhamos mais uma bela página de proteção à vida,
ao patrimônio e ao meio ambiente dos 106 mil irmãos capixabas da região do
Caparaó.
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Que Deus proteja e abençoe vocês em todas as missões.
Muito obrigado!

Formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS 2016
A presente formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, após mais de
cinco meses de intensas atividades, não só representa o cumprimento de um prérequisito legal obrigatório para promoções futuras, mas também simboliza um marco
na trajetória de aprendizado na carreira de cada um dos Senhores, que oportunizou
a aquisição de conhecimentos em diversas atividades a serem desempenhadas no
futuro tais como: chefia e liderança; logística; redação de documentos oficiais;
administração e cursos avançados de defesa civil; dentre outros.
O exercício dessas atividades, imprescindíveis para o exercício do comandamento
dentro da esfera de atribuições de cada formando demandará um esforço
persistente para o seu sucesso.
A persistência é um atributo distintivo daqueles que buscam, de forma incessante, a
realização de seus objetivos. Ao enfrentarem, por muitas vezes, contrariedades e
frustrações, continuam a seguir em frente, colhendo por fim, os frutos advindos
dessa atitude firme.
Numa época de incertezas, a persistência torna-se ainda mais importante e as
ações dos Senhores, realizadas ao longo desse curso e da carreira, torna patente
sua vocação de servir a sociedade de forma concreta sem medir esforços. Por essa
dedicação, nosso reconhecimento.
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Nessa ocasião, registro meus agradecimentos ao Governo de Estado por ter
autorizado a realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, numa época de
restrições financeiro-orçamentárias e de busca pela qualificação do investimento
público. Tal gesto valoriza e muito, nossa busca pelo conhecimento e contínuo
aperfeiçoamento da Corporação.
A Corporação continua a contar com todos os Senhores como multiplicadores dos
conhecimentos até aqui adquiridos juntamente com as experiências acumuladas ao
longo da trajetória de cada um, e na difusão de motivação e de entusiasmo, sem
ignorar os desafios impositivos da presente realidade.
Por mais essa conquista, nossos parabéns.

Instalação do 6º Batalhão de Bombeiros Militar – Cariacica – 06/04/2016
Bom dia a Todos!
Inicialmente gostaria de cumprimentar o Governador Paulo Hartung e mais uma
vez agradecer o apoio que o Senhor tem dispensado ao nosso Corpo de Bombeiros
Militar. A ativação do 6° Batalhão de Bombeiros Militar é mais um exemplo. Ela está
sendo possível graças à aprovação do nosso novo Quadro Organizacional pelo
Decreto n. 3947-R, de 26 de fevereiro de 2016.
Gostaria de saudar de forma muito especial e carinhosa o nosso Prefeito Juninho
que nos recebe no município de Cariacica. Prefeito Juninho obrigado pela parceria
e pelo apoio que a Prefeitura Municipal tem dado ao nosso Batalhão. O Convênio
que acabamos de assinar reforça a importância da integração e das parcerias entre
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os Poderes e os órgãos para melhoria da prestação de serviços ao cidadão. Tenho a
certeza que a integração da defesa Civil Municipal (que passa a funcionar aqui nas
nossas instalações) com a Regional de Proteção e Defesa Civil e com as equipes de
socorro do 6º Batalhão vai proporcionar um ganho para a população de Cariacica.
Cumprimento o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social André Garcia.
O Dr. André desde o inicio apoio a nossa iniciativa de modernizar a estrutura
organizacional da Corporação e hoje a Diretoria de Gestão de Pessoas e o 6º
Batalhão de Bombeiros Militar são uma realidade. Obrigado pelo apoio.
Gostaria também de agradecer a presença dos vereadores e dos secretários
municipais. Sempre um prazer recebê-los em nosso quartel. Quero cumprimentar o
Ten Cel Felippe (Comandante do 6º BBM) e o Major Rigoni (ex-comandante da
antiga Companhia Independente Especializada) e em nome dos dois
cumprimentar de forma muito calorosa e fraterna todos os oficiais e praças do Corpo
de Bombeiros Militar aqui presentes.
Em fim, saudar a todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, um
bom dia a todos. Até o dia 29 de fevereiro o Maj Rigoni era o Comandante da Cia
Ind Especializada. Na nova estrutura ela foi extinta e em seu lugar foi criado o 6º
Batalhão. Não tínhamos como fazer uma passagem de comando seguindo o
Cerimonial Militar. Por isso Senhor Governador estou aqui quebrando o protocolo e
inovando na apresentação dos oficiais. Gostaria de ler nesse momento um elogio
que estou concedendo ao Major Rigoni. Gostaria de solicitar uma salva de palmas.
Ao TC Felippe desejo muito sucesso no Comando. O 6º BBM é responsável por
atender 5 municípios (Cariacica, Serra, Viana, Santa Leopoldina e Santa Maria do
Jetibá) e a uma população de 993.412 pessoas, ou seja, 25,28% da população
capixaba. É o Batalhão que tem a maior população atendida.
A modernização da estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros é um dos
Objetivos Estratégicos do nosso Planejamento Estratégico 2015-2019. Ela vem
sendo trabalhada de forma prioritária pelo Alto Comando da Corporação com o
objetivo de tornar a Instituição mais ágil e adaptada às novas demandas da
sociedade capixaba, em alinhamento às premissas do Decreto nº 3.756-R, de
02.01.2015, que dispõe sobre a Política de Gestão Pública do Estado.
Nesse sentido, o Decreto nº 3.947-R, de 26.02.2016 que aprovou o novo Quadro de
Organização (QO), permitiu que aprovássemos um Quadro de Detalhamento Interno
(QDI) dentro de uma estrutura moderna e inovadora. Dentre as alterações
aprovadas nos dois dispositivos legais pode-se destacar: a extinção do EstadoMaior, com a criação da Diretoria de Gestão de Pessoas e da Assessoria estratégica
responsável pela inteligência corporativa, gestão do conhecimento e projetos
institucionais; e ainda, a criação do 6° Batalhão de Bombeiros Militar com sede no
Município de Cariacica.
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Gostaria de destacar que as inovações e a modernização da nova estrutura
organizacional foram construídas sob as seguintes premissas: não ter aumento de
efetivo e não gerar promoções, ou seja, não apresentar aumento de despesas. “O
que fizemos, nesse primeiro momento, foi apenas uma reestruturação e uma
reorganização da estrutura dentro da nossa realidade e do tamanho da Corporação,
por exemplo, com a extinção do Estado-Maior foi possível criar mais um Batalhão,
deslocando um tenente-coronel do Estado-Maior para o seu comando.” Estamos
agora avançando para a próxima etapa que é o mapeamento de todos os processos
internos e a definição de indicadores para os setores. “O nosso objetivo final é, após
um tempo de funcionamento e ajustes, a apresentação de uma nova Lei de
Organização Básica (LOB).”
Gostaria de registrar, que para atender essa nova realidade organizacional,
efetuamos um estudo estatístico das ocorrências atendidas em todo o Estado para
otimizar e aperfeiçoar o emprego de nosso efetivo. Diante dos dados apurados,
temos que alguns OBM (quartéis) ganharam pessoal e outros perderam. Nós
procuramos resolver esse problema da movimentação de pessoal de forma
equilibrada, com critério e, sobretudo, com justiça. Espero que todos os bombeiros
militares tenham a compreensão desse momento de mudança e que continuem
prestando, como sempre fizemos ao longo dos nossos 104 anos de existência, a
todos os cidadãos capixabas um serviço público eficiente e de qualidade na
proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
Que Deus nos abençoe. Muito Obrigado!
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Solenidade do Dois de Julho - 2016
Boa noite Senhoras e Senhores!
Ao comemorarmos mais um Dois de Julho, gostaria de destacar duas importantes
ações que estão em curso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo. Elas estão dentro dos objetivos estratégicos que nos levarão a alcançar a
nossa visão de futuro que é: Ser reconhecida nacionalmente como uma instituição
pública moderna, competente e de alta credibilidade no desempenho das atividades
de Bombeiro e Defesa Civil, alcançando excelência no cumprimento de suas
missões constitucionais em todo território capixaba.
A primeira ação trata da modernização da estrutura organizacional. Ela vem sendo
trabalhada de forma prioritária pelo Alto Comando da Corporação com o objetivo de
tornar a Instituição mais ágil e adaptada às novas demandas da sociedade capixaba,
em alinhamento às premissas do Decreto nº 3.756-R, de 02.01.2015, que dispõe
sobre a Política de Gestão Pública do Estado.
Nesse sentido, o Decreto nº 3.947-R, de 26.02.2016 que aprovou o novo Quadro de
Organização (QO), permitiu que aprovássemos um Quadro de Detalhamento Interno
(QDI) dentro de uma estrutura moderna e inovadora. Dentre as alterações
aprovadas nos dois dispositivos legais pode-se destacar: a extinção do EstadoMaior, com a criação da Diretoria de Gestão de Pessoas e da Assessoria
Estratégica responsável pela inteligência corporativa, gestão do conhecimento e
projetos institucionais; e ainda, a criação do 6° Batalhão de Bombeiros Militar com
sede no Município de Cariacica e do Posto Avançado de Bombeiros em Barra de
São Francisco.
Gostaria de destacar que as inovações e a modernização da nova estrutura
organizacional foram construídas sob as seguintes premissas: não ter aumento de
efetivo e não gerar promoções, ou seja, não apresentar aumento de despesas. O
que fizemos, nesse primeiro momento, foi apenas uma reestruturação e uma
reorganização da estrutura dentro da nossa realidade e do tamanho da Corporação,
por exemplo, com a extinção do Estado-Maior foi possível criar mais um Batalhão,
deslocando um tenente-coronel do Estado-Maior para o seu comando. Estamos
agora avançando para a próxima etapa que é o mapeamento de todos os processos
internos e a definição de indicadores para os setores. O nosso objetivo final é, após
um tempo de funcionamento e ajustes, a apresentação de uma nova Lei de
Organização Básica (LOB) para a Corporação.
Ressalto que para atender essa nova realidade organizacional, efetuamos um
estudo estatístico das ocorrências atendidas em todo o Estado para otimizar e
aperfeiçoar o emprego de nosso efetivo. Diante dos dados apurados, tivemos
algumas Unidades Operacionais que ganharam pessoal e outros que perderam, mas
sempre procuramos resolver o problema de movimentação de pessoal de forma
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equilibrada, com critério e, sobretudo, com justiça. Importante frisar que as
movimentações efetuadas tem surtido efeito positivo no ganho de qualidade nos
serviços de prevenção realizados pelas Seções de Atividades Técnicas.
A segunda ação é a construção do Centro de Treinamento e Capacitação de
Bombeiros e Defesa Civil (CTC) no município da Serra. A construção já foi
autorizada pelo nosso Governador Paulo Hartung e será custeada pelo Fundo de
Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar (FUNREBOM).
O CTC contará com pistas de treinamento, tanques e piscina para mergulho, espaço
confinado, estrutura para combate a incêndio com uso de material ecologicamente
correto, prédio e torre de altura, tanque para emergência com produtos químicos,
busca resgate e salvamento com cães, busca e resgate em estruturas colapsadas, 6
salas de aula com capacidade total 180 alunos, além de alojamentos, refeitório e
infraestrutura para administração e funcionamento da Unidade.
A construção do CTC é um sonho e um anseio de todos os bombeiros militares, pois
ele possibilitará uma melhor qualificação técnica nas diversas atividades da
Corporação, aproximando as rotinas de treinamento à realidade operacional com
uma infraestrutura moderna e adequada. Ele também, possibilitará benefícios diretos
para a sociedade no aperfeiçoamento e a qualificação das Coordenadorias
Municipais de Proteção e Defesa Civil e de voluntários, na oferta de diversos cursos
de interesse de empresas instaladas e a serem instaladas no Estado: salvatagem
(empresas de petróleo e gás), espaço confinado, trabalho em altura, resgate veicular
e primeiros socorros (empresas contratadas pelas concessionárias das rodovias
federais) e brigadas de incêndio.
A construção e o funcionamento do Centro de Treinamento e Capacitação de
Bombeiros e Defesa Civil levarão o nosso Corpo de Bombeiros Militar a outro
patamar no Brasil e não tenho dúvida em afirmar que seremos uma referência
nacional.
Tenho certeza que todos os bombeiros militares têm a dimensão e a
compreensão das ações em curso e do momento de mudança que atravessamos, e
que continuarão prestando, como sempre fizemos ao longo dos nossos 104 anos de
existência, a todos os cidadãos capixabas um serviço público eficiente e de
qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
Temos várias outras iniciativas e ações sendo desenvolvidas, mas, principalmente,
no cenário de extrema dificuldade financeira que vivemos, precisamos ser criativos e
inovadores. Precisamos olhar para o futuro com objetivos bem definidos e claros.
Precisamos fortalecer e valorizar as parcerias existentes e construir novas parcerias,
pois elas proporcionam uma convergência de esforços em direção a um objetivo
comum que fazem as coisas acontecerem e se tornarem realidade.
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Nesse momento, valorizando as nossas parcerias, gostaria de agradecer as
personalidades homenageadas com a Medalha Nestor Gomes pelas importantes
contribuições que no desempenho de suas funções, quer no serviço público ou na
iniciativa privada, tem direcionado ao nosso Corpo de Bombeiros Militar. A parceria e
a amizade de todas as Senhoras e Senhores tem sido fundamental para o
aprimoramento e crescimento de nossa Corporação, portanto nada mais justo do
que reconhecer e enaltecer esses apoios. Em nome de todos os bombeiros militares
capixabas, expresso o nosso mais sincero muito obrigado!
Quero cumprimentar todos os bombeiros militares agraciados com a Medalha Valor
Bombeiro Militar cor Ouro e cor Prata pelos bons serviços prestados a sociedade ao
longo da carreira. Parabéns pelo exemplo, dedicação e comprometimento com a
causa bombeiro militar e com a população capixaba.
Aos sargentos recém-formados, quero desejar muito sucesso nas novas atribuições.
O reconhecimento e a valorização são fundamentais em qualquer carreira, mas
lembrem-se que receberão novos desafios e novas responsabilidades. Isso exige
uma mudança de postura e de comportamento. Exerçam suas novas funções
pautados na liderança, no exemplo e no conhecimento técnico-profissional, tratando
seus subordinados e companheiros com dignidade, justiça e educação. Parabéns
aos formandos!
Aos nossos BOMBEIROS MILITARES que trabalham com dedicação e afinco no
cumprimento da nobre missão de proteção à vida humana, ao meio ambiente e ao
patrimônio, e que são os grandes responsáveis pela credibilidade da nossa
Instituição, desejo que continuem como são: Apaixonados pela profissão que
abraçaram, e que nunca percam a condição de heróis que lhes é conferida pela
sociedade, PARABÉNS A TODOS! PARABÉNS PELO NOSSO DIA!
Aos nossos Bombeiros Militares da Reserva, agradeço pelo legado que nos
deixaram, pela doutrina estabelecida e pelos tijolos que cada um dos Senhores
colocaram na construção dessa honrada Corporação, trabalho esse, que estamos
com muito esforço tentando dar continuidade.
Ao Governador Paulo Hartung, ao Vice-Governador Cesar Colnago e ao Secretário
de Segurança Publica e Defesa Social – André Garcia nossos sinceros
agradecimentos pela confiança e incentivo! Sabemos da quadra difícil que
atravessamos e da necessidade de elegermos prioridades para continuarmos
prestando serviços essenciais e de qualidade à população de nosso Estado. O
nosso Planejamento Estratégico foi construído sobre essa base e orientações, tendo
a Corporação clareza de sua missão e dos seus valores, e a certeza dos objetivos
que precisam ser alcançados para garantir a todos os cidadãos capixabas um
serviço público eficiente e de qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do
meio ambiente. Muito obrigado pela atenção e amizade com que nos recebem para
tratar dos assuntos da Corporação.
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Finalizando, gostaria de convidar a todos os presentes e seus familiares para juntos
com os nossos bombeiros militares, fazer O Bem, ser do Bem e Compartilhar o Bem
para que possamos ter uma sociedade de paz e verdadeiramente fraterna.
Muito obrigado a todos pela presença!

7° Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico na Construção
Civil – 06/06/201lenidade do Dois de Julho - 2016
Bom dia a Todos!
Uma alegria e uma felicidade muito grande estarmos aqui nessa manhã abrindo a
Semana de Prevenção Contra Incêndio – 2016 e realizando mais uma edição do
Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico na Construção
Civil.
Inicialmente quero saudar e cumprimentar o nosso Secretário de Segurança
Publica e Defesa Social Dr. André Garcia. Obrigado pela presença e pelo apoio as
ações da Corporação.
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A “Semana de Prevenção Contra Incêndio” foi instituída pelo Decreto Federal n°
35.309 de 02 de abril de 1954 e é comemorada anualmente na semana em que
estiver compreendido o dia 02 de Julho, que é o Dia Nacional do Bombeiro (No dia
2 de julho de 1856 foi assinado o primeiro decreto regulamentando o serviço de
extinção de incêndios no Brasil – Data de criação do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro que comemora esse ano 160 anos de existência)
A “Semana de Prevenção Contra Incêndio” é uma forma de lembrar à população
brasileira que as medidas preventivas são capazes de evitar a ocorrência de
sinistros de proporções trágicas. De certa forma, também serve para reforçar que os
Corpos de Bombeiros Militares existem para desempenhar múltiplas e importantes
missões em prol da população e não simplesmente para “apagar fogo” como muitos
ainda imaginam.
Dentre as missões constitucionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo (CBMES), encontram-se a prevenção de incêndios e a elaboração de
normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio e pânico.
Estas missões são reguladas por dois outros dispositivos legais que são a Lei nº
9269, de 21/07/2009 e o Decreto nº 2423-R, de 15/12/2009.
Os dispositivos legais regulam, em linhas gerais, as medidas necessárias que
devem ser estabelecidas em uma edificação para que ela ofereça segurança nos
casos de sinistro. O Centro de Atividades Técnicas (CAT) é o órgão do CBMES
responsável por normatizar, exigir e fiscalizar o cumprimento das disposições legais,
assim como todo o serviço de segurança contra incêndio e pânico no Estado.
As medidas iniciam-se com o correto dimensionamento dos sistemas preventivos e
das rotas de fuga, passam pela instalação e execução profissional e, por fim, pela
manutenção e uso consciente dos proprietários e/ou usuários. Para essa
engrenagem funcionar é fundamental que cada um assuma efetivamente a sua
responsabilidade, pois assim, mais do que proteger o patrimônio, estaremos
protegendo o bem maior que é a vida das pessoas.
O Nosso Corpo de Bombeiros Militar tem ao longo dos anos aperfeiçoado a
legislação de segurança contra incêndio e pânico e buscado fomentar a cultura de
prevenção em nosso estado. O Seminário Capixaba de Segurança Contra
Incêndio e Pânico na Construção Civil é um exemplo dessa busca e desse
compromisso.
O Seminário, desde sua primeira edição no ano de 2010, evoluiu e tem se tornado
um evento de grande importância para os profissionais e empresas do seguimento
da Segurança Contra Incêndio e Pânico.
Na 7° Edição, reforçando a sua finalidade, o Seminário tem como tema principal “O
despertar para a cultura da prevenção” e busca disseminar o pensamento
preventivo como garantia para a preservação de vidas e do patrimônio. Deve
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também, propiciar um ambiente favorável à interação entre os bombeiros militares,
pesquisadores, acadêmicos, órgãos reguladores de profissões, profissionais e
empresas da área de segurança contra incêndio e pânico, garantindo oportunidade
para discussão, aprimoramento e troca de experiências em beneficio da sociedade e
da modernização desse importante seguimento.
Essas iniciativas estão alinhadas com a diretriz permanente do CBMES de uma
busca continuada na eficiência do atendimento prestado ao cidadão capixaba.
Especificamente no campo da prevenção, almeja-se garantir a prestação de serviços
de excelência de forma mais simples e desburocratizada.
Durante o planejamento e a preparação do Seminário foi possível fortalecer as
parcerias existentes com relevantes e importantes instituições do nosso Estado.
Destaco aqui, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES (CREA-ES),
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES (CAU-ES), o Sindicato da Indústria da
Construção Civil (SINDUSCON-ES), a Universidade Vila Velha (UVV), a Associação
de Bombeiros Militares do ES (ABMES) e o Sindicato Patronal dos Condomínios e
Empresas Administradoras de Condomínios (SIPCES). Muito obrigado a todos
pelo inestimável apoio e parceria.
Quero agradecer, de forma muito fraterna, a presença dos nossos palestrantes.
Muito obrigado pela participação e pelo compartilhamento de seus conhecimentos e
suas experiências. Tenho certeza que será um momento muito rico para todos nós.
Agradeço ao Ten Cel Ribeiro – Chefe do Centro de Atividades Técnicas e, de
forma muito especial, à Capitã Flávia – Coordenadora do Seminário pelo
profissionalismo, pela dedicação e pelo empenho na sua organização. Saudando os
oficiais quero estender meus agradecimentos todos os bombeiros militares e
profissionais que trabalharam para que esse momento acontecesse. Muito obrigado
a todos!
Finalizando, quero reforçar que além das parcerias com as instituições, a
contribuição e a participação ativa de cada profissional, de cada pesquisador e de
cada estudante nessa caminhada são fatores fundamentais para a constante
evolução do Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Espírito
Santo. Vamos todos juntos conquistar esse objetivo e melhorar a proteção da
sociedade capixaba!
Praticar prevenção também é compartilhar o bem. Precisamos mudar de atitude de
comportamento para termos uma sociedade de paz e verdadeiramente fraterna.
Desejo um excelente e profícuo evento a todos!
Muito obrigado pela presença e participação!
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Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Bombeiro com entrega da Medalha
Alferes Tiradentes – 12/06/201

Boa noite a todos!
Inicialmente gostaria de cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado Da
Vitória, proponente dessa Sessão Solene em homenagem ao Dia do Bombeiro com
a entrega da Medalha Alferes Tiradentes. Saudar e cumprimentar os Deputados
componentes da mesa.
Saudar o nosso Coordenador Estadual Adjunto de Proteção e Defesa Civil – Ten Cel
Vassoler e em seu nome cumprimentar de forma muito calorosa todos os nossos
Bombeiros Militares (oficiais e praças) presentes e homenageados nesta noite.
Minhas Senhoras e meus Senhores!
Ao comemorarmos mais um Dia do Bombeiro, gostaria de destacar duas
importantes ações que estão em curso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo. Elas estão dentro dos objetivos estratégicos que nos levarão a
alcançar a nossa visão de futuro que é: Ser reconhecida nacionalmente como uma
instituição pública moderna, competente e de alta credibilidade no desempenho das
atividades de Bombeiro e Defesa Civil, alcançando excelência no cumprimento de
suas missões constitucionais em todo território capixaba.
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A primeira ação trata da modernização da estrutura organizacional. Ela vem sendo
trabalhada de forma prioritária pelo Alto Comando da Corporação com o objetivo de
tornar a Instituição mais ágil e adaptada às novas demandas da sociedade capixaba
e está em consonância com as premissas do Decreto nº 3.756-R, de 02.01.2015,
que dispõe sobre a Política de Gestão Pública do Estado.
Nesse sentido, o Decreto nº 3.947-R, de 26.02.2016 que aprovou o novo Quadro de
Organização (QO), permitiu que aprovássemos um Quadro de Detalhamento Interno
(QDI) dentro de uma estrutura moderna e inovadora. Dentre as alterações
aprovadas nos dois dispositivos legais pode-se destacar: a extinção do EstadoMaior, com a criação da Diretoria de Gestão de Pessoas e da Assessoria
Estratégica responsável pela inteligência corporativa, gestão do conhecimento e
projetos institucionais; e ainda, a criação do 6° Batalhão de Bombeiros Militar com
sede no Município de Cariacica no dia 1º de março e do Posto Avançado de
Bombeiros em Barra de São Francisco inaugurado no último dia 23 de junho.
Gostaria de destacar que as inovações e a modernização da nova estrutura
organizacional foram construídas sob as seguintes premissas: não ter aumento de
efetivo e não gerar promoções, ou seja, não apresentar aumento de despesas. O
que fizemos, nesse primeiro momento, foi apenas uma reestruturação e uma
reorganização da estrutura dentro da nossa realidade e do tamanho da Corporação,
por exemplo, com a extinção do Estado-Maior foi possível criar mais um Batalhão,
deslocando um tenente-coronel do Estado-Maior para o seu comando. Estamos
agora avançando para a próxima etapa que é o mapeamento de todos os processos
internos e a definição de indicadores para os setores. O nosso objetivo final é, após
um tempo de funcionamento e ajustes, a apresentação de uma nova Lei de
Organização Básica (LOB) para a Corporação.
Ressalto que para atender essa nova realidade organizacional, efetuamos um
estudo estatístico das ocorrências atendidas em todo o Estado para otimizar e
aperfeiçoar o emprego de nosso efetivo. Diante dos dados apurados, tivemos
algumas Unidades Operacionais que ganharam pessoal e outros que perderam, mas
sempre procuramos resolver o problema de movimentação de pessoal de forma
equilibrada, com critério e, sobretudo, com justiça. Importante frisar que as
movimentações efetuadas tem surtido efeito positivo no ganho de qualidade nos
serviços de prevenção realizados pelas Seções de Atividades Técnicas.
A segunda ação é a construção do Centro de Treinamento e Capacitação de
Bombeiros e Defesa Civil (CTC) no município da Serra. A construção já foi
autorizada pelo nosso Governador Paulo Hartung e será custeada pelo Fundo de
Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar (FUNREBOM). A Obra do Centro de
Treinamento está orçada em 10 milhões de reais e estamos juntos com o Instituto de
Obras Publicas do Espírito Santo (IOPES) finalizando os últimos detalhes para o
lançamento do edital de construção.
O CTC contará com pistas de treinamento, tanques e piscina para mergulho, espaço
confinado, estrutura para combate a incêndio com uso de material ecologicamente
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correto, prédio e torre de altura, tanque para emergência com produtos químicos,
busca resgate e salvamento com cães, busca e resgate em estruturas colapsadas, 6
salas de aula com capacidade total 180 alunos, além de alojamentos, refeitório e
infraestrutura para administração e funcionamento da Unidade.
A construção do CTC é um sonho e um anseio de todos os bombeiros militares, pois
ele possibilitará uma melhor qualificação técnica nas diversas atividades da
Corporação, aproximando as rotinas de treinamento à realidade operacional com
uma infraestrutura moderna e adequada. Ele também, possibilitará benefícios diretos
para a sociedade no aperfeiçoamento e a qualificação das Coordenadorias
Municipais de Proteção e Defesa Civil e de voluntários, na oferta de diversos cursos
de interesse de empresas instaladas e a serem instaladas no Estado: salvatagem
(empresas de petróleo e gás), espaço confinado, trabalho em altura, resgate veicular
e primeiros socorros (empresas contratadas pelas concessionárias das rodovias
federais) e brigadas de incêndio.
A construção e o funcionamento do Centro de Treinamento e Capacitação de
Bombeiros e Defesa Civil levarão o nosso Corpo de Bombeiros Militar a outro
patamar no Brasil e não tenho dúvida em afirmar que seremos uma referência
nacional.
Tenho certeza que todos os bombeiros militares têm a dimensão e a
compreensão das ações em curso e do momento de mudança que atravessamos, e
que continuarão prestando, como sempre fizemos ao longo dos nossos 104 anos de
existência, a todos os cidadãos capixabas um serviço público eficiente e de
qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
Temos várias outras iniciativas e ações sendo desenvolvidas, mas, principalmente,
no cenário de extrema dificuldade financeira que vivemos, precisamos ser criativos e
inovadores. Precisamos olhar para o futuro com objetivos bem definidos e claros.
Precisamos fortalecer e valorizar as parcerias existentes e construir novas parcerias,
pois elas proporcionam uma convergência de esforços em direção a um objetivo
comum que fazem as coisas acontecerem e se tornarem realidade.
Quero aqui, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, agradecer mais uma vez a
Parceria de Vossas Excelências e dessa Casa de Leis com o nosso Comando e com
o Nosso Corpo de Bombeiros Militar. Parceria que, por exemplo, possibilitou nesse
exercício a operacionalização do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil
(FUNPDEC) com R$ 670 mil Reais por meio de emendas parlamentares. Gostaria
aqui de pedir uma salva de palmas aos nossos Deputados! Parte desse recurso
já está sendo empregado na aquisição dos “kits estiagem” que serão cedidos aos
municípios para apoio ao enfrentamento dos incêndios em vegetação. Registro que
essas ocorrências têm aumentado significativamente em razão, principalmente, da
longa estiagem que vivemos, e que para o seu enfrentamento lançamos a Operação
Estiagem que acontecerá até o final do mês de outubro. Senhoras e Senhores
Deputados estamos trabalhando e canalizando as emendas parlamentares para
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fazermos as coisas acontecerem e se tornarem realidade para a nossa população.
Mais uma vez agradeço o apoio e a parceria. Muito obrigado a todos!
Quero cumprimentar todos os bombeiros militares agraciados com a Medalha
Alferes Tiradentes pelos bons serviços prestados a sociedade ao longo da carreira.
Parabéns pelo exemplo, dedicação e comprometimento com a causa bombeiro
militar e com a população capixaba.
Aos nossos BOMBEIROS MILITARES que trabalham com dedicação e afinco no
cumprimento da nobre missão de proteção à vida humana, ao meio ambiente e ao
patrimônio, e que são os grandes responsáveis pela credibilidade da nossa
Instituição, desejo que continuem como são, apaixonados pela profissão que
abraçaram, e que nunca percam a condição de heróis que lhes é conferida pela
sociedade, PARABÉNS A TODOS! PARABÉNS PELO NOSSO DIA!
Aos nossos Bombeiros Militares da Reserva, agradeço pelo legado que nos
deixaram, pela doutrina estabelecida e pelos tijolos que cada um dos Senhores
colocaram na construção dessa honrada Corporação, trabalho esse, que estamos
com muito esforço tentando dar continuidade.
Ao Governador Paulo Hartung e ao Secretário de Segurança Publica e Defesa
Social – André Garcia nossos sinceros agradecimentos pela confiança e incentivo!
Sabemos da quadra difícil que atravessamos e da necessidade de elegermos
prioridades para continuarmos prestando serviços essenciais e de qualidade à
população de nosso Estado. O nosso Planejamento Estratégico foi construído sobre
essa base e orientações, tendo a Corporação clareza de sua missão e dos seus
valores, e a certeza dos objetivos que precisam ser alcançados para garantir a todos
os cidadãos capixabas um serviço público eficiente e de qualidade na proteção da
vida, do patrimônio e do meio ambiente. Agradeço a atenção e a amizade com que
nos recebem para tratar dos assuntos da Corporação.
Finalizando, gostaria de convidar a todos os presentes e seus familiares para juntos
com os nossos bombeiros militares, fazer O Bem, ser do Bem e Compartilhar o Bem
para que possamos ter uma sociedade de paz e verdadeiramente fraterna.
Muito obrigado a todos!
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Inauguração do Posto Avançado de Bombeiros de Barra de São Francisco –
23/06/2016
Bom dia a todos!
Uma alegria e uma felicidade muito grande estar aqui em Barra de São Francisco
para inaugurarmos o nosso tão sonhado quartel do Corpo de Bombeiros Militar. Sou
testemunha dessa reinvindicação e desse sonho antigo de todos os
francisquenses.
A minha fala está basicamente centrada em agradecimentos. Vou procurar ser
breve, mas é preciso registrar e pontuar as colaborações individuais e coletivas
dessa importante conquista da Sociedade de Barra de São Francisco. Em um
cenário de extrema dificuldade financeira que vivemos, somente a união, as
parcerias e a convergência de esforços em direção a um objetivo comum podem
fazer as coisas acontecerem e se tornarem realidade, ou seja, serem concretas para
as pessoas no seu dia-a-dia.
Quero saudar e cumprimentar o nosso Vice-Governador Cesar Colnago e de
imediato agradecer a sensibilidade e a visão de futuro do Governador Paulo
Hartung. Desde o primeiro momento que apresentei a ideia e a intenção de
instalarmos o Posto Avançado de Bombeiros da 2ª Companhia do 2º Batalhão
de Bombeiros Militar aqui em Barra de São Francisco o Governador acenou
positivamente e nos incentivou a prosseguir. (Me lembro que foi no dia 06 de abril,
quando inaugurávamos o 6º BBM em Cariacica). Em menos de três meses, Senhor
Vice-Governador, transformamos com várias mãos e com trabalho em equipe o
sonho da população em realidade. Muito obrigado pela confiança e incentivo!
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Saudar o Prefeito Luciano Pereira e agradecer de forma muito especial por todo
apoio para instalação do Posto Avançado de Bombeiros. Sou uma testemunha de
sua luta e do seu trabalho para trazer uma Unidade do nosso Corpo de Bombeiros
Militar para Barra de São Francisco. O que aliás acontece desde seu mandato de
Deputado Estadual.
Quero nesse momento, relatar a empolgação e a vibração do Prefeito Luciano,
quando junto com o Tenente Coronel Hebert (Comandante do 2° Batalhão de
Bombeiros Militar sediado em Linhares) e do Capitão Malacarne (Comandante da 2ª
Companhia do 2° Batalhão de Bombeiros Militar sediada em Nova Venécia) me
procuraram no inicio do mês de março do corrente ano para apresentar uma
proposta de instalação desse Posto Avançado de Bombeiros.
O argumento forte e imponderável se concentrou nos 1.850 casos de atendimento
de vítimas poli-traumatizadas atendidas no ano de 2015 pelo Hospital Dra. Rita de
Cássia. Olhando a estatística de atendimento, não tive dúvidas que a presença do
nosso Corpo de Bombeiros mais próximo aos municípios de Barra de São
Francisco, Águia Branca, Ecoporanga e Água Doce do Norte era um fator
importante para alcançar um dos focos prioritários da Corporação que é o aumento
da eficiência no atendimento ao cidadão.
Quero aqui Prefeito Luciano, para marcar a sua empolgação, o seu sonho e o
sonho de todos os francisquenses citar a letra da música PRÉLUDIO do Raul
Seixas:
“Sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só
Mas sonho que se sonha junto é realidade.”
A realidade está aqui. A realidade é o nosso Posto Avançado de Bombeiros. Muito
obrigado a toda equipe da Prefeitura (secretários e funcionários) que com muita
empolgação e entusiasmo meteram a mão na massa para deixar essa obra um
show. Muito obrigado a todos!
Cumprimento o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social – André Garcia
e em seu nome cumprimento todos os demais secretários e membros da equipe de
governo que prestigiam essa solenidade. Agradeço Senhor Secretário a confiança e
a amizade que tem dispensado ao nosso Corpo de Bombeiros Militar. Temos
consciência que as questões policiais são mais impactantes e requerem uma
atenção mais cuidadosa de Vossa Excelência, mas somos testemunhas das ações
integradoras e da valorização das ações do nosso Comando.
Quero aqui, aproveitando o momento, pontuar e destacar a nossa Campanha
#CompartilheoBem. Convido a todos a conhecerem a campanha e mais do que
conhecerem, participarem efetivamente dessa proposta de mudança de atitude e de
comportamento. Vamos fazer o Bem, Ser o Bem, Compartilhar o Bem.
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Quero saudar os deputados e agradecer a presença de todos. Quero também,
nessa oportunidade agradecer as Emendas Parlamentares destinadas ao Fundo
Estadual de Proteção e Defesa Civil. Na ultima terça-feira lançamos a Operação
Estiagem e uma de suas ações está centrada na aquisição do “KIT Estiagem” para
os municípios prioritários definidos pela CEPDEC. Além da distribuição dos Kits o
CBMES capacitará voluntários selecionados pela Defesa Civil Municipal para o
combate a incêndios em vegetação.
Também de forma muito fraternal quero cumprimentar a agradecer ao DiretorPresidente do DER – Halpher Luigi pela sensibilidade e espírito público em ceder
esse belo imóvel para instalação do Posto Avançado. Importante registrar que o
terreno iria a leilão, mas diante da relevância e importância da destinação que
estávamos propondo, desde o primeiro contato, o nosso amigo Halpher foi receptivo
a ideia e prontamente nós recebeu (eu e o Prefeito Luciano) para discutirmos a
liberação e cessão do terreno para o Corpo de Bombeiros Militar. Muito obrigado
Halpher e a todo o DER por essa parceria e pelo espírito público.
Quero Cumprimentar e agradecer ao Ten Cel Hebert – Comandante do 2º
Batalhão de Bombeiros Militar (sediado em Linhares) e, de forma muito especial,
ao Capitão Malacarne – Comandante da 2ª Companhia (sediada em Nova
Venécia) pelo profissionalismo, pela dedicação e pelo empenho em fazer as coisas
acontecerem. Saudando meus comandantes quero estender meus agradecimentos
todos os bombeiros militares que trabalharam na reforma e na montagem do Posto
Avançado.
O Posto Avançado de Bombeiros funcionará 24 horas por dia e contará com uma
viatura de combate a incêndio e salvamento leve, uma viatura de atendimento préhospitalar e uma viatura administrativa. E em uma parceria com a Prefeitura
Municipal estamos agregando a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil. Isso com certeza será um diferencial na prestação de serviços a sociedade.
Em termos de efetivo, estamos dentro da realidade atual, deslocando 15 bombeiros
da 2ª Companhia de Nova Venécia para cumprirem suas escalas aqui no Posto
Avançado. Serão 4 bombeiros por dia no serviço operacional e um fixo no
expediente. Importante registra que 8 deles são moradores de Barra de São
Francisco ou Agua Doce do Norte.
Outro aspecto importante que destaco é que com a nossa presença aqui o nosso
tempo resposta no atendimento de ocorrências será reduzido significativamente,
pois evitaremos deslocamentos de 74 km (mais ou menos 1 hora e meia) para
atender uma chamada. Além das proximidades com Águia Branca, Ecoporanga e
Agua Doce do Norte que também passam a ser atendidas pela equipe do Posto
Avançado.
Na próxima semana teremos a nossa Semana Nacional de Proteção Contra
Incêndio e Comemoraremos no dia 02 de julho o Dia do Bombeiro. Mas aqui no
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estado começamos antes, na terça lançamos a Operação estiagem para prevenir e
combater as queimadas no período de estiagem e hoje inauguramos esse
importante serviço.
Quero prestar uma singela homenagem a todos os soldados do fogo que atuam no
norte e noroeste do estado.
“ Há um homem que vai ao perigo, quando os outros fogem;

que vela, quando a cidade dorme;
que é um anjo na terra, no perigo das águas e na agonia das chamas;
que leva o amor ao próximo às últimas consequências do
devotamento;
que não teme as alturas vertiginosas, nem os abismos medonhos,
quando o dever o chama;
que arrisca a vida para salvar o que não lhe pertence;
que é um raio de esperança nas trevas do desespero.
Este homem é um herói.
E este herói é o Bombeiro.”
(Cônego Antônio Alves – Capelão da PMPE)
Finalizando, gostaria de convidar a todos para que juntos com os nossos bombeiros
que passam a atuar 24 horas em Barra de São Francisco, que façam O Bem, que
sejam do Bem e que Compartilhem o Bem para que possamos ter uma sociedade
de paz e verdadeiramente fraterna.
Muito obrigado! Que Deus nos abençoe.
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Inauguração 2ª Cia do 4° Batalhão de Bombeiros Militar – Venda Nova
Imigrante – 21/10/2016
Boa tarde!
Inicialmente gostaria de cumprimentar o Governador Paulo Hartung e mais uma
vez agradecer o apoio que o Senhor tem dispensado ao nosso Corpo de Bombeiros
Militar. Governador é com muito entusiasmo que inauguramos a sede da 2ª
Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar. Além de abrigar as nossas equipes
de combate a incêndios, salvamentos, atendimento pré-hospitalar e os vistoriadores
responsáveis pelo trabalho preventivo, essa edificação também acomodará a
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante e
a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Gostaria de Cumprimentar e agradecer a presença dos Deputados. Obrigado a
todos pelo carinho e a atenção com os assuntos do Corpo de Bombeiros e da
Defesa Civil.
Gostaria de saudar de forma muito especial e carinhosa o nosso Prefeito Dalton
Perin que nos recebe no município de Venda Nova do Imigrante. Prefeito Dalton
Perin obrigado pela parceria e pelo apoio que a Prefeitura Municipal tem dado ao
nosso Batalhão. O Convênio que acabamos de assinar, reforça a importância da
integração e das parcerias entre os Poderes e os Órgãos para melhoria dos serviços
prestados aos cidadãos. Tenho a certeza que a integração da Defesa Civil Municipal
(que passa a funcionar aqui nas nossas instalações) com a Regional de Proteção e
Defesa Civil e com as equipes de socorro do 4º Batalhão vai proporcionar um ganho
para a população de Venda Nova do Imigrante.
Cumprimento o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social André Garcia e
o Secretário de Saúde Ricardo de Oliveira. [Em nome dos dois Secretários quero
saudar e cumprimentar todos os Secretários de Estado e membros da Equipe de
Governo aqui presentes] . Mais uma vez agradeço Dr. André a confiança e a
amizade que tem dispensado ao nosso Corpo de Bombeiros Militar. Temos
consciência que as questões policiais são mais impactantes e requerem uma
atenção mais cuidadosa de Vossa Excelência, mas somos testemunhas das ações
integradoras e da valorização das ações do nosso Comando. Muito obrigado!
Gostaria também de agradecer a presença dos vereadores e dos secretários
municipais. Muito obrigado pelo apoio e parceria.
Cumprimento o Coronel Rogério – Comandante do Policiamento Ostensivo Sul
(Representando o Cel Marcos Antônio – Comandante-Geral da PMES), estendendo
meus cumprimentos a todos os Companheiros da nossa briosa Polícia Militar.
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Quero cumprimentar o Cel Edvaldo – Subcomandante do Corpo de Bombeiros, o
Ten Cel Amaral (Comandante do 4º BBM) e o Cap Mageviski (comandante da
Segunda Companhia) e em nome dos três cumprimentar de forma muito calorosa e
fraterna todos os oficiais e praças do nosso Corpo de Bombeiros Militar aqui
presentes.
Enfim, saudar a todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, uma
boa tarde a todos.
Uma alegria e uma felicidade muito grande estar aqui em Venda Nova do Imigrante
para inaugurarmos a Segunda Companhia do Quarto Batalhão de Bombeiros
Militar. Sou testemunha dessa reinvindicação e desse sonho antigo de todos os
Venda-novenses.
O nosso primeiro passo nessa direção se deu no ano de 2006 e só foi possível
graças a sensibilidade e visão de futuro do Governador Paulo Hartung, quando da
aprovação da reestruturação do Corpo de Bombeiros Militar através do Decreto nº
1.671-R, de 17 de maio de 2006. (Data de criação do 4º Batalhão de Bombeiros de
Militar – “O Batalhão das Montanhas Capixaba” sediado no Município de Marechal
Floriano).
Tive a honra e o privilégio de ser o primeiro Comandante do 4º Batalhão. Iniciamos
nossos serviços na Região no dia 05 de março de 2007 nas instalações do Centro
de Agronegócio de Marechal Floriano – na entrada de Araguaia no Posto do Café, e
no dia 05 de março de 2009 o Governador Paulo Hartung inaugurou as belíssimas
instalações da sede do Batalhão. Ao longo desses quase 10 anos de existência o 4º
BBM vem cumprindo suas missões de forma exemplar, atuando, principalmente, nas
ocorrências que é mais vocacionado: o Combate a Incêndios em vegetação e os
acidentes automobilísticos. Ou seja, tem protegido o meio ambiente e salvado vidas
na Região das Montanhas Capixabas.
Tendo 10 municípios sob sua responsabilidade, o Batalhão precisava expandir e
estar mais próximo dos outros municípios. E Venda Nova do Imigrante sempre
reivindicando e nos procurando. Em 2010 e 2011 com apoio do Prefeito Dalton Perin
e da Câmara Municipal de Vereadores começamos a definir um terreno para
construção da segunda companhia. Gostaria de render minhas homenagens a todos
os vereadores, e, em especial, ao meu amigo Marquinhos Grillo, que sempre foi um
defensor e incentivador da construção dessa Unidade do Corpo de Bombeiros.
Deixei o Comando do Batalhão no início de 2012 com a questão do terreno definida,
e agora, retorno a Venda Nova do Imigrante na condição de Comandante-Geral e
junto com o Governador Paulo Hartung para inaugurar a 2ª Companhia. (um
investimento de R$ 2,6 milhões, com recursos do FUNREBOM)
Estou muito feliz e orgulhoso de fazer parte de um Governo e de uma Corporação
que priorizam e valorizam o planejamento. Em 10 anos, Senhoras e Senhores,
conseguimos realizar DUAS entregas muito significativas e importantes para
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proteção dessa exuberante região, onde a riqueza do seu patrimônio natural,
ambiental e histórico-cultural atrai e encanta um grande número de turistas.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para reconhecer e agradecer o papel de
pessoas e instituições que contribuíram para que o nosso planejamento se tornasse
realidade e chegássemos a este momento. Destaco a atuação dos ExComandantes-Gerais na condução do Planejamento Estratégico da Corporação;
agradeço o apoio irrestrito do Prefeito Dalton Perin, que não mediu esforços para
que o município de Venda Nova do Imigrante doasse ao Estado o terreno onde hoje
está edificada a 2ª Companhia; agradeço à Câmara Municipal de Venda Nova do
Imigrante que também contribuiu aprovando a doação do terreno; ao Instituto de
Obras Públicas do Espírito Santo , que com seu corpo técnico acompanhou todas
as fases da obra, desde a elaboração do projeto até esta data; à Tenente Maria
Cláudia, pela elaboração do projeto arquitetônico; ao Major Carnielli pelo
acompanhamento da execução de todas as etapas da obra; à Construtora
Belissário pela construção e entrega da obra; ao TC Amaral - Comandante do 4º
BBM pelo empenho e dedicação na montagem do mobiliário e dos ambientes do
quartel.
Ao Governador Paulo Hartung, ao Vice-Governador Cesar Colnago e ao
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social – André Garcia nossos
sinceros agradecimentos pela confiança e incentivo! Sabemos da quadra difícil que
atravessamos e da necessidade de elegermos prioridades para continuarmos
prestando serviços essenciais e de qualidade à população de nosso Estado. O
nosso Planejamento Estratégico foi construído sobre essa base e orientação, tendo
a Corporação clareza de sua missão e dos seus valores, e a certeza dos objetivos
que precisam ser alcançados para garantir a todos os cidadãos capixabas um
serviço público eficiente e de qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do
meio ambiente. Muito obrigado pela atenção e amizade com que nos recebem para
tratar dos assuntos da Corporação.
Senhoras e Senhores, essa edificação é um exemplo concreto das nossas ambições
mais legítimas no exercício de nossa atividade profissional. Ambicionamos ter cada
vez melhores condições de trabalho e ambicionamos estar cada vez mais treinados
para permitir que o cidadão possa contar com representantes do estado
devidamente preparados, equipados e motivados para exercerem com competência
o seu trabalho e socorrê-lo nos momentos de necessidade.
É mais uma etapa cumprida pelo nosso Corpo de Bombeiros Militar para alcançar a
sua Visão de Futuro, que é ser reconhecida nacionalmente como uma
instituição pública moderna, competente e de alta credibilidade no
desempenho das atividades de Bombeiro e Defesa Civil, alcançando
excelência no cumprimento de suas missões constitucionais em todo território
capixaba.
Que Deus continue nos iluminando e abençoando nesse caminho. Muito obrigado!
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Solenidade Militar do 104° Aniversário de Criação do CBMES – 20/12/2016
Senhoras e Senhores,
No próximo dia 26 de dezembro o nosso Corpo de Bombeiros Militar completa 104
anos de existência. Uma data que celebramos com muita alegria e entusiasmo.
Entretanto, a Corporação tem que continuar olhando para frente, planejando suas
ações, traçando objetivos e metas que garantam cada vez mais o alcance da sua
VISÃO de “ser reconhecida nacionalmente como uma instituição pública moderna,
competente e de alta credibilidade nas atividades de bombeiro e defesa civil,
alcançando a excelência no cumprimento de suas missões constitucionais em todo
território capixaba”.
Constitucionalmente, compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo a coordenação e execução de ações de defesa civil; prevenção e combate a
incêndios; perícia de incêndios e explosões em local de sinistros; busca e
salvamento; elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e de seus
bens contra incêndios e pânico e outras atividades previstas em lei.
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Dentro desse amplo leque de competências e, sobretudo, pelos diversos tipos de
sinistros enfrentados no dia a dia, temos - ao longo dos nossos 104 anos de
existência - construído histórias de coragem, dedicação e profissionalismo,
conquistando perante a população capixaba elevados índices de credibilidade e de
confiabilidade.
Conquistas estas, alcançadas e sustentadas durante todos esses anos, em grande
parte, em decorrência dos princípios-guia da Corporação, que são os seus
VALORES, ou seja, “as bases de convicção nas quais as pessoas e a instituição
acreditam e das quais decorrem o seu desenvolvimento e desempenho, afetando
até mesmo o comportamento, as ações, as atitudes e os relacionamentos pessoais”.
São eles: Hierarquia (respeito aos diversos níveis de autoridade, de forma a permitir
a consecução dos serviços através de comando e subordinação); Disciplina
(observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições
que fundamentam a organização, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever
por parte de todos); Ética (agir com responsabilidade, comprometimento,
profissionalismo, transparência, honestidade, moralidade, lealdade e respeito às
normas e aos demais profissionais da Corporação); Excelência (buscar,
permanentemente, a excelência na realização de suas atividades); Vigor Físico e
Saúde (ser possuidor de capacidade física compatível a natureza de suas missões
legais); Segurança (promover a proteção pessoal individual e coletiva, assegurando
por meio de suas técnicas, conhecimentos e sistemas a s formas protetivas para a
continuidade da atuação bombeiro militar); e Espírito de Corpo (cultivar um
ambiente onde prevaleçam o trabalho em equipe e o respeito às opiniões, a
superação e tolerância, favorecendo criatividade, iniciativa e sinergia).
A condição de nossa profissão, aliada ao preparo técnico-profissional, nos
apresentam as peculiaridades da atividade militar e nos possibilitam desempenhar
nossas missões constitucionais sob uma grande gama de condições adversas, quer
sejam nas calamidades, nos lugares insalubres, nos desastres naturais ou
antropológicos, com longas cargas horárias, sob o sol , sob chuva e muitas vezes
com o risco da própria vida.
Aproveitando esse momento, gostaria de apresentar alguns números para ilustrar o
dia a dia dos nossos 1.250 bombeiros militares (do total previsto de 1800) que
compõem a Corporação. Até o dia de ontem (19 de dezembro), atendemos 27.486
ocorrências, realizamos 69.671 vistorias, 2.771 análises de projetos e 196 pericias
de incêndios.
Senhoras e Senhores, em todos esses atendimentos a atuação de nossos bravos
bombeiros militares é feita com muita técnica e conhecimento, com muita disciplina,
com muita paixão, mas sobretudo com muito amor à profissão. E são esses
ingredientes que, verdadeiramente, traduzem a credibilidade e a confiabilidade
conquistadas pela Corporação ao longo dos seus 104 anos de existência.
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Companheiros, a admiração, o respeito e a credibilidade que hoje alcançamos é o
nosso maior patrimônio. A manutenção desse patrimônio exige de todos nós, oficiais
e praças, um empenho contínuo na prática das boas ações e uma incessante busca
do aperfeiçoamento na profissão que abraçamos.
Tenho certeza que todos os bombeiros militares têm a dimensão e a compreensão
da quadra difícil que o Estado do Espírito Santo atravessa e das medidas de
correção de rumo adotadas pelo Governador Paulo Hartung e nossa equipe de
governo. 2016 foi um ano de muitas dificuldades e de grandes desafios, que exigiu
de todos nós um rigoroso controle orçamentário e financeiro, e a definição de
prioridades. Diante desse cenário, a criatividade, as parcerias e uma boa capacidade
de planejamento tornam-se fundamentais para a gestão.
O nosso Corpo de Bombeiros Militar tem várias iniciativas e ações sendo
desenvolvidas, mas, principalmente, em tempos de extrema dificuldade financeira,
precisamos ser criativos e inovadores. Precisamos olhar para o futuro com objetivos
claros e bem definidos. Precisamos fortalecer e valorizar as parcerias existentes e
construir novas parcerias, pois elas proporcionam uma convergência de esforços em
direção a um objetivo comum que fazem as coisas acontecerem e se tornarem
realidade.
Nesse momento, valorizando as nossas parcerias, gostaria de agradecer as
personalidades homenageadas com o PREMIO AMIGO DO BOMBEIRO pelas
importantes contribuições que no desempenho de suas funções, quer no serviço
público ou na iniciativa privada, tem direcionado ao nosso Corpo de Bombeiros
Militar. A parceria e a amizade de todas as Senhoras e Senhores tem sido
fundamental para o aprimoramento e crescimento de nossa Corporação, portanto
nada mais justo do que reconhecer e enaltecer esses apoios. Em nome de todos os
bombeiros militares capixabas, expresso o nosso mais sincero muito obrigado!
Quero cumprimentar os nossos bombeiros militares agraciados com o PREMIO
MACHADINHA SOLDADO DO FOGO pelos bons serviços prestados a sociedade
ao longo da carreira e que contribuem para o engrandecimento do nosso Corpo de
Bombeiros Militar. Parabéns pelo exemplo, dedicação e comprometimento com a
causa bombeiro militar e com a população capixaba.
Nobres Bombeiros Militares, mesmo diante da crise que atravessamos, precisamos
seguir em frente, arregaçar as mangas e continuar trabalhando firmes e
determinados, como sempre fizemos, entregando a todos os cidadãos capixabas um
serviço público eficiente e de qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do
meio ambiente.
Gostaria de parabenizar e desejar um FELIZ ANIVERSÁRIO a todos os
BOMBEIROS MILITARES, do passado e do presente, que ajudaram a construir a
história da Corporação e a manter vivo o lema “Vidas Alheias e Riquezas Salvar”.
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Parabéns a todos os Bombeiros Militares Capixabas!
Parabéns ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo!
Finalizando, DESEJO a todos os presentes um NATAL EM FAMÍLIA com a presença
de Deus em nossos Corações e um 2017 com muita luz e prosperidade para todos
nós.
FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!
Muito Obrigado!

Inauguração 1ª Cia Independente de Bombeiros Militar – São Mateus –
22/12/2016
Bom Dia!
Inicialmente gostaria de cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Governador Paulo
Hartung e o Excelentíssimo Sr. Vice-Governador do Estado CESAR COLNAGO

272

e mais uma vez agradecer o apoio que os Senhores tem dispensado ao nosso
Corpo de Bombeiros Militar.
Gostaria de Cumprimentar e agradecer a presença dos Deputados. Obrigado a
todos pelo carinho e a atenção com os assuntos do Corpo de Bombeiros
Militar e da Defesa Civil.
Gostaria de saudar de forma muito especial e carinhosa o nosso Prefeito Amadeu
Boroto que nos recebe no município de São Mateus.
Cumprimento o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social André Garcia.
[Em nome do Secretário quero saudar e cumprimentar todos os Secretários de
Estado e membros da Equipe de Governo aqui presentes] . Mais uma vez agradeço
Dr. André a confiança e a amizade que tem dispensado ao nosso Corpo de
Bombeiros Militar. Temos consciência que as questões policiais são mais
impactantes e requerem uma atenção mais cuidadosa de Vossa Excelência, mas
somos testemunhas das ações integradoras e da valorização das ações do nosso
Comando. Muito obrigado!
Gostaria também de agradecer a presença dos vereadores e dos secretários
municipais. Muito obrigado pelo apoio e parceria.
Cumprimento o Coronel Marcos Assis – Comandante do Policiamento
Ostensivo Norte (Representando o Cel Marcos Antônio – Comandante-Geral da
PMES), estendendo meus cumprimentos a todos os Companheiros da nossa briosa
Polícia Militar.
Quero cumprimentar o Ten Cel Hebert – Comandante do 2º BBM e o Maj
Cristiano Sartório (comandante da Primeira Companhia Independente) e em
nome dos dois cumprimentar de forma muito calorosa e fraterna todos os oficiais e
praças do nosso Corpo de Bombeiros Militar.
Enfim, saudar a todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, um bom
dia a todos.
Uma alegria e uma felicidade muito grande estar aqui em São Mateus para
inaugurarmos a NOVA sede da 1ª Companhia Independente de Bombeiros
Militar, proporcionando um melhor ambiente de trabalho as nossas equipes de
combate a incêndios, de salvamentos, de atendimento pré-hospitalar e aos
vistoriadores responsáveis pelo trabalho preventivo.
A Primeira Companhia Independente conta com um efetivo de 64 militares e a sua
área de atuação abrange 04 municípios: São Mateus, Soretama, Conceição da
Barra e Pedro Canário, que juntos contam com uma população de 210.474
pessoas (5,36% da população capixaba).
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O Corpo de Bombeiros está presente em São Mateus desde outubro de 1996.
Naquele ano foi instalada a 3ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (sede
em Linhares) na edificação anexa ao Ginásio de Esportes, cedida pelo município,
local que em funcionou por 20 anos. (Gostaria de relembrar que em 1996 o Corpo
de Bombeiros, ainda, era integrante da Policia Militar (a nossa desvinculação
aconteceu em agosto de 1997) e estávamos presentes apenas em 05 municípios
(Vitória, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus). Hoje
estamos presentes em 17 municípios:
1ª Cia/ 1º BBM – Vitória
2ª Cia/ 1º BBM – Vila Velha
1ª Cia/ 2º BBM – Linhares
2ª Cia/ 2º BBM – Nova Venécia
Posto Avançado de Bombeiros – Barra de São Francisco
1ª Cia/ 3º BBM – Cachoeiro de Itapemirim
2ª Cia/ 3º BBM – Guaçuí
1ª Cia/ 4º BBM – Marechal Floriano
2ª Cia/ 4º BBM – Venda Nova do Imigrante
1ª Cia/ 5º BBM – Guarapari
2ª Cia/ 5º BBM – Anchieta
1ª Cia/ 6º BBM – Cariacica
2ª Cia/ 6º BBM – Serra
Posto Avançado de Bombeiros – Santa Leopoldina
1ª Cia Independente – São Mateus
2ª Cia Independente – Aracruz
3ª Cia Independente – Colatina
Aproveitando esse momento, gostaria de apresentar alguns números para ilustrar o
dia a dia dos nossos 1.250 bombeiros militares (do total previsto de 1800) que
compõem a Corporação. Até o dia de ontem (21 de dezembro), atendemos 27.486
ocorrências, realizamos 69.671 vistorias, 2.771 análises de projetos e 196 pericias
de incêndios.
Senhoras e Senhores, quero aqui mais uma vez registrar e agradecer ao
Governador Paulo Hartung, pois foi em seu governo que a Corporação se expandiu,
ganhou novos quartéis e ficou mais próximo da população de nosso estado,
reduzindo o tempo-resposta nas ocorrências, e com absoluta certeza, salvando
muitas vidas. Outro aspecto fundamental e o mais importante foi o resgate da
valorização do servidor público. E aqui temos um quartel novo, moderno e
apropriado para receber os nossos bombeiros militares durante a sua jornada de 24
horas de serviço.
Obrigado Governador pela Visão de Futuro e por acreditar no nosso Corpo de
Bombeiros Militar.
Estou muito feliz e orgulhoso de fazer parte de um Governo e de uma Corporação
que priorizam e valorizam o planejamento. Tenho certeza que todos os Capixabas
têm a dimensão e a compreensão da quadra difícil que o Brasil e o Estado do
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Espírito Santo atravessam e das medidas de correção de rumo adotadas pelo
Governador Paulo Hartung e nossa equipe de governo. 2016 foi um ano de muitas
dificuldades e de grandes desafios, que exigiu de todos nós um rigoroso controle
orçamentário e financeiro, e a definição de prioridades. Mesmo em tempos de crise,
o Governo do Estado com a liderança do Governador tem mostrado que é possível
avançar e realizar entregas importantes para a população e prover políticas públicas
inovadoras para nosso Espírito santo. Temos a Escola Viva – escola de tempo
integral – que começou com uma e já em 2017 serão 17 escolas. Temos o Projeto
Ocupação Social que ajuda na cultura da paz e cria uma rede oportunidades aos
jovens que vivem em regiões de risco social. Temos a construção de barragens
dentro das ações de enfrentamento à estiagem no estado. Na segurança pública os
resultados são expressivos. Pela primeira vez, desde 1988, o Espírito Santo fechará
o ano com a taxa de homicídios para cada grupo de cem mil habitantes com menos
de 30 mortes. Um belo trabalho capitaneado pelo Secretário André Garcia e pelas
nossas forças policiais.
O nosso Corpo de Bombeiros Militar esse ano, também, realizou importantes
entregas: começamos o ano entregando o quartel de Guaçuí, totalmente equipado
para atender a região da Caparaó; transformamos a companhia de Cariacica em
um Batalhão (sem nenhum custo para o estado); inauguramos o Posto Avançado
de Barra de São Francisco (uma reinvindicação e um sonho antigo de todos os
francisquenses. Exemplo de um trabalho conjunto da comunidade, DER, Prefeitura
Municipal, governo do estado). Um gol de placa; inauguramos o quartel de Venda
Nova do Imigrante ampliando nosso atendimento na Região das Montanhas
Capixabas e ao longo da BR 262. Mediante convênio recebemos nas nossas
instalações a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e a equipe do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Isso otimiza recursos e
proporciona uma integração entre os órgãos. << fica aqui o convite e a proposta
para replicarmos esse modelo aqui>>; inauguramos o Posto Avançado de Santa
Leopoldina (um trabalho conjunto da Prefeitura Municipal e o 6° Batalhão, sediado
em Cariacica); e hoje entregando a nova sede da 1ª Companhia Independente de
Bombeiros Militar aqui em São Mateus.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para reconhecer e agradecer o papel de
pessoas e instituições que contribuíram para que o nosso planejamento se tornasse
realidade e chegássemos a este momento. Destaco a atuação dos ExComandantes-Gerais na condução do Planejamento Estratégico da Corporação;
agradeço o apoio irrestrito do Prefeito Amadeu Boroto, ao Instituto de Obras
Públicas do Espírito Santo , que com seu corpo técnico acompanhou todas as
fases da obra, desde a elaboração do projeto até esta data; à Tenente Maria
Cláudia, pela elaboração do projeto arquitetônico; ao Major Carnielli pelo
acompanhamento da execução de todas as etapas da obra; à Construtora Ensel
pela construção e entrega da obra; ao Maj Sartório- Comandante do Primeira
Companhia Independente pelo empenho e dedicação na montagem do mobiliário e
dos ambientes do quartel.
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Ao Governador Paulo Hartung, ao Vice-Governador Cesar Colnago e ao
Secretário de Segurança Pública e Defesa Social – André Garcia nossos
sinceros agradecimentos pela confiança e incentivo! Sabemos da quadra difícil que
atravessamos e da necessidade de elegermos prioridades para continuarmos
prestando serviços essenciais e de qualidade à população de nosso Estado. O
nosso Planejamento Estratégico foi construído sobre essa base e orientação, tendo
a Corporação clareza de sua missão e dos seus valores, e a certeza dos objetivos
que precisam ser alcançados para garantir a todos os cidadãos capixabas um
serviço público eficiente e de qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do
meio ambiente. Muito obrigado pela atenção e amizade com que nos recebem para
tratar dos assuntos da Corporação.
Senhoras e Senhores, essa edificação é um exemplo concreto das nossas ambições
mais legítimas no exercício de nossa atividade profissional. Ambicionamos ter cada
vez melhores condições de trabalho e ambicionamos estar cada vez mais treinados
para permitir que o cidadão possa contar com representantes do estado
devidamente preparados, equipados e motivados para exercerem com competência
o seu trabalho e socorrê-lo nos momentos de necessidade.
É mais uma etapa cumprida pelo nosso Corpo de Bombeiros Militar para alcançar a
sua Visão de Futuro, que é ser reconhecida nacionalmente como uma
instituição pública moderna, competente e de alta credibilidade no
desempenho das atividades de Bombeiro e Defesa Civil, alcançando
excelência no cumprimento de suas missões constitucionais em todo território
capixaba.
No próximo dia 26 de dezembro o nosso Corpo de Bombeiros Militar completa 104
anos de existência. Nós comemoramos na última terça-feira com uma solenidade
militar. Nesse momento, gostaria de mais uma vez parabenizar e desejar um FELIZ
ANIVERSÁRIO a todos os BOMBEIROS MILITARES, do passado e do presente,
que ajudaram a construir a história da Corporação e a manter vivo o lema “Vidas
Alheias e Riquezas Salvar”.
Parabéns a todos os Bombeiros Militares Capixabas!
Parabéns ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo!
Finalizando, DESEJO a todos os presentes um NATAL EM FAMÍLIA com a presença
de Deus em nossos Corações e um 2017 com muita luz e prosperidade para todos
nós e que Deus continue nos iluminando e abençoando nosso caminho.
FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!
Muito Obrigado!
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Carlos Marcelo D’Isep Costa – Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
Exercício 2017

Comandante-Geral: Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa
Decreto de nomeação: Decreto n° 187-S, de 14 de janeiro de 2015 (DOE
15.01.2015)

I – CRISE NA SEGURANÇA PÚBLICA

No dia 03 de fevereiro de 2017, no período da manhã, esposas, conhecidos e
demais familiares de policiais militares protestaram em frente ao Destacamento da
Polícia Militar no Bairro Feu Rosa, na Serra bloqueando a saída de viaturas.
Entretanto, a paralisação de forma mais efetiva e em vários quartéis da PMES teve
início na madrugada de 04 de fevereiro (sábado), com protestos nas cidades da
Grande Vitória, Linhares e Aracruz, Colatina e Piúma.
Na manhã do dia 05 de fevereiro (domingo) o movimento de familiares de policiais e
bombeiros militares nas portas dos quartéis começou a se concentrar nos portões de
alguns quartéis do CBMES. Diante desse fato, orientei aos oficiais de serviço para
conversar com a tropa e dialogar com as pessoas sobre as particularidades e
natureza do serviço bombeiro militar, bem como as consequências do não
atendimento de uma ocorrência, principalmente a caracterização de omissão de
socorro.
No início da tarde, recebi uma situação de risco para as guarnições BM por ocasião
do atendimento de ocorrências relatada pelo Ten Cel BM Buzato - Comandante do
3° BBM, sediado em Cachoeiro de Itapemirim. De imediato, por meio do “whatsapp”
de um grupo de oficiais, determinei que todas as ocorrências de cunho emergencial
que necessitassem de atendimento por parte do CBMES fossem atendidas, porém
com toda a cautela e cuidado no que se refere à segurança das guarnições de
serviço.
Ainda, no início da noite do dia 05/02 recebi a solicitação da SESP para que o
CBMES emprestasse 30 colchões para o efetivo da Força Nacional de Segurança
que chegaria na madrugada. Os colchões foram transferidos do CEIB para o Ginásio
Jones dos Santos Neves – DED, em Vitória.
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No dia 06 de fevereiro de 2017, chegaram ao Estado 1.200 soldados (das Forças
Armadas e da Força Nacional), e na madrugada desse dia ocorreu a exoneração do
Comandante-Geral da PMES. O Cel PM Laércio Oliveira foi substituído pelo Cel PM
Nylton Rodrigues Ribeiro Filho e o anúncio realizado pelo Secretário André Garcia
na manhã do dia 06/02.
No dia 06 de fevereiro, logo pela manhã no início do expediente, formalizei a
determinação transmitida por “whatsapp” através da Comunicação Interna (Circular)
que segue transcrita abaixo:
COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 012/2017 – Ajudância-Geral
(CIRCULAR)
Vitória, 06 de fevereiro de 2017.
Ao: Cel BM Diretor de Operações; Oficiais Supervisores de
Operações; Oficiais Chefes de Operações e Oficiais Comandantes
de Batalhões e Companhias Independentes.

Assunto: Administrativo. Cumprimento de determinação.
Considerando o momento atual da segurança pública no Estado do
Espirito Santo, bem como os movimentos de protestos realizados por
parte de familiares de policiais e bombeiros militares nas portas dos
quarteis das instituições;
Considerando a necessidade de formalizar a orientação feita na data
de ontem por meio do “whatsapp” no grupo de oficiais da
Corporação;
Considerando a Missão constitucional do CBMES;
DETERMINO que todas as ocorrências de cunho emergencial que
careçam de atendimento por parte do CBMES sejam atendidas,
porém com toda a cautela e cuidado no que se refere à segurança
das guarnições de serviço.
As ocorrências específicas de APH que se referirem aos
atendimentos de feridos por perfurações de armas brancas ou de
fogo ou ainda nos casos de agressões físicas, as equipes deverão
realizar o deslocamento, porém, mediante solicitação de apoio da
Policia Militar ao CIODES.
Caso haja impossibilidade de apoio por parte da PMES as
guarnições deverão mesmo assim tentar a aproximação do local da
ocorrência, sempre com cautela e com a devida avaliação dos
possíveis riscos. Havendo segurança para as equipes bem como

282

condições para abordagem das vítimas, os atendimentos deverão ser
realizados.
Caso haja impossibilidade de atendimento em virtude da
precariedade de condições de segurança para as guarnições, tais
impedimentos deverão ser relatados ao CIODES.
Atenciosamente,
Carlos Marcelo D’Isep Costa – Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

Ainda, no dia 06/02, determinei a publicação na intranet da Corporação de algumas
orientações e medidas para minimizar os riscos para os bombeiros militares e para
as instalações.

COMANDANTE GERAL COMUNICA MEDIDAS PARA
RESGUARDAR A SEGURANÇA DAS GUARNIÇÕES E DAS
INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Em virtude das manifestações realizadas por familiares e amigos dos
militares estaduais do Estado do Espírito Santo desde a última sextafeira (03), que impediram a saída de viaturas dos quartéis e
comprometeram os serviços de policiamento e dos demais
atendimentos feitos pela PMES e CBMES, e:
I - Considerando que os índices de criminalidade aumentaram
substancialmente desde o início dos protestos, provocando uma
onda de furtos, roubos, assaltos e assassinatos em todo o Estado,
instalando-se um clima de enorme insegurança na população;
II - Considerando que os criminosos têm aproveitado a ocasião para
empreender ações até mesmo contra prédios e bens públicos,
mesmo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;
III - Considerando, por fim, que houve registro de troca de tiros nas
proximidades do Almoxarifado Geral deste Corpo de Bombeiros
Militar, em Rio Marinho – Vila Velha, no domingo (05/02), e que o
carro de um dos nossos bombeiros, que se encontrava de sentinela
naquela instalação militar, fora alvejado por uma bala perdida que
quebrou o para-brisa do referido veículo, este Comandante-Geral
adotou as seguintes medidas para minimizar os riscos para nosso
pessoal e instalações:
a) Reforçar em armamento, coletes balísticos, munição e pessoal o
serviço de sentinela do Almoxarifado Geral, dada a sensibilidade
daquele OBM;

283

b) Disponibilizar armamento, coletes balísticos e munições extras
para atender eventuais necessidades dos diversos OBMs;
c) Orientar às guarnições BM para, ao serem acionadas para os
atendimentos emergenciais, avaliar com critério a segurança do local
e, havendo necessidade, solicitar apoio da Polícia Militar,
resguardando assim a integridade física da equipe, a viatura e os
equipamentos;
d) Orientar aos Comandantes/Chefes de OBM que, sendo
necessário, requeiram ao DOP o reforço de armamento, coletes
balísticos e munições para suas Unidades.
Caso haja necessidade de alteração no horário do expediente da
Corporação em virtude da onda de insegurança que está instalada,
isso será previamente comunicado pelo DGP aos escalões
subordinados.
Carlos Marcelo D’Isep Costa – Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

Durante o movimento, recebi em meu gabinete a Sr.ª Karla Dias Sandoval Mattos
Silva, Promotora de Justiça junto à Auditoria Militar e o Sr. Paulo Panaro Figueira
Filho, Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, ocasião em
que me foram entregues notificações para prestar informações sobre as medidas
adotadas pela Corporação para que nossos serviços não fossem paralisados.
Em atenção à Notificação expedida pela Sr.ª Karla Dias Sandoval Mattos Silva –
Promotora de Justiça junto à Auditoria Militar, por meio do OF. PJJM nº 052/2017,
encaminhei o Oficio nº 012/2017 – Ajudância-Geral, de 07 de fevereiro de 2017,
informando sobre a determinação do Comando-Geral e a sua formalização por meio
da Comunicação Interna nº 012/2017 – Ajudância-Geral (Circular); e que o
movimento de familiares nas portas dos quartéis da Instituição não impediram
a saída das viaturas operacionais de serviço.
Em atenção ao OF/PGJ/Nº 265/2017, referência GAMPES nº 2017.0003.3444-49
(Notificação Recomendatória nº 001/2017, oriunda da 20ª Promotoria de Justiça
Criminal de Vitória), encaminhado pela Sr.ª Elda Márcia Moraes Spedo –
Procuradora-Geral de Justiça, encaminhei o Oficio nº 013/2017 – Ajudância-Geral,
de 08 de fevereiro de 2017, com as mesmas informações encaminhadas à
Promotora de Justiça junto à Auditoria Militar.
No dia 08 de fevereiro foi publicada, no Diário Oficial, a transferência do controle da
segurança pública do Governo do Estado do Espírito Santo às Forças Armadas. O
responsável pela operação foi o General de Brigada do Exército Adilson Carlos
Katibe, comandante da Força-Tarefa Conjunta Capixaba.
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Após reunião com Governo do Estado iniciada em 24 de fevereiro, mediada pelo
Ministério Público do Trabalho, houve consenso entre as partes, tendo as mulheres
e familiares desocupado a frente dos quartéis na manhã de 25 de fevereiro.
De uma forma geral, no CBMES não foi necessária a adoção de medidas
disciplinares ou correcionais relacionadas ao movimento.
Após o término do movimento, o Governo avaliou a necessidade de promover
mudanças na legislação de promoção de oficiais e praças da PMES e CBMES.
Nesse sentido, foram aprovadas as seguintes leis:
 Lei Complementar nº 848, de 13 de março de 2017. Dispõe sobre
normas de promoção dos oficiais combatentes e especialistas da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
 Lei Complementar nº 864, de 02 de agosto de 2017. Dispõe sobre
normas de promoção da carreira de Praças e de Oficiais de Administração da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (CBMES) e dá outras providências.
Importante registrar que na elaboração da LC 848/2017 não houve a participação do
Comando-Geral do CBMES, embora tenha tomado conhecimento da sua elaboração
e de alguns de seus aspectos.
A LC 848/2017, também, alterou o quantitativo do efetivo previsto, reduzindo postos
nos Quadros de Oficiais Médicos, Dentistas e dos Oficiais Administrativos; e
aumentando em 31 (tinta e um) as graduações de 3° sargento.
Essa alteração passará a vigorar no dia 1° de julho de 2018, implicando
necessariamente na publicação de novo Quadro de Organização (QO) pelo
Governador do Estado. Nesse novo QO a Corporação ficará com 31 Oficiais
Administrativos em excesso e, consequentemente, sem função dentro da sua
estrutura organizacional.
Em relação à LC 864/2017, o Comandante-Geral do CBMES participou das reuniões
conduzidas pelo Comandante-Geral da PMES com as Associações de Classe e o
Procurador-Geral do Estado.21
Destaca-se como um ponto importante da LC 864/2017 a exigência do Curso de
Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) para ingresso no Quadro dos Oficiais
Administrativos das Corporações.

21

A Ata da reunião do dia 10 de maio de 2017 está publicada no BCG/CBMES nº 032 – de 10 de agosto de 2017.
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II – AÇÕES ADMINISTRATIVAS

No ano de 2015 o Alto Comando, entendendo que a data de Emancipação da
Polícia Militar era mais um fato da história da Corporação, decidiu que ela não seria
mais comemorada em Solenidade Militar. Desta forma, o CBMES passou a realizar,
anualmente, somente duas solenidades para entrega de condecorações e prêmios.
São elas:
I – Solenidade Militar do Dia do Bombeiro (02 de julho):
 Medalha Mérito Nestor Gomes, e
 Prêmio Machadinha Soldado do Fogo.
II – Solenidade Militar do Aniversário da Corporação (26 de dezembro):
 Medalha Valor Bombeiro Militar; e
 Prêmio Amigo do Bombeiro.
Com a passagem para Reserva Remunerada dos Coronéis Edvaldo Souza da Silva
– Diretor de Gestão de Pessoas (07/03/2016) e Fabiano Marchetti Bonno –
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil (10/04/2016), ocorreram as
promoções dos Tenentes Coronéis Nilton César Cardoso e André Có Silva no dia
06 de abril, seguindo os critérios previstos na nova Lei de Promoção de Oficiais (LC
nº 848/2017).
Em relação aos critérios previstos na LC 848/2017 sempre deixei claro que
defenderia o critério da antiguidade nas promoções, pois no caso do CBMES os
oficiais apresentam um nível muito alto e semelhante.
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Com a promoção dos novos coronéis, houve a necessidade de uma reconfiguração
nas funções do Alto Comando da Corporação.
Em reunião realizada com os coronéis estabeleci a antiguidade como critério de
escolha para as funções, principalmente por envolver duas Funções Gratificadas de
maior valor e a função de Subcomandante. Após as manifestações e escolhas
individuais, designei para exercerem as funções do Alto Comando da Corporação,
no dia 10 de abril, os seguintes Oficiais:
Diretor de Gestão de Pessoas.... Cel BM Félix Gomes Martins
Corregedor ................................ Cel BM Lauédis Tomazelli.
CEPDEC ...................................

Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira.

Diretor de Operações ................ Cel BM Nilton César Cardoso.
Diretor de Apoio Logístico ......... Cel BM André Có Silva.
Como consequência das designações para o Alto Comando, da Reforma “ex-officio”
do Ten Cel BM Samuel Rodrigues Barboza no dia 08 de maio, e consequentemente
das promoções ocorridas, os Comandos/Chefias passaram a ter a seguinte
configuração:
Assistente ao Comando-Geral - Ten Cel BM Germano Felippe W. Neto.
Assessoria Estratégica - Ten Cel BM Adeiton Costa Pavani.
Assessoria de Comunicação - Ten Cel BM Carlos Wagner Borges.
Chefe do Centro de Atividades Técnicas - Ten Cel BM Andrison Cosme.
Chefe do Centro de Ensino e Instrução - Ten Cel BM Washington F. Dias.
Corregedor Adjunto - Ten Cel BM Leonardo de A. Merigueti.
Diretor Adjunto da CEPDEC - Ten Cel BM Hekssandro Vassoler.
Diretor Adjunto da DGP - Ten Cel BM Rodrigo N. Ribeiro Alves.
Diretor Adjunto da DOp - Ten Cel BM Jorge Antonio Bertolani.
Diretor Adjunto da DAL - Ten Cel BM Jeferson Loureiro Ribeiro.
Comandante do 1º BBM - Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva.
Comandante do 2º BBM - Ten Cel BM Hebert de Carvalho.
Comandante do 3º BBM - Ten Cel BM Áureo Buzato.
Comandante do 4º BBM - Ten Cel BM Roger Vieira do Amaral.
Comandante do 5º BBM - Ten Cel BM Bruno Tadeu Rigo.
Comandante do 6º BBM - Ten Cel BM Márcio Nascimento Rodrigues
Comandante da 1ª Cia Ind. BM - Maj BM Cristiano Sartório.
Comandante da 2ª Cia Ind. BM - Maj BM Emerson Antônio Rocha Pazeto.
Comandante da 3ª Cia Ind. BM - Maj BM Mauro Rosa.
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No dia 23 de junho foram declarados Aspirantes-a-Oficial BM do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, por Mérito Intelectual, os 07 Cadetes
aprovados no 3° ano do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG, realizado no período de 14/06/2014 a
23/06/2017.

NF

Aspirante-a-Oficial

Nota

Classificação

3036057

Carla Andresa Nascimento Silva Bianchi

9,781

1º/38

2980819

Hélio de Lima Fraga

9,550

7º/38

3269779

Alan Rosa Francisco

9,446

11º/38

3626083

Diefferson Zanetti Braga

9,402

14º/38

3626270

Renato de Oliveira Aguiar

9,365

17º/38

2777134

Leonardo de Araújo Pennafort

9,172

25º/38

3295630

Fabrício Alves Brito

9,155

28º/38

Fonte: CEIB/DGP

Na ocasião o Comando-Geral concedeu por meio da Portaria nº 042-S, de 20 de
junho de 2017, a “Medalha Major Bremenkamp – Aplicação e Estudos” à ASP OF
BM Carla Andressa, por ter obtido o 1º Lugar Geral do Curso de Formação de
Oficiais (CFO - CBMMG), realizado na Academia de Bombeiros Militar de Minas
Gerais – ABMM, com média final de 9,781.

A Corporação recebeu no período de 13 a 17 de março de 2017 o estudante do curso de
Administração da UFES - Igor Freire Pereira, e aluno do projeto Gestor Público Júnior.
Durante esse período, ele acompanhou a rotina de trabalho do Comandante-Geral em
todas as situações, tanto nas atividades internas, quanto externas.
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O projeto Gestor Público Júnior foi uma parceria realizada entre o Governo do Estado e
a Federação das Empresas Juniores do Espírito Santo (Juniores). No projeto vinte
universitários acompanharam por uma semana o dia a dia de gestores públicos
do Estado. Eles conheceram a rotina dos representantes de secretarias, órgãos e
empresas públicas do estado.

III – PLANO ESTRATÉGICO DO CBMES – 2015-2019

Mantendo a cultura de planejamento estratégico, foi realizado no dia 21 de fevereiro,
no Auditório da Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado
do Espírito Santo - ASPOMIRES, o Seminário de Acompanhamento do
Planejamento Estratégico do nosso Corpo de Bombeiros Militar (Diretriz de Serviço
nº 001/2017 – AEST). Na abertura foi proferida a palestra “Cenários de incertezas e
os desafios da superação: A inteligência estratégica no gerenciamento das
adversidades”, pelo Especialista em Inteligência Executiva, Prof. Richard Moreira.
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No dia 12 de julho foi realizado no cerimonial da Associação dos Oficiais Militares do
Espírito Santo – ASSOMES o segundo Seminário de Acompanhamento do
Planejamento Estratégico do ano de 2017 (Diretriz de Serviço nº 002/2017 –
AEST) com o objetivo de acompanhar, controlar e avaliar a execução das iniciativas
previstas no Planejamento Estratégico 2015-2019 e propor os alinhamentos
necessários.
Diante da necessidade de sistematizar e monitorar as iniciativas foi criado o Comitê
Gestor de Acompanhamento do Planejamento Estratégico do CBMES 2015-2019,
por meio da Portaria nº 443-R, de 05 de setembro de 2017.
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IV – SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O Orçamento Anual de 2017 aprovado pela Assembleia Legislativa foi no valor
global de R$ 16,19 bilhões. As áreas da Educação, Saúde e Segurança Pública
foram contempladas com as maiores fatias do Orçamento. Na Saúde foram R$ 2,4
bilhões; na Educação R$ 2,1 bilhões; e na Segurança R$ 1,8 bilhão.
Realista e alinhado com o planejamento estratégico do Governo, o Orçamento 2017
norteou-se pela manutenção do equilíbrio fiscal; pela prioridade para pagamento de
servidores e fornecedores; pela manutenção dos serviços essenciais de Saúde,
Educação e Segurança; e pelo esforço para garantir entregas de obras e ações
prioritárias definidas no Planejamento Estratégico do Governo.
Mantendo a política de controle de gastos implantada em 2015 o Governo editou o
Decreto nº 4.057-R, de 29 de dezembro de 2016, estabelecendo diretrizes e
providências para contenção e qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual
no exercício de 2017.
Com a edição do Decreto nº 4.057-R/2016 ficaram mantidas as seguintes
suspensões:
I.
assinatura de novos contratos de prestação de serviços de consultoria,
de locação, aquisição e reforma de imóveis, de aquisição e a locação de veículos e
de locação de máquinas e equipamentos;
II. realização de aditivos contratuais que importem em aumento
quantitativo e/ou qualitativo nos contratos de aquisição de bens e de prestação de
serviços, inclusive de locação de imóveis, de veículos e de máquinas e
equipamentos;
III. participação de servidores públicos em cursos, seminários, congressos,
feiras, simpósios, bem como em outras formas de treinamento e capacitação que
demandem a realização de despesas, salvo se estes forem realizados pela Escola
de Serviço Público do Espírito Santo;
IV. afastamento de servidor, com ônus para o poder público, para
participar de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado;
V. realização de recepções, homenagens, solenidades, inaugurações e
demais eventos pela Administração Pública que demandem a contratação de
estrutura e/ou de alimentação para sua efetivação, incluindo a contratação de
serviços de coffeebreak;
VI. apoio a eventos realizados por particulares ou por pessoas jurídicas de
direito público, por intermédio de convênios, de termos de cooperação técnica ou de
contratos de patrocínio;
VII. concessão de horas extras aos servidores públicos;
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VIII. reestruturação ou qualquer revisão dos planos de cargos e salários dos
servidores e empregados públicos da Administração Direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo; e
IX. realização de novos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos.
O mesmo dispositivo legal não estabeleceu metas especificas de redução de gastos
para os órgãos e entidades do Poder Executivo, na realidade, estabeleceu que os
gestores deveriam realizar uma análise pormenorizada das despesas dos seus
respectivos órgãos, buscando identificar oportunidades de redução com otimização
dos recursos disponíveis, adotando medidas para redução no valor dos contratos
cujos objetos tinham prioritariamente as seguintes finalidades:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Conservação e limpeza;
Vigilância;
Manutenção e conservação de imóveis;
Aluguel de imóveis;
Locação de veículos;
Serviços de apoio operacional;
Serviços de impressão e reprografia;
Link de dados e telefonia móvel;
Passagens aéreas; e
Diárias.

Paralelamente as medidas mencionadas, a Corporação manteve a fixação de limites
para algumas despesas estabelecidos em 2015 e continuou com a prática de
reuniões entre o Comando-Geral e Diretoria de Apoio logístico (DAL) para definição,
avaliação e controle da execução orçamentária e financeira da Corporação,
reforçando a premissa de um rigoroso controle orçamentário e financeiro
estabelecida no Mapa Estratégico do Comandante-Geral.
Os quadros abaixo apresentam os orçamentos aprovados e executados no exercício
2017 para as 04 (quatro) Unidades Gestoras existentes na Corporação: CBMES,
FUNREBOM, CEPDEC e FUNPDEC.
Orçamentos Aprovados
Unidade Gestora
Tesouro
CBMES Infraero
SUS
FUNREBOM
CEPDEC
FUNPDEC
Total

Investimento
348.000,00
773.000,00
0,00
6.626.500,00
0,00
0,00
7.747.500,00

Custeio

Pessoal

Total

5.800.000,00
1.000.000,00
180.000,00
6.526.500,00
112.000,00
378.000,00
13.996.500,00

118.055.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.055.000,00

124.203.000,00
1.773.000,00
180.000,00
13.153.000,00
112.000,00
378.000,00
139.799.000,00

Fonte: DepOF/DAL
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Orçamentos Executados
Unidade Gestora
Tesouro
CBMES Infraero
SUS
FUNREBOM
CEPDEC
FUNPDEC
Total

Investimento
306.771,92
1.754.973,35
199.000,00
214.261,46
0,00
0,00
2.276.205,73

Custeio

Pessoal

Total

6.206.154,37
0,00
83.199,52
5.885.849,39
79.577,09
27.240,00
12.282.020,37

139.573.365,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.573.365,54

146.086.291,83
1.754.973,35
282.299,52
6.100.110,85
79.577,09
27.240,00
154.330.492,64

Fonte: DepOF/DAL

A Corporação realizou as seguintes descentralizações orçamentárias no exercício:
1) ESESP: Crédito orçamentário para realização do Curso de Perícia de
Incêndio para 30 oficiais no valor de R$ 69.633,60.
2) PRODEST: Crédito orçamentário para extensão dos pontos da Rede
Metro/ES para o 6º BBM e para o DepMTR no valor de R$ 22.271,00.
3) IOPES: Crédito orçamentário para pagamento de despesa das obras em
andamento do CBMES no valor de R$ 6.900.000,00.
Arrecadação
Fonte
FUNREBOM
SUS
INFRAERO

Valor
10.790.801,83
119.176,96
1.774.800,00

Fonte: DepOF/DAL

Arrecadação INFRAERO
A arrecadação INFRAERO está pactuada no Convênio nº 0004/CI/2012/0023, com
vigência: 28/12/2012 a 31/12/2017 (processo nº 65630475) e valor global de R$
12.787.979,04. No início de 2016 foi proposto, por iniciativa da INFRAERO, a
redução do efetivo previsto para os exercícios de 2016 e 2017, passando de 58 para
34 bombeiros militares. Nesse sentido, foi realizado o Termo Aditivo n° 003 CI/2016/0023.
Com o Termo Aditivo o valor global foi reduzido para R$ 10.282.379,04 e,
consequentemente, o repasse previsto para o exercício 2017 para o valor de R$
1.774.800,00, distribuído em 03 parcelas de R$ 591.600,00 nos meses de janeiro,
maio e setembro.
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Fruto das dificuldades de execução orçamentária ao longo do período, aliado a
atrasos nos repasses financeiros, o Convênio nº 0004/CI/2012/0023 apresentou
saldo final de R$ 1.035.702,05 na data do seu término em dezembro.
Arrecadação SUS
A arrecadação SUS é proveniente dos serviços prestados pelas equipes de APH
que atuam na região metropolitana.
Objetivando ter um maior controle e a real dimensão dessa arrecadação foi criada
uma Comissão para acompanhamento dos repasses SUS-CBMES, por meio da
Portaria nº 049-S, de 25 de julho de 2017.
Arrecadação de Taxas do FUNREBOM – 2016 X 2017
O gráfico abaixo apresenta um comparativo da arrecadação de taxas realizada pelo
Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM
nos exercícios 2016 e 2017. Para o exercício de 2017 o Valor Reajustável do
Tesouro Estadual – VRTE sofreu um aumento de 7,87%.

10.259.118,33

10.814.471,15

Variação VRTE
2016/2017 = + 7,87 %

+ 5,45%

5.031.262,41

2016

2017

2016/1

5.140.915,95
+ 2,18%

2017/1

Saldo Financeiro do FUNREBOM e PROPAE
As contas do FUNREBOM e do PROPAE apresentaram em 31/12/2017 o seguinte
saldo financeiro:
Conta
FUNREBOM
PROPAE

Saldo Financeiro
38.989.955,07
15.702.475,01

Fonte: DepOF/DAL
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O recurso do PROPAE está aplicado em conta específica vinculada ao FUNREBOM
no Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES. A diferença do saldo financeiro
entre os exercícios representa os juros decorrentes dessa aplicação.
No ano de 2017 foi definido pelo Governo o apoio à Casa Militar na aquisição de
uma aeronave de asa rotativa para suporte às atividades do CBMES com o valor de
R$ 8.500.000,00 provenientes do saldo financeiro do PROPAE.

V – EMENDAS PARLAMENTARES, CONVÊNIOS E PARCERIAS

Emendas Parlamentares
Para o Exercício 2017, fruto do trabalho da Assessoria Estratégica, foram aprovadas
01 Emenda Federal e 07 Emendas Estaduais no valor total de R$ 838.000,00,
distribuídos da seguinte maneira:
UG CBMES
Deputado Federal
Dr. Jorge Sila
Deputado Estadual
Luiz Durão
Guerino Zanon
Eliana Dadalto
Almir Vieira
Da Vitória
Marcos Mansur
Hudson Leal

Valor

Executado

500.000,00

Saldo
500.000,00

Valor

Executado

100.000,00
100.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
8.000,00
838.000,00

100.000,00
100.000,00
60.000,00
13.689,00
30.000,00
1.958,00
305.647,00

Saldo

16.311,00
10.000,00
6.042,00
32.353,00

Fonte: DepOF/DAL

A Emenda do Deputado Federal Dr. Jorge Silva foi direcionada para aquisição de
uma viatura para combate a incêndio florestal para atender o município de São
Mateus (processo nº 77295404). Importante destacar o trabalho de articulação para
obtenção dessa Emenda realizada pelo Maj BM Sartório – Comandante da 1ª Cia
Ind. BM.
As Emendas dos Deputados Luiz Durão, Guerino Zanon e Eliana Dadalto foram
direcionadas para aquisição de duas camionetes para atender a região norte do
estado. As demais Emendas foram utilizadas na aquisição de materiais diversos
para o serviço operacional da Corporação.
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Para o Exercício 2018 foi novamente solicitado aos Deputados Estaduais, via ofício,
a indicação de emenda parlamentar para Ação 3004, Unidade Gestora 450104 CBMES e Natureza de Despesa 4.4.90.52.00 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
Também para o Exercício 2018, fruto do trabalho da Assessoria Estratégica, foi
aprovada a Emenda Federal de R$ 500.000,00 do Deputado Sergio Vidigal para
aquisição de uma viatura para combate a incêndio florestal para atender o município
de Serra.

Convênios com os Municípios
Estabelecido como Diretriz do Comando-Geral e como uma Política Institucional a
manutenção dos convênios já existentes e a formalização de novos convênios entre
todas as Unidades Operacionais e as Prefeituras Municipais, tendo como objeto a
prestação conjunta dos serviços de atendimento a emergências e o desenvolvimento
das atividades de defesa civil pelo CBMES e pelas Comissões Municipais de
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).
Nesse sentido, foi solicitado a Procuradoria Geral do Estado a análise e aprovação
de dois paradigmas (modelos) de convênios. O primeiro relacionado com os
municípios que possuem uma Unidade Operacional do CBMES instalada (processo
nº 78035970), e o segundo relacionado aos demais municípios que recebem a
prestação dos serviços da Corporação (processo nº 79140157).
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A celebração dos convênios permite que o CBMES isente os municípios
pagamento de taxas (inciso XV do art. 3° da Lei n° 7.001, de 27 de dezembro
2001) e possibilita que os municípios assumam o custeio de algumas despesas
Unidade, proporcionando, desta forma, uma redução no custeio geral
Corporação.

do
de
da
da

Depois de vários anos, conseguimos assinar o Convênio (Convênio nº 003/2016 processo nº 76049892) com o município de Vitória. O convênio oficializou o apoio
que o Prefeito Luciano Rezende e a PMV sempre prestaram ao CBMES em relação
a manutenção das áreas verdes, recapeamento asfáltico, iluminação e sinalização
viária na área do QCG e 1° BBM. Importante registrar o trabalho de articulação do
Ten Cel BM Ribeiro, então Chefe do CAT, junto ao MPES e a Prefeitura Municipal
de Vitória (PMV) para a assinatura do Convênio.
No mês de novembro assinei junto com o Prefeito Municipal Jones Cavaglieri e o
Cmt da 2ª Cia Ind. BM - Major Pazeto o Convênio com o Município de Aracruz
(Convênio nº 011/2017 - processo nº 11387/2017) .
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Resolução Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
A Resolução n° 006-N/2015, de 31 de março de 2015, estabelece que a Caixa
Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBMEES arque com as
despesas referentes às anuidades da PMES e do CBMES junto ao Conselho
Nacional dos Comandantes-Gerais das Policias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares (CNCG); e em casos de necessidade e devidamente justificado arque com
as despesas, em forma de indenização, de um Oficial para acompanhar os
Comandantes-Gerais durantes as reuniões do CNCG.
A Anuidade do CBMES no ano de 2017 foi no valor de R$ 3.387,29. A Corporação
também recebeu o apoio no custeio de passagens, alimentação e hospedagem do
Ajudante de Ordens que acompanhou o Comandante-Geral nas reuniões do CNCG.

VI – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS

O Comandante-Geral é o responsável pela Ordenação de Despesas de 03 (três)
Unidades Gestoras (UG): CBMES, FUNREBOM e FUNPDEC. A Ordenação de
Despesas da UG CEPDEC é de responsabilidade do Coordenador Estadual de
Proteção e Defesa Civil. Todas as Contas do Exercício 2016 foram aprovadas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
UG – CBMES
ACÓRDÃO TC - 0976/2018 – Segunda Câmara
Processo TC: 6040/2017-7
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES
Exercício: 2016
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada,
ante as razões expostas pelo Relator, em julgar REGULAR a prestação de contas
anual do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES, referente ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo D’Isep Costa, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012. Dar ciência aos
interessados; e após os trâmites regimentais, arquivar os autos.
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UG – FUNREBOM
ACÓRDÃO TC - 030/2018 – Segunda Câmara
Processo: TC 7093/2017
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar FUNREBOM
Exercício: 2016
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada,
ante as razões expostas pelo Relator, em Julgar Regulares as contas do Fundo
Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do ES, relativas ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo D’Isep Costa, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.
UG – FUNPDEC
ACÓRDÃO TC - 031/2018 – Segunda Câmara
Processo: TC 7094/2017-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo - FUNPDEC
Exercício: 2016
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsáveis: Carlos Marcelo D’Isep Costa e Fabiano Marchetti Bonno
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em Julgar Regulares as contas do
Fundo Estadual de Proteção e de Defesa Civil do ES, relativas ao exercício de
2016, sob a responsabilidade dos senhores Carlos Marcelo D’Isep Costa e Fabiano
Marchetti Bonno, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar
621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85, do mesmo
diploma legal.
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UG – CEPDEC
ACÓRDÃO TC - 069/2018 – Segunda Câmara
Processo: TC 6188/2017-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC
Exercício: 2016
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsável: Fabiano Marchetti Bonno
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada,
ante as razões expostas pelo Relator, em Julgar Regulares as contas da
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC, relativas ao
exercício de 2016, sob a responsabilidade do Sr. Fabiano Marchetti Bonno, nos
termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao
responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal.

VII – EFETIVO

Situação do Efetivo em 06/01/2017

Quadro
QOC
QOA
QOM
QOD
Total

Quadro
QBMP/O

Previsto

Existente

Déficit

1.800

1.242

558 (31,00%)

Cel
TC
P E P
E
6 6 16 17

Maj
P
E
20 21

1

1

7

7

1
1
22

1
1
18

Sub Ten
P
E
32
40

17

1° Sgt
P E
74 73

21

Cap
P
E
44 23
12 11
1
1
58 34

2° Sgt
P
E
141 142

1º Ten
P
E
20 7
20 19
1
1
42 26

3° Sgt
P
E
184 86

2º Ten
P
E
27 23
29 29
1
1
58 52
CB
P
441

E
413

Asp
P E
9

0

9

Al Of
P E
16

0

SD
P
715

E
315

16

Total
P
E
133 122
61
59
6
1
5
0
205 181
Total

P
1595

E
1061

Fonte: DGP
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Situação do Efetivo em 29/12/2017

Quadro
QOC
QOA
QOM
QOD
Total

Quadro
QBMP/O

Previsto

Existente

Déficit

1.800

1.173

627 (34,83%)

Cel
TC
P E P
E
6 6 16 17

Maj
P
E
20 21

1

1
1
22

7

6

1
1
18

Sub Ten
P
E
40
40

17

1° Sgt
P E
74 70

21

Cap
P
E
44 27
12 12
1
1
58 39

2° Sgt
P
E
141 141

1º Ten
P
E
20 20
20 20
1
1
42 40

2º Ten
P
E
27 11
29 29
1
1
58 40

3° Sgt
P
E
184 115

CB
P
441

Asp
P E
7

0

E
443

Al Of
P E
10

7

0

10

SD
P
715

E
184

Total
P
E
133 119
61
61
6
0
5
0
205 180
Total
P
E
1595 993

Fonte: DGP

No dia 09 de novembro o Governador Paulo Hartung anunciou a realização de
Concurso Público para a PMES e para o CBMES. Em relação à Corporação foram
autorizadas 07 vagas para o Curso de Formação de Oficiais BM e 120 vagas para o
Curso de Formação de Soldados BM (processo nº 80604668).
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O Governo decidiu que a SESP seria responsável pela contratação e pagamento do
concurso. Nesse sentido, o Secretário da Segurança Pública e Defesa Social André
Garcia publicou a Portaria nº 222-S, de 08 de dezembro de 2017, constituindo
Comissão Técnica responsável por viabilizar a contratação de instituição para
realizar a organização de concurso público para provimento de cargos na Polícia
Militar do Espírito Santo e no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
A Comissão Técnica foi composta com os seguintes servidores:
I. Vinícius Xavier Teixeira - SESP;
II. Cel Altiere de Carlo da Silva Machado - PMES;
III. Ten Cel Adriano Guetti Franco - PMES;
IV. Maj Alexandre Moreto da Silva - PMES;
V. Cel Félix Gomes Martins - CBMES;
VI. Ten Cel Rodrigo Nascimento Ribeiro Alves - CBMES; e
VII. Maj Alexander Loureiro de Souza - CBMES.
Reforma da Previdência
Por sugestão da Comissão Integrada de Estudos Previdenciários PMES/CBMES
foi aceito pelos dois Comando-Gerais a edição de um vídeo para ser divulgado no
seio da tropa explicando os fatos e acontecimentos sobre a Reforma da Previdência
e os modelos já existentes no nosso Estado, ou seja: Fundo Previdenciário, Fundo
Financeiro e Previdência Complementar.
Com a troca do Comando-Geral da PMES no dia 16 de janeiro de 2016, coube ao
novo Comandante-Geral - Cel PM Laércio Oliveira, junto com o Comandante-Geral
do CBMES a gravação do vídeo. Registra-se que o vídeo foi produzido pela
Comissão Integrada e estava pronto para ser divulgado, entretanto, após
apresentação ao Secretário da Segurança Pública e Defesa Social decidiu-se avaliar
o melhor momento e maneira que seria divulgado.
No dia 05 de fevereiro de 2017 (domingo), o Jornal A Gazeta publica na capa uma
matéria com o título: Rombo na Previdência Estadual: QUASE METADE DA FOLHA
DA PM É PARA PAGAR OS APOSENTADOS.
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Mesmo diante da crise da segurança pública vivida pelo Estado, os ComandosGerais da PMES e CBMES decidiram produzir uma nota e enviar ao Jornal A Gazeta
contrapondo a matéria publicada. Nesse sentido, a Comissão Integrada de
Estudos Previdenciários PMES/CBMES se reuniu no QCG do Corpo de
Bombeiros Militar e produziu a nota no próprio domingo e, que após aprovação dos
Comandos foi enviada na segunda-feira (06/02) para publicação com o seguinte
teor:
NOTA DOS COMANDANTES GERAIS DA PMES E CBMES
No Jornal A Gazeta deste Domingo, 05 de fevereiro de 2017, foi
publicada reportagem de capa intitulada “Rombo na Previdência
Estadual: QUASE METADE DA FOLHA DA PM É PARA PAGAR
OS APOSENTADOS”.
A matéria foi desenvolvida às folhas 26-28 e sua mensagem é
inequívoca: existe uma crise na previdência estadual e essa crise é
associada pela reportagem aos integrantes da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar.
O primeiro efeito desse tipo de reportagem é evidente: divide
sociedade e servidores segundo a lógica “amigo x inimigo”, de modo
que a primeira e última linha de defesa da sociedade - as Instituições
Militares - sejam vistas como o inimigo e dotado de privilégios, em
razão disso e para manter suas existências, seria necessário
reformar a previdência.
Esse tipo de polarização é perigoso. Quando se compara o alegado
custo previdenciário com a possibilidade de construção de escolas e
hospitais, incorre-se num erro lógico, que é o de confundir os planos
de existência com o de regular funcionamento da sociedade e do
Estado.
Hospitais e escolas são importantíssimos para o regular
funcionamento e para o desenvolvimento da sociedade e do Estado.
Segurança Pública é condição necessária para a própria existência
da sociedade e do Estado.
A história demonstra que sem o investimento necessário em
Segurança Pública (inclusive nos direitos dos recursos humanos
envolvidos), que sem investimento nas Instituições e profissionais
que concretizam a preservação da ordem pública e incolumidade, a
tendência é de regresso ao estado de natureza, à guerra de todos
contra todos, à lei do mais forte.
O debate público fomentado pelo Jornal toca num ponto
fundamental, que é o de chamar a sociedade a responder a essa
questão: é conveniente reduzir investimentos em segurança
pública, já que é um clamor da sociedade brasileira, em especial
da capixaba?
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Nesse contexto, a manutenção de direitos previdenciários dos
militares estaduais - plenamente justificados pelas suas
peculiaridades formais e materiais - é sim um investimento. Portanto,
a sua revogação, um desinvestimento.
Quando se fala em eficiência na prestação do serviço essencial de
segurança pública, o primeiro pensamento tende a ser negativo,
refletindo, no mais das vezes, o índice nacional geral de homicídios.
E preciso reconhecer que os principais indicadores da segurança
pública no Estado do Espírito Santo têm, ano a ano, alcançado
patamares sucessivamente mais positivos, e o principal exemplo é a
taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que segundo o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), entre os anos 2010 e 2014, foi
reduzida em 14,8%, contra uma média nacional de recrudescimento
de 8,9% e também o aumento significativo do atendimento a
desastres.
Para sustentar a matéria, o Jornal informa que solicitou dados desde
o início do ano 2016, mas ainda não obtivera respostas às suas
solicitações (fl. 27). Em razão disso, precisou recorrer ao Portal da
Transparência e às tabelas com mais de “12 milhões de células”, e à
soma simples dos valores ali encontrados.
Ocorre que em assuntos previdenciários é preciso pensar em termos
atuariais, que não se esgotam na mera soma de valores encontrados
em tabelas. É preciso ponderar que, além de fundos que funcionam
segundo o modelo de repartição simples, existem outros que
funcionam conforme a lógica da capitalização.
No Estado do Espírito Santo existem fundos dos dois tipos. O Fundo
Financeiro, de repartição simples, e o Fundo Previdenciário, de
capitalização.
O Fundo Financeiro - de repartição simples - arrecada atualmente
valores dos servidores e militares ativos e inativos, e utiliza
atualmente esses mesmos valores para os pagamentos dos direitos
previdenciários dos servidores, militares e pensionistas vinculados a
esse fundo.
O Fundo Previdenciário - de capitalização - arrecada atualmente
valores dos servidores e militares ativos e inativos, e só os utilizará
futuramente (em média daqui a 35 anos) esses mesmos valores para
os pagamentos dos direitos previdenciários dos servidores, militares
e pensionistas vinculados a esse fundo. Anote-se desde logo que,
num investimento de longo prazo, aplicações corretas garantem
resultados suficientes.
Esses dois fundos, o Financeiro e o Previdenciário, foram criados em
2004. Antes deles, porém, havia o Fundo de Previdência, criado em
1997, que inicialmente funcionaria segundo o regime de
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capitalização, mas em pouco tempo foi obrigado a assumir
obrigações que originalmente não eram suas.
Assim, esse fundo não conseguiu realizar os mesmos rendimentos e
lucros que teria acumulado se tivesse seguido fielmente a sua
formatação original.
Este é só mais um dos aspectos que recomenda vivamente que se
investigue a origem do alegado déficit previdenciário do Estado do
Espírito Santo, o que não pode prescindir de informações completas
e claras como aquelas que não foram disponibilizadas ao Jornal A
Gazeta.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar têm total interesse
que todos os dados sejam disponibilizados com a máxima
transparência para que se possa promover o verdadeiro debate
público e a análise aprofundada que um tema tão sério requer.
Vitória, 05 de fevereiro de 2017.
Laércio Oliveira - Cel PM
Comandante-Geral da PMES

Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

Passado o momento crítico da crise da segurança pública, procurou-se retomar
novamente as discussões sobre a reforma da previdência. No Comando-Geral da
PMES havia assumido o Cel PM Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, e objetivando
manter atualizados os pleitos, os Comandos-Gerais decidiram reencaminhar o oficio
ao Secretário da Segurança Pública e Defesa Social - André Garcia solicitando a
participação de representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar na
Comissão Especial do Governo encarregada de tratar da reforma previdenciária.
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Ofício n.º 057/2017 – Ajudância-Geral/PMES
Ofício n.º 025/2017 – Ajudância-Geral/CBMES
Vitória, 16 de março de 2017.
Senhor Secretário,
O advento da apresentação da Proposta de Emenda Constitucional
nº 287/2016, no último dia 06 de dezembro de 2016, que trata
reforma da previdência nos âmbitos federal, estadual e municipal,
precipitou repercussões em todos os estados da federação,
colocando o tema na pauta das Corporações Militares Estaduais.
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Mesmo sendo divulgada a retirada dos militares estaduais da
proposta original pelo Governo Federal, restaram ainda alguns
dispositivos que nos atingem diretamente, sem levar em
consideração as peculiaridades e os aspectos fundamentais de
diferenciação dessa carreira.
Estes últimos fatos geraram, em âmbito nacional, uma mobilização
que se concentrou inicialmente no Distrito Federal, mas com reflexos
inevitáveis em nosso Estado, provocando inquietações e
desassossego, justamente no período de maior emprego operacional
das Corporações. Há ainda a preocupação com os acontecimentos
mais extremados ocorridos em outros estados em virtude da
tramitação recente da PLP Nº 257/2016.
Em razão da relevância do tema e de seu impacto no efetivo de
ativo, de inativos, de reformados e de pensionistas, a Polícia Militar e
o Corpo de Bombeiros Militar estabeleceram a Comissão Integrada
de Estudos Previdenciários, formada por Oficias que atuam em áreas
afetas ao assunto.
Essa Comissão tem analisado os diversos aspectos do assunto com
o objetivo de entendê-lo, consolidar conhecimento e transmitir aos
respectivos efetivos as melhores e mais apuradas informações,
tendo como objetos de estudos, dentre outros, as reformas
previdenciárias já ocorridas no Espírito Santo nos últimos anos.
Devem ser acrescentadas ao contexto, as veiculações de diversas
matérias relacionadas ao tópico aqui tratado, dentre as quais, a
entrevista do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
indicando, por meio de entrevista, a criação de uma comissão
especial estadual para o aprofundamento de estudos relativos à
previdência.
Em razão do exposto, se torna oportuno o tratamento do tema, assim
sendo, solicitamos à V. Exa. intermediar junto ao Excelentíssimo
Senhor Governador a abertura de canal de diálogo com o Governo
do Estado para detalhamento da proposta a ser construída para os
militares estaduais e o acesso de informações oficiais das reais
condições desse regime próprio de previdência.
Solicitamos, ainda, que seja concedida a participação de
representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar na
Comissão Especial, que será instituída para tratar dos assuntos
previdenciários no Estado.
Respeitosamente,
Nylton Rodrigues R. Filho - Cel PM
Comandante-Geral da PMES

Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
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A Proposta de Emenda Constitucional nº 287/2016 enviada pelo Governo Michel
Temer foi aprovada por uma Comissão Especial da Câmara em 2017, mas travou e
não chegou a ser votada no plenário por falta de apoio, principalmente, depois do
escândalo da JBS.
Internamente, formalizamos a Comissão de Estudo Previdenciário do CBMES,
designando militares por meio da Portaria nº 088-S, de 24 de novembro de 2017,
publicada no BCG/CBMES nº 049, de 08 de dezembro de 2017.
PORTARIA Nº 088-S, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017.
Designa militares para integrar Comissão
de Estudo Previdenciário do CBMES.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o disposto nos itens II e XII do art. 2º do Regulamento do
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº 689-R, de 11 de
maio de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear membros para integrar a Comissão de Estudo
Previdenciário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo - CBMES.
Presidente: CEL BM ANDRÉ CÓ SILVA.
Membros: TC BM GERMANO FELIPPE WENERSBACH NETO;
TC BM ADEILTON PAVANI;
MAJ BM RODRIGO RIGONI DE SOUZA;
MAJ BM ANDRÉ PIMENTEL LUGON.
Secretária: CAP BM FERNANDA CAMARGO DAMACENA.
Art. 2º - A Comissão tem por objetivos:
I. Reunir dados financeiros, legislativos e socio-econômicos
referentes à previdência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espirito Santo;
II. Elaborar argumentos técnicos e documentos de orientação
visando subsidiar o processo de discussão e de tomada de decisão
sobre o tema;
III. Propor formas de comunicação social sobre o tema para amplo
conhecimento do público interno.
Art. 3º - A Comissão fica autorizada aos seguintes atos:
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I. Articular ações perante entidades de classe e outros órgãos da
administração pública estadual e nacional, direta ou indireta, visando
o disposto no Art. 2º.
II. Emitir documentos de rotina
cumprimento do inciso anterior.

administrativa

relativos

ao

III. Atuar em conjunto com colaboradores voluntários do CBMES ou
da PMES.
Art. 4º - A Comissão reunir-se-á, ordinariamente, às quintas-feiras e
extraordinariamente sempre que convocada.
Parágrafo único - Os respectivos Diretores, Comandantes e Chefes
dos oficiais componentes da Comissão de Estudo Previdenciário e
dos colaboradores deverão priorizar seu comparecimento, bem como
os trabalhos desenvolvidos na Comissão.
Art. 5º - Os Diretores, Comandantes e Chefes do CBMES deverão
fornecer todas as informações requisitadas pela Comissão com o fim
de subsidiar os estudos mencionados.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Vitória, 24 de novembro de 2017.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

Rotinas Administrativas
Ao longo do ano diversas Portarias foram publicadas com o objetivo de disciplinar,
ajustar e regular as rotinas administrativas. Destacam-se:
 Portaria nº 424-R, de 06 de março de 2017. Regulamenta a
concessão de passagens aéreas e rodoviárias para militares no âmbito do CBMES e
dá outras providências.
 Portaria nº 011-S, 15 de março de 2017. Nomeia Bombeiros
Militares para compor a Comissão Conjunta entre a PMES e o CBMES com a
finalidade de criação do banco de dados com informações sobre morbidade que
atingem os militares estaduais.
 Portaria nº 426-R, de 22 de março de 2017. Altera a Portaria nº
388, de 21 de janeiro de 2016, que determina horário especial de trabalho aos
Militares Estaduais do CBMES que estudam.
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 Portaria nº 024-S, de 20 de abril de 2017. Delega
competências administrativas ao Diretor de Apoio Logístico do CBMES.
 Portaria nº 432–R, de 28 de junho de 2017. Aplica no âmbito
do CBMES, as Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem dos
Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (IRDSO), e Instruções Reguladoras
dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Militares Estaduais do Estado do
Espírito Santo (IRAIS).
 Portaria nº 069-S, de 06 de outubro de 2017. Nomeia
membros do CBMES para representar a Instituição na Auditoria do Processo de
Gestão Documental do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.
Um importante avanço e uma segurança para o Comando-Geral foi a entrada em
vigor da Lei Complementar nº 866, 04 de agosto de 2017, que dispõe sobre
cessão de militares estaduais para o exercício de cargos de direção nas
Associações de Classe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo.
No ano de 2015, os Comandos-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar apresentaram ao Governo do Estado a preocupação em regularizar e
diciplinar a situação dos militares que estavam à disposição das mais diversas
Associações de Classe, uma vez que careciam de um instrumento legal que
amparasse as licenças até então concedidas.
Nesse sentido, no mês de dezembro, foi apresentado pelo Governo o Projeto de Lei
Complementar nº 035/2015, dispondo sobre concessão de licença aos militares
estaduais para o exercício de cargos de direção nas Associações de Círculo de
Classe da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
O referido projeto contemplava, dentre as várias Associações existentes, apenas as
seguites:
I - Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo - ASSOMES;
II - Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e
Bombeiro Militar do Espírito Santo - ASSES; e
III - Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo - ACS/PM/BM/ES.
A Associação do Bombeiros Militares do Espírito Santo – ABMES, por não estar
incluída no projeto, iniciou, legitimamente, uma movimentação para a sua revisão. O
Comando-Geral do CBMES recebeu, às vésperas da votação, consultas do
Presidente da Comissão de Segurança – Deputado Gilson Lopes, e dos Secretários
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da Casa Civil – Paulo Roberto e da Segurança Pública e Defesa Social – André
Garcia sobre a manutenção e validação do projeto apresentado.
Mantida a posição inicial do Comando-Geral pela não inclusão, a Diretoria da
ABMES conseguiu uma articulação com a Assembleia Legislativa e o Governo do
Estado para a retirada de pauta e arquivamento do Projeto de Lei Complementar no
ano de 2015.
No ano de 2016, o Comando-Geral iniciou com a Diretoria da ABMES um canal de
comunicação para tratar de um novo Projeto de Lei Complementar. Após algumas
reuniões e um melhor etendimento do quantitativo de bombeiros militares
associados em cada uma das Associações existentes, o Comando-Geral do CBMES
reavaliou a sua posição e passou a trabalhar para a incluisão da ABMES, uma vez
que aproximadamente 90% do efetivo da Corporação pertencia ao seu Quadro
Social.
O processo de construção de novo Projeto de Lei contou com a participação das 03
Associações de Círculo de Classe, da ABMES, e do Governo do Estado. Fruto de
conceso, no mês de julho de 2017, foi encaminhada à ALES a Mensagem nº
227/2017 solicitando a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 022/2017.
Desta forma, o Govenador Paulo Hartung sancionou no dia 07 de agosto de 2017 a
Lei Complementar nº 866, com as seguintes Associações:
I - Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo - ASSOMES;
II - Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e
Bombeiro Militar do Espírito Santo - ASSES;
III - Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo - ACS/PM/BM/ES; e
IV - Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo – ABMES.
A referida Lei Complementar veda a cessão de militares estaduais a qualquer outra
entidade representativa e estabelece, com base no número de associados de cada
uma das associações previstas, a quantidade que podem ser cedidos.
I - de 600 a 1.600 militares estaduais associados: até 03 militares;
II - de 1.601 a 2.100 militares estaduais associados: até 04 militares;
III - de 2.101 a 2.600 militares estaduais associados: até 05 militares;
IV - de 2.601 a 3.100 militares estaduais associados: até 06 militares;
V - acima de 3.101 militares estaduais associados: até 09 militares.
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Com a Lei Complementar nº 866 em vigor foi possível regularizar a situação dos
bombeiros militares que estavam nas Associações, por meio das seguintes
portarias:
 Portaria nº 061-S, de 10 de agosto de 2017. Cessão de
Bombeiros Militares para a Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo ABMES.
Os seguintes militares ficarão cedidos para o exercício de cargos diretivos na
ABMES até a data de 31 de dezembro de 2018:
I – ST BM Sérgio de Assis Lopes: Presidente;
II – ST BM Antônio Carlos Varejão de Oliveira: Vice-Presidente;
III – 1º SGT BM Elson da Penha Fernandes: 1º Tesoureiro.
 Portaria nº 062-S, de 10 de agosto de 2017. Cessão de
Bombeiros Militares para a Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM e
BM/ES - ASSES.
O ST BM Heliomar Baiocco: Diretor de Promoção Social ficará cedido para o
exercício de cargo diretivo na ASSES até a data de 31 de dezembro de 2018.
Disciplina

Procedimentos Instaurados pela Corregedoria
Processo Administrativo Disciplinar
Sindicância
Inquérito Policial Militar
Conselho de Justificação
Conselho de Disciplina
Total

34
16
30
00
06
86

Fonte: Corregedoria

Os Conselhos de Disciplina resultaram no Licenciamento a Bem da Disciplina de
dois bombeiros militares.
3º Sgt RR Nelson da Silva Lopes (praticado crime de homicídio e
ocultação de cadáver); e


3º Sgt RR Paulo de Oliveira (condenação a pena restritiva de
liberdade superior a dois anos).


No tocante as questões disciplinares, importante registrar a entrada em vigor da Lei
Complementar nº 847, de 12 de janeiro de 2017, que instituiu o Sistema de
Correição do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo – SISCORES, e alterou
dispositivos da Leis nº 3.206, de 29 de maio de 1978 (Conselho de Disciplina) e
3.213, de 09 de junho de 1978 (Conselho de Justificação).
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O art. 15 da Lei nº 3.206, de 29 de maio de 1978, passou a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 15. Cabe ao Conselho Estadual de Correição – CONSECOR,
em última instância, no prazo de até 60 (sessenta) dias, após o
recebimento do processo, julgar os recursos que forem interpostos
nos processos oriundos do Conselho de Disciplina.” (NR)

O caput do art. 13 da Lei nº 3.213, de 09 de junho de 1978, passou a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 13. Os autos do processo de julgamento do Conselho de
Justificação serão encaminhados, pelo Comandante Geral, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, e serão
submetidos ao Conselho Estadual de Correição do Poder Executivo
– CONSECOR, para apreciação e decisão, no prazo de até 60
(sessenta) dias, por meio de manifestação fundamentada acerca do
resultado do julgamento, determinando:”

Em um trabalho realizado pelos Comandos-Gerais da PMES (Cel PM Laércio) e
CBMES (Cel BM D’Isep), Chefia de Polícia (Del Guilherme Daré) e Casa Militar (Cel
PM Ferrari), junto as corregedorias dos órgãos de segurança pública, foi elaborada
uma proposta para sanar as inconsistências e distorções em ralação a Policia Militar,
Policia Civil e Corpo de Bombeiros Militar que a LC 847/2017 apresenta.
A colocação da Secretaria de Governo (SEG) foi que após a sanção e publicação da
LC, seria encaminhada uma modificação. Registro que a matéria foi de iniciativa do
próprio Governo (mensagem 446/2016 - Projeto de LC 028/2016), e não seria viável
o seu veto. Por essa razão, a opção de se encaminhar outro projeto de LC propondo
alterações na LC 847/2017 após a sua publicação.
Apesar da proposta ter sido encaminhada para análise da SECONT, ela não
avançou, ficando a Lei Complementar nº 847, de 12 de janeiro de 2017 em pleno
vigor.

VIII – LEIS ESTADUAIS PUBLICADAS

Lei Complementar nº 847, de 12 de janeiro de 2017. Institui o Sistema de
Correição do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo – SISCORES.
Lei Complementar nº 848, de 13 de março de 2017. Dispõe sobre normas de
promoção dos oficiais combatentes e especialistas da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
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Lei Complementar nº 849, de 13 de março de 2017. Altera o parágrafo único do
art. 1º da Lei Complementar nº 201, de 03 de maio de 2001, e o art. 7º da Lei
Complementar nº 617, de 02 de janeiro de 2012, e dá outras providências.
Lei Complementar nº 852, de 06 de abril de 2017. Altera o art. 151 da Lei
Complementar nº 46, de 31 de janeiro 1994, e dá outras providências.
Lei nº 10.675, de 19 de junho de 2017. Altera o Anexo I a que se refere o art. 5º e o
§ 3º do art. 4º da Lei nº 9.459, de 1º de junho de 2010.
Lei Complementar nº 864, de 02 de agosto de 2017. Dispõe sobre normas de
promoção da carreira de Praças e de Oficiais de Administração da Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo (CBMES) e dá outras providências.
Lei Complementar nº 866, 04 de agosto de 2017. Dispõe sobre cessão de
militares estaduais para o exercício de cargos de direção nas Associações de
Classe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo.
Lei nº 10.723, de 14 de agosto de 2017. Regulamenta a concessão de auxílioalimentação aos servidores públicos ativos da Administração Direta, Autarquias e
Fundações do Estado do Espírito Santo.

IX – DECRETOS PUBLICADOS

Decreto nº 4.057-R, de 29 de dezembro de 2016. Estabelece diretrizes e
providências para contenção e qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual
no exercício de 2017 e dá outras providências.
Decreto nº 4.062-R, de 01 de fevereiro de 2017. Altera o Decreto nº 2.423-R, de
15/12/2009, que institui o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico-COSCIP
no âmbito do território do Estado e dá outras providências.
Decreto nº 4.108-R, de 02 de junho de 2017. Regulamenta os procedimentos para
concessão do Bônus Pecuniário, previsto na Lei Complementar nº 332, de
26/10/2005, que instituiu o Programa de Incentivo à Atuação Policial aos militares
estaduais e policiais civis.
Decreto nº 990-S, de 26 de junho de 2017. Institui a Semana da Pátria 2017 e a
Comissão Organizadora dos eventos comemorativos da Independência do Brasil.
Decreto nº 4.130-R, de 17 de julho de 2017. Institui a Política de Modernização de
Normas de Gestão do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.
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Decreto nº 1.866-S, de 05 de dezembro de 2017. Designa membros para compor o
Comitê Gestor da Rede Estadual para a Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios - COGESIM-ES.
Decreto nº 4.193-R, de 27 de dezembro de 2017. Atualiza a regulamentação da
Medalha Valor Bombeiro Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo,
instituída pelo Decreto nº 4.277-N, de 25 de maio de 1998.

X – PORTARIAS SESP PUBLICADAS

Portaria nº 012-R, de 14 de agosto de 2017. Delega competência à Assessoria de
Procedimentos Administrativos (ASPAD).
Portaria nº 222-S, de 08 de dezembro de 2017. Constitui Comissão Técnica
responsável por viabilizar a contratação de instituição para realizar a organização de
concurso público para provimento de cargos na Polícia Militar do Espírito Santo e no
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

XI – PORTARIAS CBMES PUBLICADAS

Portaria nº 001-S, de 20 de janeiro de 2017. Designa militares para comporem
Comissão da Semana de Prevenção contra Incêndio.
Portaria nº 419-R, de 25 de janeiro de 2017. Revoga a Portaria nº 222-R, de
08.02.2011 que institui e regulamenta a Medalha de Honra ao Mérito Bombeiro
Militar.
Portaria nº 420-R, de 25 de janeiro de 2017. Altera o art. 4º da Portaria nº 345-R,
de 12.11.2014, que trata sobre a concessão da Medalha do Mérito do
Desenvolvimento Operacional.
Portaria nº 421-R, de 26 de janeiro de 2017. Regulamenta as atribuições dos
Secretários das Comissões de Prêmios e Medalhas no âmbito do CBMES e dá
outras providências.
Portaria nº 002-S, de 03 de fevereiro de 2017. Designa Servidores Estaduais para
composição da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Equipe de Pregão
Eletrônico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.
Portaria nº 422-R, de 22 de fevereiro de 2017. Aprova as Normas Gerais de Ação
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
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Portaria nº 423-R, de 22 de fevereiro de 2017. Institui e regula o uso de uniforme
especial para os servidores integrantes da Assessoria de Comunicação (ASCOM).
Portaria nº 424-R, de 06 de março de 2017. Regulamenta a concessão de
passagens aéreas e rodoviárias para militares no âmbito do CBMES e dá outras
providências.
Portaria nº 425-R, de 10 de março de 2017. Autoriza excepcionalmente o emprego
da Escala de Serviço Operacional (24h x 48h) no âmbito do CBMES e dá outras
providências.
Portaria nº 012-S, de 13 de março de 2017. Designa Militares Estaduais para
Comporem a Comissão de Promoção de Oficiais Combatentes (CPQOCBM).
Portaria nº 011-S, 15 de março de 2017. Nomeia Bombeiros Militares para compor
a Comissão Conjunta entre a PMES e o CBMES com a finalidade de criação do
banco de dados com informações sobre morbidade que atingem os militares
estaduais.
Portaria nº 426-R, de 22 de março de 2017. Altera a Portaria nº 388, de 21 de
janeiro de 2016, que determina horário especial de trabalho aos Militares Estaduais
do CBMES que estudam.
Portaria nº 013-S, de 29 de março de 2017. Designa Servidores Estaduais para
composição da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Equipe de Pregão
Eletrônico.
Portaria nº 427-R, de 29 de março de 2017. Institui o prêmio “Amigo do 2º BBM –
Batalhão Bombeiro Militar”.
Portaria nº 428-R, de 19 de abril de 2017. Dá nova redação ao art. 5°, art. 10 e ao
anexo II da Portaria n° 020-S, de 09 de março de 2016.
Portaria nº 024-S, de 20 de abril de 2017. Delega competências administrativas ao
Diretor de Apoio Logístico do CBMES.
Portaria nº 029-S, de 05 de maio de 2017. Delega funções de Secretaria da
Medalha Major Bremenkamp ao CEIB.
Portaria nº 030-S, de 05 de maio de 2017. Designa Comissão de Análise e
Proposta de destinação as Auto Plataformas Hidráulicas Bronto Skylift.
Portaria nº 429-R, de 09 de maio de 2017. Aprova o Regulamento Geral dos
Comitês de Desenvolvimento de Atividades Bombeiro Militar (CDA) e dá outras
providências.
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Portaria nº 032-S, de 17 de maio de 2017. Revoga o artigo. 3° e dá nova redação
aos artigos 4°, 6°, 9°, e aos anexos II e III da Portaria n° 020-S, de 09 de março de
2016.
Portaria nº 430-R, de 17 de maio de 2017. Estabelece critérios para autorização de
dobras de serviço nas escalas de serviços da Corporação.
Portaria nº 033-S, de 18 de maio de 2017. Concede a Medalha Mérito Nestor
Gomes.
Portaria nº 034-S, de 18 de maio de 2017. Institui Comissão para construção do
Portal do Observatório do Conhecimento do CBMES e dá outras providências.
Portaria nº 035-S, de 24 de maio de 2017. Promoção por Merecimento Intelectual
dos Formandos do CHS 2017.
Portaria nº 431-R, de 30 de maio de 2017. Altera a Portaria nº 404-R, de 19 de
maio de 2016 e aprova o distintivo do Curso de Resgate em Espaço Confinado.
Portaria nº 036-S, de 1° de junho de 2017. Concede a Medalha Mérito Nestor
Gomes.
Portaria nº 041-S, de 20 de junho de 2017. Declara Aspirantes a Oficial BM.
Portaria nº 043-S, DE 29 de junho de 2017. Concede a Medalha Valor Bombeiro
Militar - Cor Bronze.
Portaria nº 044-S, de 29 de junho de 2017. Concede a Medalha Valor Bombeiro
Militar - Cor Prata.
Portaria nº 045-S, de 29 de junho de 2017. Concede a Medalha Valor Bombeiro
Militar - Cor Ouro.
Portaria nº 432–R, de 28 de junho de 2017. Aplica no âmbito do CBMES, as
Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem dos Militares
Estaduais do Estado do Espírito Santo (IRDSO), e Instruções Reguladoras dos
Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Militares Estaduais do Estado do Espírito
Santo (IRAIS).
Portaria nº 433-R, de 07 de junho de 2017. Aprova a Norma Reguladora das
Atividades Relacionadas a Perícias de Incêndio e/ou Explosões.
Portaria nº 047-S, de 11 de julho de 2017. Concede a Medalha General Castro.
Portaria nº 434-R, de 20 de julho de 2017. Homologa o Curso Fundamentals of
Fire Investigation.
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Portaria nº 435-R, de 20 de julho de 2017. Aprova o Manual de Auto de Prisão em
Flagrante Delito no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
Portaria nº 436-R, de 20 de julho de 2017. Aprova o Manual de Deserção no
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
Portaria nº 049-S, de 25 de julho de 2017. Criar a Comissão para
acompanhamento dos repasses SUS-CBMES.
Portaria nº 056-S, de 02 de agosto de 2017. Dá nova redação ao parágrafo 3° e
revoga o parágrafo 4° do artigo 13 da Portaria n° 020-S, de 09 de março de 2016.
Portaria nº 059-S, de 07 de agosto de 2017. Designa Militares Estaduais para
Comissão de Promoção de Oficiais do Quadro de Administração (CPQOABM).
Portaria nº 060-S, de 07 de agosto de 2017. Designa Militares Estaduais para
Comissão de Promoção de Praças (CPP).
Portaria nº 437-R, de 09 de agosto de 2017. Aprova o Manual de Sindicância no
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
Portaria nº 438-R, de 09 de agosto de 2017. Aprova o Manual de Processo
Administrativo Disciplinar de Rito Sumário no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar
do Espírito Santo.
Portaria nº 439-R, de 09 de agosto de 2017. Aprova o Manual de Processo
Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar
do Espírito Santo.
Portaria nº 061-S, de 10 de agosto de 2017. Cessão de Bombeiros Militares para a
Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo - ABMES.
Portaria nº 062-S, de 10 de agosto de 2017. Cessão de Bombeiros Militares para a
Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM e BM/ES - ASSES.
Portaria nº 063-S, de 15 de agosto de 2017. Dá nova redação ao artigo 8°, ao
parágrafo 2° do artigo 9°, e ao anexo II da Portaria n° 020-S, de 09 de março de
2016.
Portaria nº 440-R, de 22 de agosto de 2017. Aprova a Norma Técnica nº 01 - Parte
5 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os procedimentos administrativos
para a fiscalização das edificações e áreas de risco.
Portaria nº 441-R, de 15 de agosto de 2017. Implanta e regula a atividade de
Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs – Remotely Piloted Aircrafts),
popularmente conhecidas como DRONES, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Espírito Santo.
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Portaria nº 064-S, de 22 de agosto de 2017. Cria Comissão para elaborar estudo
estratégico que vise apontar possíveis impactos da Lei 13.425/17 sobre o Corpo de
Bombeiros Militar.
Portaria nº 442-R, de 23 de agosto de 2017. Regulamenta o disposto no § 5º do
Art. 75 do Decreto Estadual nº 2.423-R, de 15.12.2009 e dá outras providências.
Portaria nº 443-R, de 05 de setembro de 2017. Cria o Comitê Gestor de
Acompanhamento do Planejamento Estratégico do CBMES 2015-2019.
Portaria nº 444-R, de 15 de setembro de 2017. Regulamenta a Concessão de
Férias no âmbito do CBMES.
Portaria nº 067-S, de 18 de setembro de 2017. Designa Militares Estaduais para
composição da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Externo CFO/CFSD
(COPSE).
Portaria nº 068-S, de 18 de setembro de 2017. Designa Militares Estaduais e
Servidor Civil para Comissão Organizadora de Exame Intelectual e Prova de Títulos
para o Processo Seletivo Externo CFO/CFSD.
Portaria nº 445-R, 20 de setembro de 2017. Aprova alteração da Norma Técnica nº
15/2009, do Centro de Atividades Técnicas.
Portaria nº 446-R, de 20 de setembro de 2017. Aprova a Norma Técnica nº
01/2017, Parte 01, do Centro de Atividades Técnicas.
Portaria nº 447-R, de 20 de setembro de 2017. Aprova a Norma Técnica nº
01/2017, Parte 03, do Centro de Atividades Técnicas.
Portaria nº 448-R, de 21 de setembro de 2017. Homologa a Capacitação de
Docentes para o Curso de Atendimento Pré-hospitalar Módulo 1 (DAPH1).
Portaria nº 449-R, de 22 de setembro de 2017. Homologa o Curso Fire Dynamics
Simulator (FDS).
Portaria nº 450-R, de 28 de setembro de 2017. Homologa o Curso de Intervenção
em Áreas Deslizadas (CIAD).
Portaria nº 451-R, de 28 de setembro de 2017. Designa militares estaduais a fim
de realizar estudo para revisão da norma que regulamenta a atividade de mergulho
de segurança pública no âmbito do CBMES – NORMERG 01.
Portaria nº 452-R, de 28 de setembro de 2017. Aprova distintivo do Curso de
Combate Ofensivo - Módulo II e da Capacitação de Instrutores para Curso de
Combate Ofensivo - Módulo II.
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Portaria nº 453-R, de 28 de setembro de 2017. Homologa o Curso de Atendimento
Pré-hospitalar Módulo 1 (APH1).
Portaria nº 066-S, de 28 de setembro de 2017. Cria Comissão para Gerenciar o
Projeto Institucional “5ª Edição da Corrida dos Bombeiros” como parte integrante das
atividades relacionadas a Semana de Prevenção Contra Incêndios - 2018.
Portaria nº 067-S, de 28 de setembro de 2017. Reestabelece as antigas comissões
da CPP e da CPQOA para elaborarem os processos de promoções referentes a Lei
Complementar 467 e suas alterações.
Portaria nº 454-R, de 05 de outubro de 2017. Homologa o Curso de Instrutor de
Guarda-vidas.
Portaria nº 069-S, de 06 de outubro de 2017. Nomeia membros do CBMES para
representar a Instituição na Auditoria do Processo de Gestão Documental do Poder
Executivo do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 070-S, de 16 de outubro de 2017. Designa militares para integrar
Comissão Organizadora do Convênio CBMES x UFES x IFES.
Portaria nº 071-S, de 17 de outubro de 2017. Designa Servidores Estaduais para
composição da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Equipe de Pregão
Eletrônico.
Portaria nº 455-R, de 30 de outubro de 2017. Dá nova redação ao 5° uniforme
para gestante do RUICBMES.
Portaria nº 083-S, de 14 de novembro de 2017. Nomeia a Comissão para
Reformulação do Manual de Inquérito Técnico no âmbito do CBMES.
Portaria nº 084-S, de 20 de novembro de 2017. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2017.
Portaria nº 085-S, de 20 de novembro de 2017. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2017.
Portaria nº 086-S, de 20 de novembro de 2017. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2017.
Portaria nº 087-S, de 20 de novembro de 2017. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2017.
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Portaria nº 088-S, de 24 de novembro de 2017. Designa militares para integrar
Comissão de Estudo Previdenciário do CBMES.
Portaria nº 089-S, de 04 de dezembro de 2017. Dá nova redação ao parágrafo 3°
do artigo 9° e ao artigo 12 da Portaria n° 020-S, de 09 de março de 2016
Portaria nº 456-R, de 05 de dezembro de 2017. Altera o item 5.8.1.2 da Norma
Técnica 10/2013 – Parte 1 e altera o item 5.9.1 da Norma Técnica 17/2013, dandolhes nova redação.
Portaria nº 457-R, de 06 de dezembro de 2017. Implanta e regula o Sistema de
Comando de Operações Central (SCOC) no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 090-S, de 12 de dezembro de 2017. Concede o Prêmio Amigo do
Bombeiro.
Portaria nº 091-S, de 20 de dezembro de 2017. Designa servidores militares para
composição de Comissão Técnica no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social.
Portaria nº 093-S, de 26 de dezembro de 2017. Concede o Prêmio Machadinha
Soldado do Fogo.

XII – ENTREGAS POR FOCOS PRIORITÁRIOS

1) Busca Continuada na Eficiência do Atendimento Prestado ao Cidadão

1.1 Modernização da Estrutura Organizacional
No ano de 2017 a modernização da estrutura organizacional iniciada em 2015 teve
sua continuidade com alterações e ajustes pontuais, dentro das necessidades
observadas com o funcionamento da estrutura implantada ou por necessidade de
adequação às novas normas governamentais.
Importante registrar a iniciativa e o desprendimento do Ten Cel BM Paiva Comandante do 1º BBM, em propor a inclusão na estrutura do Batalhão da
REPDEC/1º BBM - Vitória e da SAT - Vitória, permitindo o seu comando exercer
por completo as ações de Operação BM, Prevenção e Proteção e Defesa Civil.
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Com a ativação da SAT - Vitória, a antiga Seção de Vistorias do CAT é transformada
em Gerência de Vistorias (GV) ficando responsável pela padronização, instrução e
supervisão doutrinária das vistorias realizadas pelas Seções de Atividades Técnicas.
Outra medida importante foi a ativação no Departamento de Manutenção, Transporte
e Radiocomunicação (DepMTR) da Seção de Manutenção Predial (SMP) com a
responsabilidade de gerenciar todos os serviços necessários à conservação e
manutenção predial dos OBM.
Com a publicação do Decreto 4.130-R, de 17 de julho de 2017, instituindo a Política
de Modernização de Normas de Gestão do Poder Executivo do Estado do Espírito
Santo foi necessário a ativação do Órgão Executor de Controle Interno da
Corporação e da Unidade Executora de Controle Interno (UECI). Após análise e
conversa com o Alto Comando decidiu-se que a Corregedoria ficaria responsável por
estas atividades.
A Unidade Executora de Controle Interno (UECI) é uma instância estabelecida na
estrutura organizacional do Órgão Executor de Controle Interno para realizar ações
de supervisão e monitoramento dos controles internos da gestão para tratar de
riscos, controles internos, integridade, compliance e elaborar o relatório e parecer
conclusivo (RELUCI) previsto no art. 82, §2º, da Lei Complementar nº 621, de 08 de
março de 2012.
Para formalizar as alterações e ajustes mencionados, além de outras necessidades,
foram publicadas as seguintes portarias:
Portaria nº 428-R, de 19 de abril de 2017, dando nova redação ao art.
5°, art. 10 e ao anexo II da Portaria n° 020-S, de 09 de março de 2016.


“Art. 5º - A Assessoria Estratégica (AEST), subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela inteligência corporativa;
gestão do conhecimento; e projetos institucionais.
§ 1º - Ficam delegados à Assessoria Estratégica (AEST) os assuntos
relacionados aos planejamentos administrativo e estratégico.
§ 2º - A Assessoria Estratégica (AEST) será constituída pelo
Departamento de Projetos Institucionais (DepPI), pelo Departamento
de Gestão do Conhecimento (DepGC) e pela Gerência de
Inteligência Corporativa (GIC).
§ 3º - Para efeitos administrativos, os Comitês de Desenvolvimento
de Atividades Bombeiro Militar (CDA) serão regulados pela
Assessoria Estratégica (AEST) e coordenados pelo Departamento de
Gestão do Conhecimento (DepGC).”
“Art. 10 - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Operações para
dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atribuições
322

operacionais relacionadas aos Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e às Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM).
§ 1º - A Diretoria de Operações (DOp) será constituída pelo CIODES,
pelo Departamento de Operações (DepO) e pelo Departamento de
Doutrina (DepD).
§ 2º - O TC BM Diretor Adjunto da DOp acumula as funções de
Chefe do DepO e é o substituto eventual do Diretor de Operações.
§ 3º - O Chefe do CIODES terá o encargo de Assessor da
Corporação junto à Secretária de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social (SESP).
§ 4º - Todas as atividades envolvendo as missões constitucionais do
CBMES no que se refere a combate a incêndios e busca e
salvamento serão disciplinadas, coordenadas e controladas pela
Diretoria de Operações (DOp).
§ 5º - Para efeitos operacionais os Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e as Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM) ficarão subordinados ao Cel BM Diretor de Operações.
§ 6º - Atribuir à Diretoria de Operações (DOp) o planejamento e a
coordenação da participação do CBMES nas operações que
demandem o envolvimento de mais de uma Unidade Operacional
(BBM e Cia Ind BM) da Corporação e/ou nas operações com outros
órgãos ou instituições.
§ 7º - A Diretoria de Operações (DOp) deverá definir as áreas de
atuação geográfica dos Batalhões de Bombeiros Militares (BBM) e
das Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia Ind
BM), e elaborar o Plano de Articulação do CBMES.
§ 8º - A Diretoria de Operações (DOp) acionará os seus órgãos
subordinados por meio de diretrizes e ordens.”

Portaria nº 032-S, de 17 de maio de 2017, revogando o artigo. 3° e
dando nova redação aos artigos 4°, 6°, 9°, e aos anexos II e III da Portaria n° 020-S,
de 09 de março de 2016.


“Art. 3º - (REVOGADO)”
“Art. 4º - A Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pela montagem e
acompanhamento de processos de interesse do Comando-Geral,
bem como pela elaboração de pareceres em assuntos legais,
fazendo interface com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e com
a Secretaria de Governo (SEG).
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§ 1º - Ficam delegadas à Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO)
as atividades administrativas do Comando-Geral.
§ 2º - A Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO) será constituída
pela Ajudância-Geral (Aj-Geral) e pela Assessoria Especial (AESP).
§ 3º - A Ajudância-Geral (Aj-Geral) é responsável pela secretaria do
Comando-Geral, incluindo correspondência, protocolo geral, arquivo
geral, serviços de embarque (gestão do contrato de passagens
aéreas e rodoviárias) da Corporação, sargenteação do efetivo do
Comando-Geral e ajudância de ordens.
§ 4º - Assessoria Especial (AESP) é responsável pelo
assessoramento técnico jurídico ao Comando-Geral e às unidades
da Corporação, sob a forma de estudos, pesquisas, pareceres,
exposição de motivos, análises, interpretação de atos normativos e
demais atividades determinadas pelo Comandante-Geral.
§ 5º - O Serviço de Guarda e Segurança do Quartel do ComandoGeral é de responsabilidade do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1°
BBM).”
“Art. 6º - A Assessoria de Comunicação (ASCOM), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pela comunicação
social; relações públicas; e pelo planejamento e coordenação da
participação do CBMES em solenidades, desfiles e outros eventos
que demandem o envolvimento de vários órgãos da Corporação,
bem como à coordenação do cerimonial militar necessária a essa
participação.”
“Art. 9º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico
para dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os assuntos
relacionados às finanças, ao patrimônio, ao almoxarifado, ao
planejamento orçamentário, à tecnologia da informação e ao
suprimento logístico da Corporação.
§ 1º - Para efeitos administrativos, a Comissão Permanente de
Licitação (CPL) ficará subordinada diretamente ao Cel BM Diretor de
Apoio Logístico.
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Suprimento e Processamento (CSP), pelo Departamento
de Manutenção, Transporte e Radiocomunicação (DepMTR), pelo
Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI) e pela Seção de Expediente e
Material Bélico (SEMB).
§ 3º - O TC BM Diretor Adjunto da DAL acumula as funções de Chefe
do CSP e é o substituto eventual do Diretor de Apoio Logístico.
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§ 4º - Fica ativada no Departamento de Manutenção, Transporte e
Radiocomunicação (DepMTR) a Seção de Manutenção Predial
(SMP) com a responsabilidade de gerenciar todos os serviços
necessários à conservação e manutenção predial dos OBM.”

Portaria nº 056-S, de 02 de agosto de 2017, dando nova redação ao
parágrafo 3° e revogando o parágrafo 4° do artigo 13 da Portaria n° 020-S, de 09 de
março de 2016.


“§ 3º - As REPDECs terão suas áreas de atuação definidas por
Portaria do Comandante-Geral, em conformidade com as áreas de
atuação dos Batalhões de Bombeiros Militares e das Companhias
Independentes de Bombeiros Militares e serão identificadas por meio
da abreviatura REPDEC/ [Nome do OBM] – nome do município sede,
da seguinte forma:
REPDEC/1°BBM – Vitória.
REPDEC/2°BBM – Linhares.
REPDEC/3°BBM – Cachoeiro de Itapemirim.
REPDEC/4°BBM – Marechal Floriano.
REPDEC/5°BBM – Guarapari.
REPDEC/6°BBM – Cariacica.
REPDEC/1ªCia Ind.– São Mateus.
REPDEC/2ªCia Ind.– Aracruz.
REPDEC/3ªCia Ind. – Colatina.
§ 4º - (REVOGADO)”

Portaria nº 063-S, de 15 de agosto de 2017, dando nova redação ao
artigo 8°, ao parágrafo 2° do artigo 9°, e ao anexo II da Portaria n° 020-S, de 09 de
março de 2016.


“Art. 8º - Delegar competência ao Corregedor para as atribuições
relacionadas aos assuntos relativos a informações e ações de
inteligência.
§ 1º - A Corregedoria é o Órgão Executor de Controle Interno da
Corporação, conforme legislação em vigor.
§ 2º - O Corregedor será o Coordenador da Unidade Executora de
Controle Interno (UECI).
§ 3º - A Unidade Executora de Controle Interno (UECI) é responsável
por:
I. Executar ações de controle necessárias para subsidiar a
elaboração dos Relatórios do Controle Interno - RELUCI integrante
das Prestações de Contas ao Tribunal de Contas do Estado;
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II. Impulsionar e coordenar a elaboração das
Procedimentos Internos dos órgãos da Corporação;

Normas

de

III. Realizar outras atividades de controle previstas nas orientações
normativas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência SECONT e nas Resoluções do Conselho do Controle e da
Transparência – CONSECT.”
“Art. 9º - (...)
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Processamento de Compras (CPC), pelo Departamento de
Manutenção, Transporte e Radiocomunicação (DepMTR), pelo
Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI), pela Gerência de Bens Móveis e
Imóveis (GBENS) e pela Seção de Expediente e Material Bélico
(SEMB).”

Portaria nº 089-S, de 04 de dezembro de 2017, dando nova redação
ao parágrafo 3° do artigo 9° e ao artigo 12 da Portaria n° 020-S, de 09 de março de
2016.


“Art. 9° - (...)
§ 3º - O TC BM Diretor Adjunto da DAL acumula as funções de Chefe
do Centro de Processamento de Compras (CPC) e é o substituto
eventual do Diretor de Apoio Logístico”.
“Art. 12 - Autorizar o Chefe do Centro de Atividades Técnicas a
estabelecer relação funcional direta com a Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), Diretoria de Apoio Logístico (DAL) e Corregedoria
dentro das atribuições relacionadas a cada órgão.
§ 1º - O Chefe do Centro de Atividades Técnicas estabelecerá
relação funcional com os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares
para o funcionamento do Sistema de Segurança Contra Incêndio e
Pânico (SISCIP).
§ 2º - O Centro de Atividades Técnicas (CAT) será constituído pelo
Departamento de Pericia de Incêndio e Explosão (DepPIE), pelo
Departamento de Análise de Projetos (DepAP), pela Gerência de
Vistorias (GV), pela Gerência de Normas e Cadastro (GNC), e pela
Seção de Expediente (SE).
§ 3º - O MAJ BM Subchefe do CAT acumula as funções de Chefe do
DepAP e é o substituto eventual do Chefe do CAT.
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§ 4º - As Seções de Atividades Técnicas (SAT), pertencentes à
estrutura organizacional dos OBM, serão identificadas através da
abreviatura SAT/ [nome do OBM] - nome do município, da seguinte
forma:
SAT/1° BBM – Vitória.
SAT/1° BBM – Vila Velha.
SAT/2° BBM – Linhares.
SAT/2° BBM – Nova Venécia.
SAT/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim.
SAT/3° BBM – Guaçuí.
SAT/4° BBM – Marechal Floriano.
SAT/4° BBM – Venda Nova do Imigrante.
SAT/5° BBM – Guarapari.
SAT/5° BBM – Anchieta.
SAT/6° BBM – Cariacica.
SAT/6° BBM – Serra.
SAT/1ª Cia Ind– São Mateus.
SAT/2ª Cia Ind– Aracruz.
SAT/3ª Cia Ind – Colatina.
§ 5º - À medida que forem criadas outras Seções de Atividades
Técnicas, a identificação obedecerá ao previsto no § 4º deste artigo.
§ 6º - A Gerência de Vistorias (GV) do CAT é responsável pela
padronização, instrução e supervisão doutrinária das vistorias
realizadas pelas Seções de Atividades Técnicas.
§ 7º - As diretrizes e orientações emanadas do CAT para as Seções
de Atividades Técnicas seguirão a cadeia de comando do Órgão
Bombeiro Militar (OBM) a que estiver subordinada”.
Art. 2° - O Chefe do Centro de Atividades Técnicas e o Comandante
do 1° Batalhão de Bombeiros Militar deverão adotar todas as
providências para que a SAT/1° BBM – Vitória inicie suas operações
no dia 02 de janeiro de 2018.

Com as alterações introduzidas, a Portaria n° 020-S no final de 2017 apresentava a
seguinte redação:
PORTARIA Nº 020-S, DE 09 DE MARÇO DE 2016.
Aprova o Quadro de Detalhamento Interno
(QDI) do CBMES, delega competências
administrativas, atribui encargos, e dá outras
providências.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e
conforme o disposto nos incisos I, III, XII e XIV do art. 2º do
Regulamento do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
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Estado do Espírito Santo (RGCBMES), aprovado pelo Decreto n°
689-R, de 11 de maio de 2001, e ainda, considerando o previsto no
inciso VI do art. 9º e no art. 10 da Lei Complementar n° 101, de 22 de
setembro de 1997, e no Decreto n° 3947-R, de 26 de fevereiro de
2016,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Quadro de Detalhamento Interno (QDI) do
CBMES constante no Anexo I.
Art. 2º - A Comissão Permanente do Alto-Comando (CPAC),
instituída pela Portaria nº 064-S, de 12 de novembro 2012 com a
finalidade precípua de assessorar o Comandante-Geral nos assuntos
estratégicos e de alta relevância para a Corporação passa a atuar
conforme o estabelecido neste artigo.
§ 1º - A CPAC será composta por todos os coronéis da ativa e pelo
tenente-coronel mais antigo do Quadro de Oficiais Combatentes.
§ 2º - A CPAC se reunirá e funcionará como um órgão colegiadoconsultivo sempre que convocada pelo Comandante-Geral ou seu
substituto.
§ 3º - O tenente-coronel membro da CPAC exercerá a função de
secretário.
§ 4º - O Secretário da CPAC deverá registrar todas as reuniões em
um livro próprio sob sua responsabilidade.
Art. 3º - Delegar Competência ao Ajudante-Geral para as atribuições
relacionadas ao planejamento e coordenação da participação do
CBMES em solenidades, desfiles e outros eventos que demandem o
envolvimento de vários órgãos da Corporação, bem como à
coordenação do cerimonial militar necessária a essa participação.
Parágrafo único - Para efeitos administrativos, o Ajudante de
Ordens ficará classificado na Ajudância-Geral (Aj-Geral).
(REVOGADO)22
Art. 4º - A Assistência ao Comando-Geral, subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela montagem e
acompanhamento de processos de interesse do Comando-Geral,
bem como pela elaboração de pareceres em assuntos legais,
fazendo interface com a Procuradoria Geral do Estado e com a
Secretaria de Governo.
Art. 4º - A Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pela montagem e
22

Revogado pela Portaria n° 032-S, de 17/05/2017, publicada no BCG n° 020, de 18/05/2017.
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acompanhamento de processos de interesse do Comando-Geral,
bem como pela elaboração de pareceres em assuntos legais,
fazendo interface com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e com
a Secretaria de Governo (SEG).23
§ 1º - Ficam delegadas à Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO)
as atividades administrativas do Comando-Geral.
§ 2º - A Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO) será constituída
pela Ajudância-Geral (Aj-Geral) e pela Assessoria Especial (AESP).
§ 3º - A Ajudância-Geral (Aj-Geral) é responsável pela secretaria do
Comando-Geral, incluindo correspondência, protocolo geral, arquivogeral, serviços de embarque (gestão do contrato de passagens
aéreas e rodoviárias) da Corporação, sargenteação do efetivo do
Comando-Geral e ajudância de ordens.
§ 4º - Assessoria Especial (AESP) é responsável pelo
assessoramento técnico jurídico ao Comando-Geral e às unidades
da Corporação, sob a forma de estudos, pesquisas, pareceres,
exposição de motivos, análises, interpretação de atos normativos e
demais atividades determinadas pelo Comandante-Geral.
§ 5º - O Serviço de Guarda e Segurança do Quartel do ComandoGeral é de responsabilidade do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1°
BBM).
Art. 5º - A Assessoria Estratégica (AEST), subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela inteligência corporativa;
gestão do conhecimento; e projetos institucionais.
§ 1º - Ficam delegados à Assessoria Estratégica (AEST) os assuntos
relacionados aos planejamentos administrativo e estratégico.
§ 2º - A Assessoria Estratégica (AEST) será constituída pelo
Departamento de Projetos Institucionais (DepPI), pelo Departamento
de Gestão do Conhecimento (DepGC) e pela Gerência de
Inteligência Corporativa (GIC).
Art. 5º - A Assessoria Estratégica (AEST), subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela inteligência corporativa;
gestão do conhecimento; e projetos institucionais.24
§ 1º - Ficam delegados à Assessoria Estratégica (AEST) os assuntos
relacionados aos planejamentos administrativo e estratégico.
§ 2º - A Assessoria Estratégica (AEST) será constituída pelo
Departamento de Projetos Institucionais (DepPI), pelo Departamento
23
24

Nova redação pela Portaria n° 032-S, de 17/05/2017, publicada no BCG n° 020, de 18/05/2017.
Nova redação pela Portaria n° 428-R, de 19/04/2017, publicada no BCG n° 016, de 20/04/2017.
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de Gestão do Conhecimento (DepGC) e pela Gerência de
Inteligência Corporativa (GIC).
§ 3º - Para efeitos administrativos, os Comitês de Desenvolvimento
de Atividades Bombeiro Militar (CDA) serão regulados pela
Assessoria Estratégica (AEST) e coordenados pelo Departamento de
Gestão do Conhecimento (DepGC).
Art. 6º - A Assessoria de Comunicação (ASCOM), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pela comunicação
social e relações públicas.
Art. 6º - A Assessoria de Comunicação (ASCOM), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pela comunicação
social; relações públicas; e pelo planejamento e coordenação da
participação do CBMES em solenidades, desfiles e outros eventos
que demandem o envolvimento de vários órgãos da Corporação,
bem como à coordenação do cerimonial militar necessária a essa
participação.25
Art. 7º - Delegar competência ao Diretor de Gestão de Pessoas para
as atribuições relativas a ensino e instrução; e os assuntos relativos
a legislação e publicações, sem prejuízo das atribuições pertinentes
a sua função.
§ 1º - O Cel BM Diretor de Gestão de Pessoas acumula as funções
de Subcomandante da Corporação e é o substituto eventual do
Comandante-Geral.
§ 2º - A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) será constituída pelo
Departamento de Recursos Humanos (DepRH), pelo Centro de
Ensino e Instrução de Bombeiros (CEIB) e pelo Centro de Serviço
Social (CSS).
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DGP acumula as funções de
Chefe do DepRH e do CSS, e é o substituto eventual do Diretor de
Gestão de Pessoas, exceto no que se refere às funções de
Subcomandante da Corporação.
§ 4º - O Maj BM Subchefe do CEIB acumula as funções de Chefe da
Seção de Cursos Operacionais e é o substituto eventual do Chefe do
CEIB.
Art. 8º - Delegar competência ao Corregedor para as atribuições
relacionadas aos assuntos relativos a informações e ações de
inteligência.

25

Nova redação pela Portaria n° 032-S, de 17/05/2017, publicada no BCG n° 020, de 18/05/2017.
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Parágrafo único - As atribuições estabelecidas no caput deste artigo
poderão, a critério do Corregedor, ser atribuídas a outros órgãos da
estrutura interna da Corregedoria.
Art. 8º - Delegar competência ao Corregedor para as atribuições
relacionadas aos assuntos relativos a informações e ações de
inteligência.26
§ 1º - A Corregedoria é o Órgão Executor de Controle Interno da
Corporação, conforme legislação em vigor.
§ 2º - O Corregedor será o Coordenador da Unidade Executora de
Controle Interno (UECI).
§ 3º - A Unidade Executora de Controle Interno (UECI) é responsável
por:
I. Executar ações de controle necessárias para subsidiar a
elaboração dos Relatórios do Controle Interno - RELUCI integrante
das Prestações de Contas ao Tribunal de Contas do Estado;
II. Impulsionar e coordenar a elaboração das
Procedimentos Internos dos órgãos da Corporação;

Normas

de

III. Realizar outras atividades de controle previstas nas orientações
normativas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência SECONT e nas Resoluções do Conselho do Controle e da
Transparência – CONSECT.
Art. 9º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico
para dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os assuntos
relacionados às finanças, ao patrimônio, ao almoxarifado, ao
planejamento orçamentário, à tecnologia da informação e ao
suprimento logístico da Corporação.
§ 1º - Para efeitos administrativos, a Comissão Permanente de
Licitação (CPL) ficará subordinada diretamente ao Cel BM Diretor de
Apoio Logístico.
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Suprimento e Processamento (CSP), pelo Departamento
de Manutenção, Transporte e Radiocomunicação (DepMTR), pelo
Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI) e pela Seção de Expediente e
Material Bélico (SEMB).

26

Nova redação pela Portaria n° 063-S, de 15/08/2017, publicada no BCG n° 033, de 17/08/2017.
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§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DAL acumula as funções de
Chefe do CSP e é o substituto eventual do Diretor de Apoio
Logístico.
Art. 9º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico
para dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os assuntos
relacionados às finanças, ao patrimônio, ao almoxarifado, ao
planejamento orçamentário, à tecnologia da informação e ao
suprimento logístico da Corporação.27
§ 1º - Para efeitos administrativos, a Comissão Permanente de
Licitação (CPL) ficará subordinada diretamente ao Cel BM Diretor de
Apoio Logístico.
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Processamento de Compras (CPC), pelo Departamento de
Manutenção, Transporte e Radiocomunicação (DepMTR), pelo
Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI) e pela Seção de Expediente e
Material Bélico (SEMB).
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Processamento de Compras (CPC), pelo Departamento de
Manutenção, Transporte e Radiocomunicação (DepMTR), pelo
Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI), pela Gerência de Bens Móveis e
Imóveis (GBENS) e pela Seção de Expediente e Material Bélico
(SEMB).28
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DAL acumula as funções de
Chefe do CSP e é o substituto eventual do Diretor de Apoio
Logístico.
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DAL acumula as funções de
Chefe do Centro de Processamento de Compras (CPC) e é o
substituto eventual do Diretor de Apoio Logístico.”29
§ 4º - Fica ativada no Departamento de Manutenção, Transporte e
Radiocomunicação (DepMTR) a Seção de Manutenção Predial
(SMP) com a responsabilidade de gerenciar todos os serviços
necessários à conservação e manutenção predial dos OBM.
Art. 10 - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Operações para
dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atribuições
operacionais relacionadas aos Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e às Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM).
27

Nova redação pela Portaria n° 032-S, de 17/05/2017, publicada no BCG n° 020, de 18/05/2017.
Nova redação pela Portaria n° 063-S, de 15/08/2017, publicada no BCG n° 033, de 17/08/2017.
29
Nova redação pela Portaria n° 089-S, de 04/12/2017, publicada no BCG n° 049, de 08/12/2017.
28
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§ 1º - A Diretoria de Operações (DOp) será constituída pelo CIODES,
pelo Departamento de Operações (DepO) e pelo Departamento de
Doutrina (DepD).
§ 2º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DOp acumula as funções de
Chefe do DepO e é o substituto eventual do Diretor de Operações.
§ 3º - O Chefe do CIODES terá o encargo de Assessor da
Corporação junto à Secretária de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social (SESP).
§ 4º - Todas as atividades envolvendo as missões constitucionais do
CBMES no que se refere a combate a incêndios e busca e
salvamento serão disciplinadas, coordenadas e controladas pela
Diretoria de Operações (DOp).
§ 5º - Para efeitos operacionais os Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e as Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM) ficarão subordinados ao Cel BM Diretor de Operações.
§ 6º - Atribuir à Diretoria de Operações (DOp) o planejamento e a
coordenação da participação do CBMES nas operações que
demandem o envolvimento de mais de uma Unidade Operacional
(BBM e Cia Ind BM) da Corporação e/ou nas operações com outros
órgãos ou instituições.
§ 7º - A Diretoria de Operações (DOp) deverá definir as áreas de
atuação geográfica dos Batalhões de Bombeiros Militares (BBM) e
das Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia Ind
BM), e elaborar o Plano de Articulação do CBMES.
§ 8º - Para efeitos administrativos, os Comitês de Desenvolvimento
de Atividades (CDA) serão regulados e coordenados pelo Cel BM
Diretor de Operações.
Art. 10 - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Operações para
dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atribuições
operacionais relacionadas aos Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e às Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM).30
§ 1º - A Diretoria de Operações (DOp) será constituída pelo CIODES,
pelo Departamento de Operações (DepO) e pelo Departamento de
Doutrina (DepD).
§ 2º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DOp acumula as funções de
Chefe do DepO e é o substituto eventual do Diretor de Operações.
30

Nova redação pela Portaria n° 428-R, de 19/04/2017, publicada no BCG n° 016, de 20/04/2017.
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§ 3º - O Chefe do CIODES terá o encargo de Assessor da
Corporação junto à Secretária de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social (SESP).
§ 4º - Todas as atividades envolvendo as missões constitucionais do
CBMES no que se refere a combate a incêndios e busca e
salvamento serão disciplinadas, coordenadas e controladas pela
Diretoria de Operações (DOp).
§ 5º - Para efeitos operacionais os Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e as Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM) ficarão subordinados ao Cel BM Diretor de Operações.
§ 6º - Atribuir à Diretoria de Operações (DOp) o planejamento e a
coordenação da participação do CBMES nas operações que
demandem o envolvimento de mais de uma Unidade Operacional
(BBM e Cia Ind BM) da Corporação e/ou nas operações com outros
órgãos ou instituições.
§ 7º - A Diretoria de Operações (DOp) deverá definir as áreas de
atuação geográfica dos Batalhões de Bombeiros Militares (BBM) e
das Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia Ind
BM), e elaborar o Plano de Articulação do CBMES.
§ 8º - A Diretoria de Operações (DOp) acionará os seus órgãos
subordinados por meio de diretrizes e ordens.
Art. 11 - Autorizar os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares a
estabelecerem relação funcional direta com a Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), Diretoria de Apoio Logístico (DAL), Corregedoria,
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e
com o Centro de Atividades Técnicas (CAT) dentro das atribuições
relacionadas a cada órgão.
Art. 12 - Autorizar o Chefe do Centro de Atividades Técnicas a
estabelecer relação funcional direta com a Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), Diretoria de Apoio Logístico (DAL) e Corregedoria
dentro das atribuições relacionadas a cada órgão.
§ 1º - O Chefe do Centro de Atividades Técnicas estabelecerá
relação funcional com os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares
para o funcionamento do Sistema de Segurança Contra Incêndio e
Pânico (SISCIP).
§ 2º - O Centro de Atividades Técnicas (CAT) será constituído pelo
Departamento de Pericia de Incêndio e Explosão (DepPIE), pelo
Departamento de Análise de Projetos (DepAP), pela Gerência de
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Vistorias (GV), pela Gerência de Normas e Cadastro (GNC), e pela
Seção de Expediente (SE).
§ 3º - O Maj BM Subchefe do CAT acumula as funções de Chefe do
DepAP e é o substituto eventual do Chefe do CAT.
§ 4º - As Seções de Atividades Técnicas (SAT), pertencentes a
estrutura organizacional dos OBM, serão identificadas através da
abreviatura SAT/ [nome do OBM] nome do município, da seguinte
forma:
SAT/1° BBM – Vila Velha;
SAT/2° BBM – Linhares;
SAT/2° BBM – Nova Venécia;
SAT/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim;
SAT/3° BBM – Guaçuí;
SAT/4° BBM – Marechal Floriano;
SAT/4° BBM – Venda Nova do Imigrante;
SAT/5° BBM – Guarapari;
SAT/5° BBM – Anchieta;
SAT/6° BBM – Cariacica;
SAT/6° BBM – Serra;
SAT/1ª Cia Ind.– São Mateus;
SAT/2ª Cia Ind. – Aracruz;
SAT/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 5º - No município de Vitória as vistorias serão de responsabilidade
da Gerência de Vistorias (GV) do CAT.
§ 6º - À medida que forem criadas outras Seções de Atividades
Técnicas, a identificação obedecerá ao previsto no § 4º deste artigo.
Art. 12 - Autorizar o Chefe do Centro de Atividades Técnicas a
estabelecer relação funcional direta com a Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), Diretoria de Apoio Logístico (DAL) e Corregedoria
dentro das atribuições relacionadas a cada órgão.31
§ 1º - O Chefe do Centro de Atividades Técnicas estabelecerá
relação funcional com os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares
para o funcionamento do Sistema de Segurança Contra Incêndio e
Pânico (SISCIP).
§ 2º - O Centro de Atividades Técnicas (CAT) será constituído pelo
Departamento de Pericia de Incêndio e Explosão (DepPIE), pelo
Departamento de Análise de Projetos (DepAP), pela Gerência de
Vistorias (GV), pela Gerência de Normas e Cadastro (GNC), e pela
Seção de Expediente (SE).

31
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§ 3º - O Maj BM Subchefe do CAT acumula as funções de Chefe do
DepAP e é o substituto eventual do Chefe do CAT.
§ 4º - As Seções de Atividades Técnicas (SAT), pertencentes a
estrutura organizacional dos OBM, serão identificadas através da
abreviatura SAT/ [nome do OBM] - nome do município, da seguinte
forma:
SAT/1° BBM – Vitória.
SAT/1° BBM – Vila Velha.
SAT/2° BBM – Linhares.
SAT/2° BBM – Nova Venécia.
SAT/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim.
SAT/3° BBM – Guaçuí.
SAT/4° BBM – Marechal Floriano.
SAT/4° BBM – Venda Nova do Imigrante.
SAT/5° BBM – Guarapari.
SAT/5° BBM – Anchieta.
SAT/6° BBM – Cariacica.
SAT/6° BBM – Serra.
SAT/1ª Cia Ind.– São Mateus.
SAT/2ª Cia Ind. – Aracruz.
SAT/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 5º - À medida que forem criadas outras Seções de Atividades
Técnicas, a identificação obedecerá ao previsto no § 4º deste artigo.
§ 6º - A Gerência de Vistorias (GV) do CAT é responsável pela
padronização, instrução e supervisão doutrinária das vistorias
realizadas pelas Seções de Atividades Técnicas.
§ 7º - As diretrizes e orientações emanadas do CAT para as Seções
de Atividades Técnicas seguirão a cadeia de comando do Órgão
Bombeiro Militar (OBM) a que estiver subordinada.
Art. 13 - As Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil
(REPDEC) serão coordenadas pelos comandantes de Batalhões de
Bombeiros Militares e das Companhias Independentes de Bombeiros
Militares, com subordinação operacional direta ao Cel BM
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.
§ 1º - A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
(CEPDEC) é o órgão responsável pelo planejamento, pela
articulação e pela coordenação do Plano Estadual de Proteção e
Defesa Civil (PEPDEC).
§ 2º - As diretrizes e orientações emanadas para as REPDECs
seguirão a cadeia de comando do Órgão Bombeiro Militar (OBM) a
que estiver subordinada.
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§ 3º - As REPDECs terão suas áreas de atuação definidas por
Portaria do Comandante-Geral, em conformidade com as áreas de
atuação dos Batalhões de Bombeiros Militares e das Companhias
Independentes de Bombeiros Militares e serão identificadas por meio
da abreviatura REPDEC/ [Nome do OBM] – nome do município sede,
da seguinte forma:
REPDEC/2° BBM – Linhares;
REPDEC/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim;
REPDEC/4° BBM – Marechal Floriano;
REPDEC/5° BBM – Guarapari;
REPDEC/6° BBM – Cariacica;
REPDEC/1ª Cia Ind.– São Mateus;
REPDEC/2ª Cia Ind. – Aracruz;
REPDEC/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 3º - As REPDECs terão suas áreas de atuação definidas por
Portaria do Comandante-Geral, em conformidade com as áreas de
atuação dos Batalhões de Bombeiros Militares e das Companhias
Independentes de Bombeiros Militares e serão identificadas por meio
da abreviatura REPDEC/ [Nome do OBM] – nome do município sede,
da seguinte forma:32
REPDEC/1° BBM – Vitória.
REPDEC/2° BBM – Linhares.
REPDEC/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim.
REPDEC/4° BBM – Marechal Floriano.
REPDEC/5° BBM – Guarapari.
REPDEC/6° BBM – Cariacica.
REPDEC/1ª Cia Ind.– São Mateus.
REPDEC/2ª Cia Ind. – Aracruz.
REPDEC/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 4º - O 1º BBM, responsável pelos municípios de Vitória e Vila
Velha, não possuirá REPDEC, ficando as Coordenadorias Municipais
de Proteção e Defesa Civil desses municípios atendidas pela
CEPDEC. (REVOGADO)33
Art. 14 - As diretrizes, ordens e orientações dos escalões superiores
deverão seguir a cadeia de comando estabelecida dentro das novas
atribuições e dos novos fluxos de processos estabelecidos nesta
Portaria.
Art. 15 - Adotar o organograma constante nos Anexos II e III para
representar as novas atribuições e os novos fluxos de processos
estabelecidos nesta Portaria.
Art. 16 - O Boletim do Comando-Geral (BCG) destina-se a divulgar
os atos dos poderes Executivo e Legislativo de interesse do CBMES,
32
33

Nova redação pela Portaria n° 056-S, de 02/08/2017, publicada no BCG n° 031, de 03/08/2017.
Revogado pela Portaria n° 056-S, de 02/08/2017, publicada no BCG n° 031, de 03/08/2017.
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bem como todas as diretrizes, ordens e resoluções do Secretário da
Segurança Pública e Defesa Social, Comandante-Geral, Diretor de
Gestão de Pessoas, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa
Civil, Diretor de Operações, Diretor de Apoio Logístico, e Chefe do
Centro de Atividades Técnicas, desde que sejam do interesse do
CBMES em geral ou do seu pessoal.
§ 1º - Nas datas comemorativas e especiais, poderá ser
confeccionado Boletim Especial do Comando-Geral (BECG),
semelhante ao BCG.
§ 2º - Todas as matérias relacionadas à vida funcional dos servidores
do CBMES, tais como: férias, dispensas para desconto em férias,
dispensas como recompensa, averbação de tempo de serviço,
declaração de bens, classificação de motoristas, agregações,
militares à disposição e em licenças, incorporações, elogios e
processo para a inatividade deverão ser publicadas em Aditamento
da DGP ao BCG, cabendo à Gerência de Recursos Humanos (GRH)
a sua confecção e ao DGP a sua assinatura.
§ 3º - A Gerência de Recursos Humanos (GRH), deverá realizar, no
prazo de 30 (trinta) dias, as adequações necessárias no BCG para
cumprir o estabelecido neste artigo, devendo, ainda, observar a nova
subordinação dos órgãos estabelecida nesta Portaria.
§ 4º - Todas as matérias relacionadas à Justiça Militar, ao Ministério
Público Militar, aos processos e aos procedimentos relativos às
transgressões disciplinares e aos crimes militares, bem como os
assuntos de caráter sigiloso, que se relacionem ao CBMES ou aos
seus integrantes deverão ser publicadas, respectivamente, no
Boletim da Corregedoria (BC) ou no Boletim Reservado da
Corregedoria (BRC), cabendo ao Corregedor ou ao CorregedorAdjunto a sua assinatura.
§ 5º - O Boletim da Corregedoria (BC) e o Boletim Reservado da
Corregedoria (BRC) seguirão o previsto na Portaria n° 368-R, de 30
de março de 2015, publicada no BCG n° 13, de 06 de abril de 2015.
Art. 17 - A delegação de competência não envolve a perda, pelo
delegante, dos correspondentes poderes, sendo-lhe facultado,
quando entender conveniente, exercê-los mediante avocação, sem
prejuízo da validade da delegação.
Art. 18 - Os artigos 6º e 7º da Portaria nº 168-R, de 14 de dezembro
de 2009, publicada no BCG nº 002, de 14 de janeiro de 2010,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Os distintivos e cadarços de cursos realizados em
outras instituições somente poderão ser utilizados nos
uniformes após a apresentação do certificado
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comprovando a aprovação no curso ao Departamento de
Recursos Humanos (DepRH) e publicação da autorização
de uso no Boletim do Comando-Geral.
Art. 7º A criação de novos distintivos de cursos e
cadarços será precedida de estudo coordenado pelo
Centro de Ensino e Instrução (CEIB) e aprovada em
portaria específica do Comando-Geral.”
Art. 19 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Portaria n° 080-S, de 04 de setembro de 2016, publicada no BCG n°
037, de 17/09/2015.

Vitória, 09 de março de 2016.

Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

Com as alterações realizadas na Portaria nº 020-S, de 09 de março de 2016 o
organograma abaixo (anexos II e III) passa a representar as novas atribuições e os
novos fluxos de processos estabelecidos na estrutura organizacional da Corporação.
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A Diretoria de Operações (DOp) diante das alterações e ajustes pontuais da
estrutura organizacional revisou o Plano de Articulação do CBMES.

1.2 Sistema de Assentamentos Funcionais Online - SAFO
Conclusão do Sistema de Assentamentos Funcionais Online - SAFO iniciado no ano
de 2015. Esta aplicação foi desenvolvida para auxiliar os setores que mantêm os
assentamentos funcionais dos militares do CBMES. Algumas funcionalidades são:
 Integração com o SIARHES mantendo íntegros os dados;
 Registro das férias dos militares, promoções, capacitações,
afastamentos entre outros;
 Distribuição dos militares conforme QDI do CBMES;

curso,
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 Criação e assinatura de Instrução de Serviço; e
 Publicação de Boletim Interno.
Como parte integrante do SAFO foi desenvolvido o Sistema de Boletim – SISBOL
para fazer a interligação entre as informações publicadas em Boletim Interno e o
sistema de assentamentos de forma automatizada.
O SAFO será implantado do mês de janeiro de 2018 com a publicação do Boletim
Geral do Corpo de Bombeiros Militar - BGCBM e do Boletim Geral Reservado do
Corpo de Bombeiros Militar - BGRCBM.
1.3 Modernização da Legislação de Prevenção
1.3.1 Mudanças Normativas
As alterações do Decreto nº 2.423-R, de 15 de dezembro de 2009, que instituiu o
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico - COSCIP, introduzidas pelo
Decreto nº 4.062-R, de 01 de fevereiro de 2017, entre outras providências,
estabeleceram:
1) Competência ao do Chefe do Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros
(CEIB), para aplicação das sanções administrativas prevista nos incisos I e VII, do
art. 52, relacionadas exclusivamente com os estabelecimentos previstos nos incisos
II e III do artigo 44 do COSCIP, em todo o Estado.
2) Competência ao Diretor de Gestão de Pessoas, no prazo de dez dias úteis,
o acolhimento ou não dos recursos relacionados à aplicação da sanção
administrativa prevista no inciso VII, do art. 52, para as empresas previstas nos
incisos II e III do artigo 44 do COSCIP.
3) Uma simplificação no Capítulo XI do COSCIP relativo às Sanções
Administrativas, Infrações e Recursos, introduzindo dispositivo em que os órgãos
estaduais, integrantes da administração direta, também estão sujeitos à fiscalização
do CBMES e a eles podem ser aplicadas todas as sanções administrativas
previstas, com exceção da sanção administrativa de multa.
Em virtude das alterações introduzidas pelo Decreto nº 4.062-R, de 01 de fevereiro
de 2017, a Norma Técnica nº 01 - Partes 01, 03 e 05 foram modificadas:
Portaria nº 440-R, de 22 de agosto de 2017. Aprova a Norma
Técnica nº 01 - Parte 5 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina os
procedimentos administrativos para a fiscalização das edificações e áreas de risco.


Portaria nº 446-R, de 20 de setembro de 2017. Aprova a Norma
Técnica nº 01/2017, Parte 01, do Centro de Atividades Técnicas.
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Portaria nº 447-R, de 20 de setembro de 2017. Aprova a Norma
Técnica nº 01/2017, Parte 03, do Centro de Atividades Técnicas.


A Portaria nº 445-R, 20 de setembro de 2017, aprovou a alteração da Norma
Técnica nº 15/2009, que disciplina o Sistema de Hidrantes e Mangotinhos,
permitindo sua inserção em edificações térreas com área de até 2000 m2, que
atendam as alíneas de “a” a “h” do item 5.5.4.2.3.1 da NT 01/2017 -Parte 3,
classificadas como edificações de Baixo Potencial de Risco (BPR), quando
possuírem rotas de fuga alternativas conforme NT 10 Parte 01, Condições Gerais.
A Portaria nº 456-R, de 05 de dezembro de 2017, alterou o item 5.8.1.2 da Norma
Técnica 10/2013 – Parte 1 e altera o item 5.9.1 da Norma Técnica 17/2013, dandolhes nova redação.
Com o objetivo de solucionar uma demanda das Seções de Atividades Técnicas
relacionada às multas vencidas e não pagas, o Comando-Geral publicou a Portaria
nº 442-R, de 23 de agosto de 2017 (BCG/CBMES nº 034 – de 24 de agosto de
2017), regulamentando os procedimentos para a inscrição no Cadastro Informativo
de Créditos não Quitados do Estado (CADIN/ES) de pessoas físicas e jurídicas com
pendências perante a Corporação, provenientes de multas vencidas e não pagas
previstas na legislação contra incêndio e pânico, conforme determina o § 5º do art.
75 do Decreto Estadual nº 2.423-R, de 15/12/2009.
Outra mudança legislativa importante foi a Lei Federal n° 13.425, de 30 de março
de 2017 (Lei Kiss), estabelecendo diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e
combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de
reunião de público; alterando as Leis nºs 8.078, de 11 de setembro de 1990, e
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; e dando outras providências.
A Lei Kiss, na verdade, entrou em vigor no dia 30 de setembro de 2017, ou seja,
cento e oitenta dias após a sua publicação no Diário Oficial da União, conforme
previsto no seu art. 23.
O Comando-Geral preocupado com a aplicação da referida Lei e com a visão do
CBMES ser protagonista nesse processo, por meio da Portaria nº 064-S, de 22 de
agosto de 2017, criou uma Comissão para elaborar estudo estratégico que vise
apontar possíveis impactos sobre a Corporação.
Dando continuidade a reestruturação do serviço de perícia de incêndio e explosão,
iniciada com a criação do Departamento de Pericia de Incêndio e Explosão (DepPIE)
foi aprovada nova Norma Reguladora das Atividades Relacionadas a Perícias de
Incêndio e Explosões com a publicação da Portaria nº 433-R, de 07 de junho de
2017.
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Paralelamente a elaboração da nova Norma Reguladora, o DepPIE e a Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI) iniciaram os trabalhos de desenvolvimento do
Módulo Perícia para o SIAT no valor de R$ 115.000,00.
1.3.2 Modernização do SIAT
Início da implementação do Módulo Perícia - SIAT e da primeira fase da integração
com a Junta Comercial e o Simplifica-ES.
1.4 Reunião com os Profissionais Projetistas Cadastrados
No dia 06 de setembro de 2017, atendendo a uma solicitação dos engenheiros que
executam projetos de proteção contra incêndio, foi realizada uma reunião com o
Comandante-Geral. Participaram o Ten Cel Felippe (Assistente do Cmdo) e o Ten
Cel Cosme (Chefe do CAT), e uma comissão de Profissionais Projetistas
Cadastrados.
A reunião teve como objetivo identificar os problemas enfrentados pelos
profissionais e esclarecer as medidas em curso adotadas pela corporação para o
fortalecimento do serviço de segurança contra incêndio e pânico.

1.5 Situação das Obras e Projetos
Após as ações adotadas no ano de 2016 em relação às obras e projetos em
andamento na Corporação, a situação em 2017 apresentou-se da seguinte forma:
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Unidade Padrão de Vila Velha – Dando seguimento a regularização
do terreno, em 26/01/2017, os advogados do Sr. Luiz Carlos informaram ao
Departamento de Projetos Institucionais (DepPI) que a certidão de ônus do terreno
com a nova área desmembrada estava disponível para retirada no Cartório de
Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Vila Velha.


Em 16/03/2017, depois de juntada de toda a documentação, foi iniciado pela
Corporação o processo de “aquisição por doação” do terreno seguindo os trâmites
previstos no Decreto nº 1.110-R, de 12/12/2002.
Em 30/03/2017 o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social se manifestou
favorável ao andamento do processo, seguindo, em 03/04/2017, para avaliação de
terra nua por parte da SEGER.
O terreno foi avaliado em R$ 7.602.000,00 (sete milhões e seiscentos e dois mil
reais), tendo o processo retornado ao CBMES em 04/07/2017.
Em 14/07/2017 o processo de aquisição por doação foi encaminhado a PGE para
emissão de parecer jurídico, e em 17/08/2017 o processo retornou ao CBMES com
parecer favorável da PGE, porém com a ressalva de juntar ao processo os seguintes
documentos: registro do imóvel com respectiva certidão de ônus atualizada e uma
manifestação formal da intenção do proprietário em doar o terreno.
Em 06/12/2017, solucionadas as pendências levantadas pela PGE, o processo foi
encaminhado ao DepOF para pagamento dos emolumentos no valor total de R$
6.106,74 para lavratura da escritura de doação no Cartório Tabelionato Castello – 1º
Ofício de Notas. Registra-se que em virtude do encerramento do exercício financeiro
um atraso no pagamento dos emolumentos.
Em relação ao problema de fundação, após os resultados da sondagem investigativa
feita pelo CBMES, em 15/03/2017, com a presença do calculista de fundação, o
Arquiteto Marcos Aschauer, além do Engenheiro Belarmino, Maj BM Carnielli, 1º Ten
Maria Cláudia, Cb Barros e Cb Fadini foram conferidos os relatórios e amostras de
solos, bem como os cálculos para o solo. Ficou definido que o engenheiro Belarmino
e o calculista Marcos Aschauer fariam uma análise mais crítica dos elementos
apresentados.
Em 26/06/2017 a equipe do DepPI se reuniu com o Engº José Cláudio Belarmino
para apresentação do estudo sobre a real situação do terreno. Foram abordados os
seguintes pontos:
1) O Arquiteto Marcos Antônio Aschauer Alves revisou as cargas da
estrutura em função da nova cobertura metálica (proposta Engenheiro Pedro Sá),
gerando uma análise da situação da infraestrutura, executado pelo Engº Belarmino;
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2) Para o estudo foram excluídas todas as sondagens anteriores,
sendo considerada apenas a sondagem da SOLOVIX;
3) Com a sondagem da SOLOVIX foi constatado que a profundidade
das sapatas executadas no local é de 2,00 m (dois metros). Entretanto, observou-se
que a SOLOVIX não coletou amostras da argila mole encontrada a 6,76 m, no SP-IN
04, conforme relatório de sondagem, o que impossibilitou o cálculo de coeficiente de
compressibilidade daquela região;
4) A partir disso foi calculado a estabilidade da estrutura em relação ao
cisalhamento e recalque, utilizando as novas cargas fornecidas pelo projetista de
estrutura, conforme relatório anexado ao processo;
5) Foi feita análise dos SPTs abaixo das sapatas até a profundidade de
6,00m. Verificou-se que o menor SPT está sob a sapata de maior carga, a S17, com
dimensões de 3,15 x 3,95m. Diante disso a S17 passou a ser a sapata de referência
por ser a mais desfavorável;
6) Com a análise de cisalhamento verificou-se que o solo arenoso do
local suporta a tensão de 79,65 tf/m² e o solo argiloso 18,02 tf/m². A média
ponderada considerando as tensões dos dois tipos de solo foi de 15,5 tf/m².
Concluiu-se no relatório que não há risco de cisalhamento;
7) Para o recalque foi utilizado o Método Schmertmann, que é utilizado
para areia, embora tenha sido efetuado pelo calculista para argila e areia, usando o
parâmetro de deformidade da argila. Chegou-se ao seguinte resultado para o tempo
de 5 anos: para sapata quadrada, à profundidade de 6,3m abaixo da sapata,
17,9mm de recalque; e para sapata retangular, à profundidade de 9,0m abaixo da
sapata, 34,00mm.
8) Diante do apresentado pelo estudo do Engº Belarmino coube a
análise se pode ser utilizada a média dos recalques, para que não haja fissuras na
construção, conforme mostrado no relatório, associada a outros artifícios para
melhorar a capacidade de carga da sapata.
Com os pontos apresentados nessa reunião, o Engenheiro Belarmino se colocou à
disposição para apresentar, gratuitamente, um projeto de fundação com solução
para o problema, cuja primeira entrega ao IOPES ocorreu em 09/08/2017, mas cuja
aprovação do IOPES ocorreu apenas no início de 2018.
 Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil
(CTC) – Os esforços para finalização dos projetos complementares do CTC
continuaram no ano de 2017. Entretanto, a empresa responsável (Biosfera) não
conseguiu cumprir as exigências de correções de incompatibilidades e de inclusão
de informações feitas pelo IOPES.
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Em julho de 2017, diante das dificuldades de finalização dos projetos
complementares, o Comando-Geral e a Direção do IOPES decidiram dividir a obra
de construção do CTC e da UP da Serra em 3 fases de contratação:
1ª Fase: Terraplenagem do CTC;
2ª Fase: Construção da Unidade Padrão; e
3ª Fase: Construção do CTC.
Os projetos necessários à execução da 1ª Fase estavam prontos, cabendo ao
IOPES a realização do planilhamento necessário para preparação do processo
licitatório. O certame foi bastante disputado e com uma série de reinvindicações e
pedidos de impugnação, tendo se arrastado até o final do ano.
 Unidade Padrão de Serra – Em 2017, continuaram os esforços para
finalização dos projetos do CTC que após concluídos seriam usados para refazer
todo o planilhamento e montagem de um processo para contratação única que
englobasse tanto o CTC quanto a Unidade Padrão.
Como tudo isso era muito trabalhoso e fatalmente atrasaria em muito o início das
obras, o IOPES dividiu todo o projeto nas três fases descritas no resumo do CTC,
possibilitando o que estivesse concluído ter a obra iniciada.
Sendo a Unidade Padrão a 2ª fase e considerando que a 1ª fase (terraplanagem) já
estava com as documentações técnica e administrativa prontas e em fase de
preparação para licitar, em outubro de 2017, o IOPES deu início ao replanilhamento
da obra da Unidade Padrão da Serra.
Importante registrar, que refazer a orçamentação era um pleito antigo da fiscalização
do IOPES e da própria Corporação através do DepPI, visto que muitas divergências
entre o planilhado e o executado foram observadas durante as obras das unidades
padrão anteriores. Essas alterações causavam transtornos às medições e
dificultavam a cobrança pelo cumprimento de exigências por parte das construtoras
contratadas.
 Novo Centro de Atividades Técnicas – A correção de projetos
complementares, a própria compatibilização entre as diferentes disciplinas técnicas,
enfim todo o pacote de projetos do Centro de Atividades Técnicas teve seus
trabalhos continuados em 2017 e finalizados em meados do mês de outubro.
Considerando a alta demanda dentro do IOPES, a Diretoria de Articulação Setorial
do Órgão sugeriu que a Corporação contratasse a orçamentação da obra do CAT.
Assim, após preparação da documentação técnica e do próprio edital, cujo modelo
foi fornecido pela Gerência de Orçamentos do IOPES, o processo licitatório teve
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início em novembro e foi finalizado em dezembro. A ordem de serviço ficou para ser
emitida no próximo ano.
 Reforma do Refeitório, Lanchonete, Vestiários das empresas
terceirizadas, Área Humanizada em frente ao Refeitório e Auditório do QCG –
No início de 2017, toda a documentação técnica necessária para contratação da
obra foi encaminhada à DAL para montagem do processo licitatório e continuidade
dos trâmites necessários.
A CPL/CBMES ao analisar o processo identificou muitos pontos para correção,
principalmente em relação aos orçamentos para composição de custos nos itens
não constantes das tabelas referenciais do IOPES, ou de outros órgãos.
Desta forma, apenas em 13/09/2017, foi publicado no Diário Oficial o aviso de
licitação para contratação desta obra.
Em 06/10/2017 foi publicado o resultado da licitação, sendo habilitada a empresa
Ultra Construtora Ltda-ME, cujo valor dos serviços contratados foi de R$ 158.368,31.
Em 13/11/2017, após uma série de reuniões preparativas entre a Seção de
Engenharia e Arquitetura e a empresa contratada, foi dada a Ordem de Serviço para
a execução da obra. O prazo para conclusão dos serviços foi de 120 dias.
Contratação Obra
Custo Inicial

R$ 158.368,31

Custo com Aditamentos

R$ 236.123,86

Valor Pago em 2017

R$ 11.571,55

% de Execução em 2017

4,90 %

Ordem de Serviço

13/11/2017

Prazo

180 dias34

Previsão de Término

12/05/2018

Construtora

Ultra Construtora LTDA-ME

 Manutenção Predial das antigas instalações do CAT para DOp e
Corregedoria, Manutenção Predial do prédio administrativo da DAL, DepRH e
AEST e Manutenção Predial da Área Externa do Prédio de Alojamentos,
Academia e Inteligência BM – O planejamento para esta reforma teve início no
final de julho de 2017, com a necessidade de adequar o espaço deixado pela saída
do Centro de Atividades Técnicas (CAT) de suas antigas instalações, criando um
ambiente propício para as instalações da Corregedoria e da Diretoria de Operações.
34

120 dias inicias mais aditivo de 60 dias.
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No dia 12 de julho de 2017, após a mudança e conclusão da instalação de telefonia
e rede de dados, o CAT passou a atender no Edifício Corporate Office, 18º andar, na
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635 - Enseada do Suá, Vitória - ES.

Pela primeira vez o Departamento de Projetos Institucionais realizou uma Adesão a
Ata de Manutenção Predial. Foi um grande avanço, considerando a rapidez na
contratação e a facilidade na construção da documentação técnica.
Em 28/08/2017 foi publicada a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 043/2016,
firmada entre a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e a Construtora Compacta
Construções e Pavimentações LTDA-EPP para Prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva no valor total de R$ 208.610,40.
A Autorização para execução dos serviços foi dada pela DAL em 05/10/2017, para
que os serviços iniciassem em 16/10/2017.
A Construtora Compacta Construções e Pavimentações por está atuando em várias
frentes dentro do Governo Estadual apresentou a necessidade dar recesso aos seus
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funcionários no fim do ano. Assim, os serviços foram paralisados em 15/12/2017 e
retomados em janeiro de 2018.
Contratação Obra
Custo Inicial

R$ 208.610,40

Valor Pago em 2017

R$ 100.919,70

% de Execução em 2017

48,4%

Ordem de Serviço

16/10/2017

Prazo

120 dias

Previsão de Término

16/02/2018

Término

19/06/2018

Construtora

Compacta Construções e Pavimentações LTDA

1.6 Aquisições de Materiais e Equipamentos
Os valores investidos em materiais e equipamentos representaram no exercício
2017 o valor total de R$ 2.772.471,00, sendo distribuídos da seguinte forma:
• Equipamentos: R$ 1.335.199,00. Sendo os mais relevantes:






Kit moto-bomba para incêndio florestal: R$ 224.000,000
Trajes de proteção química: R$ 153.900,00
Diversos materiais de salvamento em alturas: R$ 125.989,84
Mangueiras de combate a incêndio: R$ 158.309,00
Ar condicionados: R$ 133.999,98

• Mobília: R$ 0,00
• Viaturas: R$ 1.437.272,00:
Viaturas
Micro-ônibus
Balsa de Salvamento Aquático
Veículo Passeio Tipo Hatch
Reboque Quadriciclo
Reboque Jet Sky
Carreta Reboque
Pick Up Leve
Camionete Cabine Dupla

Qtd.
01
03
13
08
02
01
04
02

Fonte: DAL
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1.7 Destinação das Auto Plataformas Hidráulicas Bronto Skylift
Das 10 (dez) Auto Plataformas Hidráulicas Bronto Skylift adquiridas no ano de 1995
a Corporação conta atualmente com 09 (nove) delas. Todas apresentam, em maior
ou menor grau, problemas que comprometem o seu emprego operacional e geram
um alto custo de manutenção. Importante registrar, que esses problemas vêm se
agravando ao longo dos anos, tornando-se, portanto, necessária uma solução por
parte do Alto Comando da Corporação.
Nesse sentido, decidiu-se constituir uma comissão para análise e proposta de
destinação das Auto Plataformas Hidráulicas Bronto Skylift. A Portaria nº 030-S, de
05 de maio de 2017 designou a seguinte Comissão:
Presidente: Cel BM André Có Silva.
Membros: Ten Cel BM Germano Felippe Wernersbach Neto,
Maj BM Benicio Ferrari Junior,
Maj BM Erich Paiva Zamprogno, e
Maj BM Mauro Rosa.
A conclusão apresentada pela Comissão e aprovada pelo Comando Geral foi a
seguinte:
Soluções

Qtd

Reforma

03

Transformação em Auto Tanque
de 12.000 lts

02

Leilão

04

APH
F 50-2T 1/3674-057 – TE 110 (50 m)
F 40-2T 1/3640-096 – TE 111 (40 m)
F 22-2T 1/3682-045 – TE 113 (22 m)
F 22-2T 1/3683-045 – TE 112 (22 m)
F 22-2T 1/3682-044 – TE 114 (22 m)
F 20-2T 1/3674-005 – TE 105 (20 m)
F 20-2T 1/3673-004 – TE 106 (20 m)
F 20-2T 1/3675-006 – TE 107 (20 m)
F 20-2T 1/3684-005 – TE 108 (20 m)

Após todos os trâmites necessários para efetiva execução das soluções aprovadas
foram iniciados 03 (três) processos distintos pela DAL/CBMES, ou seja, processos
para reforma, transformação e leilão.
1.8 Atividade de Aeronaves Remotamente Pilotadas - DRONES
O Comando-Geral por meio da Portaria nº 441-R, de 15 de agosto de 2017,
implantou e regulou a atividade de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs –
Remotely Piloted Aircrafts), popularmente conhecidas como DRONES, no âmbito do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
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1.9 Normas Gerais de Ação - NGA
A Portaria nº 422-R, de 22 de fevereiro de 2017, aprovou as Normas Gerais de
Ação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
Com a aprovação das Normas Gerais de Ação a Portaria n° 003-R, de 23 de janeiro
de 2002, que instituiu o Regimento Interno e dos Serviços Gerais do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – RISG/CBMES foi revogada.

2) Permanente Capacitação, Treinamento, Atenção e Valorização do Público
Interno

2.1 Simulador para Treinamento de Combate a Incêndio
Em relação ao Convênio SENASP/MJ n° 813558/2014 (processo n° 69884595) no
início de 2017 ratificamos o Termo de Referência constante do processo e indicamos
como representantes do CBMES para acompanhar a sua execução o Maj BM
Benício Ferrari Junior e o Sub Ten BM Saulo de Tarso Corrêa Lima.
No mês de março a SESP publicou a Ordem de Serviço n° 007/2017 designando os
bombeiros militares indicados pelo Comando Geral para atuarem como Fiscais do
Convênio.
No ano de 2017 foi necessária, ainda, uma série de medidas administrativas para
novos Ajustes no Termos de Referência e elaboração do mapa Comparativo de
Preços.
2.2 Credenciamento para Ministrar Cursos de Trânsito
A Corporação obteve a autorização do DETRAN para ministrar cursos de trânsito,
por meio do seu Centro de Formação de Condutores (CFC) para um período de 60
meses.
Resumo do Ato Autorizativo de Credenciamento do Corpo de
Bombeiros Militar do Espírito Santo para Ministrar Cursos.
Objeto: Ato autorizativo de credenciamento para a Instituição
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ nº
02.133.636/0001-37, localizada no município de Vitória, com
objetivo de ministrar cursos de trânsito: Condutores de Veículos de
Transporte de Emergência; Condutores de Veículos de Transporte Coletivo
de Passageiros; Atualização dos mesmos e Curso de Mudança de
Categoria “D”.
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Credenciamento nº 503.
Instrumento Autorizador: Processo nº 76549640.
Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data da publicação no

DOE.

2.3 Promoções realizadas
O Governo do Estado manteve as promoções previstas. Nesse sentido, no ano de
2017, foram promovidos 84 Oficiais e 402 Praças na Corporação.
2.4 Compromisso ao Primeiro Posto
Resgatando as tradições militares e a previsão estatutária 17 Oficiais prestaram o
Compromisso de Oficial.
2.5 Serviço de Atenção a Saúde - Programa Bom Estar
Com o objetivo de dar continuidade aos estudos sobre os aspectos de saúde e
causa mortis dos bombeiros militares para subsidiar a Comissão de Estudos
Previdenciários, a Corporação buscou informações nos bancos de dados do HPM,
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PMES, CBMES e SEGER (SIARHES) porém, devido a inúmeras inconsistências de
validação científica, decidiu-se buscar as informações nos processos de pecúlio pós
mortem dos policiais e bombeiros militares na Caixa Beneficente dos Militares
Estaduais do Espírito Santo (CBMEES).
Durante os trabalhos de pesquisa da causa de mortes foi identificada a necessidade
de ações de intervenção por parte do Comando-Geral para prevenção e tratamento
dos fatores de risco cardiovasculares nos bombeiros militares. Nesse sentido, foi
aprovada a execução do Programa Bom Estar.
Ao aprovar a execução do programa estabeleci que ele deveria ser coordenado pela
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e aplicado a todos os bombeiros militares
dos Estado. Inicialmente ficou estabelecido que no mês de outubro, antecedendo a
aplicação do TAF, seria realizado um “piloto” na Região Metropolitana da Grande
Vitória, e no mês de abril/2018 o projeto seria aplicado nos OBM do interior.
As atividades do Programa "Bom Estar" compõem diversos exames de saúde,
dentre eles aferição de glicemia em jejum, aferição de colesterol total e triglicerídeos,
pressão arterial, além de acompanhamento para saúde mental e dicas de
alimentação saudável.
Para realização do Programa foram adquiridos os seguintes equipamentos: 6
glicosímetros; 6 medidores de colesterol+triglicerídeos; e 6 aparelhos digitais
avaliação da pressão arterial.
As medidas antropométricas foram realizadas com equipamentos já existentes na
Seção de Educação Física (balança de bioimpedância, adipômetro e fita métrica). O
investimento inicial da Corporação foi de R$ 50.000,00 (incluindo a aquisição dos
equipamentos), sendo o custo anual para manutenção do programa estimado em R$
20.000,00.
Em outubro de 2017, foram atendidos 544 militares, dos quais 246 (46%) foram
encaminhados ao médico, pois apresentavam algum fator de risco acima do
preconizado como status de proteção cardiovascular pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia.
A realização do Programa Bom Estar contou com o apoio e a participação
fundamental da Diretoria de Saúde do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo
(HPMES), e as parcerias da ABMES, ASPOMIRES, ASSOMES, ACS, Kadosh
Fotografia e Festança.

354

No dia 14 de dezembro de 2017, o Governo do Estado anunciou oficialmente a
ampliação do atendimento e acolhimento do Sistema de Proteção Social e Saúde
do Policial Militar, Bombeiro Militar e seus Familiares.
As ações anunciadas permitirão progressos no campo da saúde física e mental,
melhorias na estrutura física, investimento em recursos humanos e, especialmente,
um modelo de atendimento que visa oferecer serviços qualificados e humanizados à
família militar.
Foi anunciado um concurso para 20 oficiais médicos, contratação de psiquiatras,
psicólogos e assistentes sociais, a cessão de médicos da Secretaria de Saúde para
o atendimento ambulatorial do HPM; aumento do número de especialidades médicas
oferecidas pela Policlínica (com mais de 25 especialidades); horário de atendimento
ampliado (de segunda a sábado, de 07h às 22h) e melhorias no sistema de
marcação de consultas.
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Além disso, no início de 2018 será realizada a entrega de um pronto-socorro com
UTI exclusiva 24 horas; um novo centro diagnóstico de imagem, onde serão
oferecidos mais exames com qualidade tecnológica digital (tomografia
computadorizada, ultrassom, ecocardiograma, entre outros); acesso facilitado da
família militar à estrutura estadual de atenção infantil do Hospital Infantil de Vitória; e
um novo prédio para o funcionamento do Centro de Promoção Social da PMES, com
um programa de saúde mental aperfeiçoado para melhor atendimento à tropa.

2.6 Psicologia/Serviço Social
Em sintonia com o Foco Prioritário da Corporação de permanente capacitação,
treinamento, atenção e valorização do público interno foi realizado no dia 07 de julho
o 2° Encontro dos Bombeiros da Reserva do Espírito Santo (EBRES).
O EBRES tem o intuito de promover o reencontro dos bombeiros militares da
inatividade, apresentando as novas instalações e equipamentos, recordar histórias
do passado, proporcionar atividades de recreação e lazer, além de promover a
integração de amizade entre militares da reserva e da ativa.
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No dia 07 de dezembro de 2017, participei do encontro dos "Dinossauros do Fogo"
realizado no Clube Alvares Cabral. Na ocasião apresentei a proposta do evento ser
realizado, a partir de 2018, junto com o Encontro dos Bombeiros da Reserva do
Espírito Santo (EBRES) na Semana de Prevenção Contra Incêndio e nas
dependências do QCG/CBMES.
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Outra ação importante dentro do Objetivo Estratégico de Promover a Saúde do
Servidor foi a abordagem das questões relacionadas aos suicídios.
No dia 06 de outubro de 2017 foi realizada pela Psicóloga Daniela Reis e Silva a
palestra "Suicídio: conhecer e prevenir". A palestra visou a prevenção de eventos
desfavoráveis com o nosso efetivo, e também como forma de orientação sobre a
maneira de atuação das equipes em ocorrências de tentativa de suicídio.

No período de 13 a 17 de novembro de 2017 foi realizando o Curso de Abordagem
Técnica em Emergências Envolvendo Tentativas de Suicídios. O Curso (22
horas de aulas teóricas e 18 horas de cenários práticos) foi ministrado pelo Cap PM
Diógenes Martins Munhoz do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de
São Paulo e contou com a participação de equipes do CBMES, PMES, Polícia Civil,
Secretária de Saúde, Centro de Valorização da Vida, Secretária de Justiça, Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Rodosol, Presta, Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), CTP de suicídio e Voluntários de psicologia da PMES.
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As Psicólogas Janice do Carmo Demuner Magalhães e Rafaela Rolke conduziram o
Ciclo de Discussões do Plano Psicológico na Corporação realizada com os Oficiais
Superiores. (participação voluntária).
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2.7 Comitês de Desenvolvimento de Atividades
Por meio da Portaria n° 428-R, de 19/04/2017, publicada no BCG n° 016, de
20/04/2017, os Comitês de Desenvolvimento de Atividades Bombeiro Militar (CDA),
nas questões administrativas, passam a ser regulados pela Assessoria Estratégica
(AEST) e coordenados pelo Departamento de Gestão do Conhecimento (DepGC) e
não mais pelo Cel BM Diretor de Operações.
A mudança justifica-se em razão da existência de vários Comitês ligados a outras
atividades bombeiro militar que não se enquadravam no escopo da Diretoria
Operacional. Assim eles passaram a ser denominados Comitês de
Desenvolvimento de Atividades Bombeiro Militar.
Paralelamente, em virtude da modernização da estrutura organizacional e da
redefinição de atividades de alguns órgãos foi necessário aprovar um novo
Regulamento Geral dos Comitês de Desenvolvimento de Atividades Bombeiro
Militar.
 Portaria nº 429-R, de 09 de maio de 2017. Aprova o
Regulamento Geral dos Comitês de Desenvolvimento de Atividades Bombeiro Militar
(CDA) e dá outras providências.
No dia 22 de dezembro de 2017, foi instalado o CDA de RPA (Remoted Piloted
Aircraft- Aeronave Remotamente Pilotada).
2.8 Gestão do Conhecimento
 Portaria nº 034-S, de 18 de maio de 2017. Institui Comissão
para construção do Portal do Observatório do Conhecimento do CBMES e dá outras
providências.
 Portaria nº 070-S, de 16 de outubro de 2017. Designa militares
para integrar Comissão Organizadora do Convênio CBMES x UFES x IFES.
No dia 29 de novembro de 2017 o CBMES realizou o I Seminário de Gestão do
Conhecimento: Equipes de Aprendizagem em Organizações. O evento
aconteceu no Auditório Américo Buaiz, no prédio da Federação das Indústrias do
Espírito Santo (FINDES), em Santa Lúcia, Vitória, e abordou os seguintes temas:
Estratégias de Gestão do Conhecimento no CBMES; Gestão do Conhecimento e
Inovação; Engenharia do Conhecimento, Pesquisa e Desenvolvimento; Plataformas
de Aprendizagem; e Trilhas de Aprendizagem.
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Com a realização do Seminário a Corporação busca inaugurar um novo espaço
institucional dedicado ao tema Gestão do Conhecimento, com foco nos Comitês de
Desenvolvimento de Atividades Operacionais Bombeiro Militar.

No dia 12 de dezembro de 2017 o Comando-Geral, buscando o fortalecimento da
Gestão do Conhecimento, assinou um importante Protocolo de Intenções
formalizando a parceria entre a Corporação, a Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES) e o Instituto Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
(IFES).
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O protocolo assinado com os Magníficos Reitores, Prof. Dr. Reinaldo Centoducatte
(UFES) e Prof. Dr. Jadir José Pela (IFES), objetiva o desenvolvimento de pesquisas
conjuntas visando a qualificar as atividades do CBMES, através de pesquisadores
de diferentes áreas do conhecimento, como Química, Educação Física, Psicologia,
Fisiologia, Biologia, Medicina, Engenharias, Geografia, Oceanografia, Estatística,
entre outras.
Após a assinatura do protocolo foi realizado um workshop, ministrado por oficiais do
CBMES, demonstrando as diversas áreas de atuação da Corporação e suas
principais características e apresentando propostas de pesquisas.
2.9 Rotinas do Serviço Operacional
Algumas rotinas do serviço operacional foram aperfeiçoadas ou ajustadas no ano de
2017:
 Portaria nº 425-R, de 10 de março de 2017. Autoriza
excepcionalmente o emprego da Escala de Serviço Operacional (24h x 48h) no
âmbito do CBMES e dá outras providências.
 Portaria nº 430-R, de 17 de maio de 2017. Estabelece critérios
para autorização de dobras de serviço nas escalas de serviços da Corporação.
 Portaria nº 451-R, de 28 de setembro de 2017. Designa
militares estaduais a fim de realizar estudo para revisão da norma que regulamenta
a atividade de mergulho de segurança pública no âmbito do CBMES – NORMERG
01.
 Portaria nº 457-R, de 06 de dezembro de 2017. Implanta e
regula o Sistema de Comando de Operações Central (SCOC) no âmbito do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
2.10 Manuais Técnicos e Administrativos
1) Manual de Auto de Prisão em Flagrante Delito no âmbito do Corpo
de Bombeiros Militar do Espírito Santo, aprovado pela Portaria nº 435-R, de 20 de
julho de 2017.
2) Manual de Deserção no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do
Espírito Santo, aprovado pela Portaria nº 436-R, de 20 de julho de 2017.
3) Manual de Sindicância no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do
Espírito Santo, aprovado pela Portaria nº 437-R, de 09 de agosto de 2017.
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4) Manual de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário no
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, aprovado pela Portaria nº
438-R, de 09 de agosto de 2017.
5) Manual de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário no
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, aprovado pela Portaria nº
439-R, de 09 de agosto de 2017.
2.11 Uniformes e Insígnias
Com o objetivo de complementar e atualizar o Regulamento de Uniformes e
Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar (RUICBMES) foram publicadas as
seguintes Portarias:
 Portaria nº 419-R, de 25 de janeiro de 2017. Revoga a Portaria
nº 222-R, de 08.02.2011 que institui e regulamenta a Medalha de Honra ao Mérito
Bombeiro Militar.
 Portaria nº 420-R, de 25 de janeiro de 2017. Altera o art. 4º da
Portaria nº 345-R, de 12.11.2014, que trata sobre a concessão da Medalha do Mérito
do Desenvolvimento Operacional.
 Portaria nº 421-R, de 26 de janeiro de 2017. Regulamenta as
atribuições dos Secretários das Comissões de Prêmios e Medalhas no âmbito do
CBMES e dá outras providências.
 Portaria nº 423-R, de 22 de fevereiro de 2017. Institui e regula
o uso de uniforme especial para os servidores integrantes da Assessoria de
Comunicação (ASCOM).
 Portaria nº 431-R, de 30 de maio de 2017. Altera a Portaria nº
404-R, de 19 de maio de 2016 e aprova o distintivo do Curso de Resgate em Espaço
Confinado.
 Portaria nº 452-R, de 28 de setembro de 2017. Aprova
distintivo do Curso de Combate Ofensivo - Módulo II e da Capacitação de Instrutores
para Curso de Combate Ofensivo - Módulo II.
 Portaria nº 455-R, de 30 de outubro de 2017. Dá nova redação
ao 5° uniforme para gestante do RUICBMES.
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2.12 Cursos Realizados e Público Alcançado
• Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO: 01 militar formado.
• Curso de Formação de Oficiais - CFO: 01 vaga – Decisão judicial.
• Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS: Não houve.
• Curso de Habilitação de Sargentos - CHS: 91 militares formados.
• Curso de Formação de Soldados - CFSd: Não houve.
A Portaria nº 406-R, de 20 de junho de 2016, reconheceu o Curso de PósGraduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança de Processo, promovido pela
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES como Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais - CAO, tendo o CAP BM Clayton Laeber Thompson, NF 903179,
apresentado no dia 17 de agosto de 2017 a Declaração de conclusão dos módulos
previstos para o referido Curso, obtendo a nota 9,30 de média final.
Em virtude de ordem judicial contida nos Autos de Mandado de Segurança nº
0026837-02.2015.8.08.0024 foi matriculado, a contar de 10 de fevereiro de 2017, o
Aluno Oficial Daniel Scardini Siquara, NF 3826201, aprovado no Concurso Público
para a Carreira de Oficiais Combatentes, conforme Edital CBMES/CFO-2011.
Visando cumprir o Mandado de Segurança de imediato, o Comando-Geral solicitou
ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) uma vaga
para o Curso de Formação de Oficiais - CFO. Desta forma o referido Aluno Oficial
se apresentou no dia 13/02/2017 no Curso de Formação de Oficiais Bombeiros
Militar na Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
O processo seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS foi
iniciado no ano de 2016 (Diretriz de Instrução nº 001/2016 - CAS) e por necessidade
de autorização do Comitê de Controle e Redução dos Gastos Públicos acabou
extinto após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 864, de 02 de agosto de
2017, que dispõe sobre as normas de promoção da carreira de Praças e de Oficiais
de Administração do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 011 - CEPSI, DE 29.05.2017.
O TENENTE-CORONEL BM PRESIDENTE DA COMISSÃO
ELABORADORA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO, no uso de
suas atribuições legais e, tendo em vista o que determina a Diretriz
de Instrução nº 001/2016 - CAS,
Considerando o Decreto 3755-R de 02.01.2015, que instituiu o
Comitê de Controle e Redução dos gastos públicos;
Considerando o Decreto 4057-R de 29.12.2016, publicado no Diário
Oficial do dia 02.01.2017, que determina a manutenção desse
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Comitê e de sua atuação, buscando adotar e analisar medidas
destinadas a reduzir as despesas da Administração Pública;
Considerando que o Processo autorizativo para o Curso de
Aperfeiçoamento de Sargentos encontra-se em análise pelo comitê
supra;
RESOLVE:
SUSPENDER o Processo Seletivo ao Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos (CAS), do ano de 2017, até que a Administração do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo receba a resposta
do Comitê de Controle e Redução dos gastos públicos.
(Aditamentos / CBMES nº 022 – de 01/06/2017)
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 012 - CEPSI, DE 18.08.2017.
O TENENTE-CORONEL BM PRESIDENTE DA COMISSÃO
ELABORADORA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO, no uso de
suas atribuições legais e, tendo em vista o que determina a Diretriz
de Instrução nº 001/2016 - CAS,
Considerando a entrada em vigor da Lei Complementar 864, de 02
de agosto de 2017, que dispõe sobre as normas de promoção da
carreira de Praças e de Oficiais de Administração do Corpo de
Bombeiros Militar do Espírito Santo, e que revogou expressamente a
Lei Complementar nº 467, 04 de dezembro de 2008; a Lei
Complementar nº 589, de 14 de abril de 2011; os arts. 1º, 2º, 3º, 4º,
5º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 627, de 22 de maio de 2012; os
arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei Complementar nº 638, de
03 de setembro de 2012; os arts. 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 23 e 25 da Lei Complementar nº 705, de 27 de agosto de
2013;
Considerando que, a partir da vigência na nova Lei de Promoção,
não há mais a previsão de realização do CAS;
RESOLVE:
EXTINGUIR o Processo Seletivo ao Curso de Aperfeiçoamento de
Sargentos (CAS) do ano de 2017.
(Aditamentos / CBMES nº 034 – de 24/08/2017)

O Curso de Habilitação de Sargentos - CHS foi realizado no período de 09/03 a
26/05/2017, com carga horária de 212 h/a. Para a sua realização foi necessária a
avaliação e autorização do Comitê de Controle e Redução dos Gastos Públicos, e a
adoção por parte da Corporação de forma circunstancial de uma nova configuração,
visando equilibrar as necessidades de economia e controle no gasto público (não
houve pagamento de gratificação de magistério), as necessidades operacionais das
unidades e as profissionais dos nossos bombeiros militares (o curso teve sua carga
horária reduzida).
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A Aula inaugural do Curso de Habilitação de Sargentos foi realizada no dia 09/03 e
na oportunidade foi estabelecido que o critério adotado para as movimentações
futuras seria o da classificação final no CHS, portanto respeitando-se o mérito
intelectual de cada um.

• Cursos de Especialização: Foram realizados 18 cursos de especialização,
representando uma Carga Horária Total de 1.190 horas e um público alcançado de
342 militares do CBMES, 37 militares de outras Corporações e 53 civis.
O Curso de Especialização em Perícia de Incêndio e Explosão - CPIE foi
realizado na Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP (processo n°
79243932 - Descentralização de Crédito Orçamentário no valor de R$139.267,20) no
período de 25/09 a 05/12/2017 e teve uma carga horária de 360 horas aula.
O CPIE/2017 formou 30 peritos de incêndio e explosão, sendo 24 do CBMES, 01 do
CBMSC, 01 do CBMRS, 01 do CBMMA, 01 do CBMERJ e 02 do CBMRR.
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A descrição dos cursos com as respectivas cargas horárias e o número de alunos
encontra-se detalhado no quadro abaixo:
Aluno Total Carga
por
alunos hora
turma
ano
total

Qtd
ano

Carga
horaria

1

22

86

86

22

1

120

29

29

120

1

80

18

18

80

1

80

16

16

80

1

50

15

15

50

1

40

29

29

40

1

40

24

24

40

1

360

30

30

360

1

68

25

25

68

1

32

19

19

32

1

60

25

25

60

2

30

13/28

41

30

Resgate em Espaço Confinado

3

50

12

36

150

Resgate Veicular

1

50

24

24

50

Treinamento de Nivelamento para
Instrutores de Resgate Veicular

1

8

15

15

8

Curso
Abordagem Técnica em Emergência
Envolvendo Tentativas de Suicídios
Busca, Resgate e Salvamento com
Cães
Capacitação de Docentes para o
Curso de Atualização em Técnicas de
Combate a Incêndio Estrutural em
Táticas Ofensivas
Capacitação de Docentes para o
Curso de Técnicas de Combate a
Incêndio Estrutural em Táticas
Ofensivas – Módulo II
Curso Básico de Atendimento a
Emergências Químicas
Curso de Abordagem Técnica em
Emergências Envolvendo Tentativas
de Suicídios
Curso de Combate Ofensivo - Módulo
Básico
Curso de Especialização em Perícias
de Incêndio e Explosões
Curso de Intervenção em Áreas
Deslizadas
Fire Dynamics Simulator
Formação de Instrutor de GuardaVidas
Fundamentals of Fire Investigation
(NFPA)

Fonte: CEIB/DGP

O Curso Fundamentals of Fire Investigation foi homologado por meio da Portaria nº
434-R, de 20 de julho de 2017.
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A Capacitação de Docentes para o Curso de Atendimento Pré-hospitalar Módulo 1
(DAPH1) foi homologada pela Portaria nº 448-R, de 21 de setembro de 2017.
O Curso Fire Dynamics Simulator (FDS) foi homologado por meio da Portaria nº
449-R, de 22 de setembro de 2017.
O Curso de Intervenção em Áreas Deslizadas (CIAD) foi homologado por meio da
Portaria nº 450-R, de 28 de setembro de 2017.
O Curso de Atendimento Pré-hospitalar Módulo 1 (APH1) foi homologado por meio
da Portaria nº 453-R, de 28 de setembro de 2017.
O Curso de Instrutor de Guarda-Vidas foi homologado por meio da Portaria nº 454R, de 05 de outubro de 2017.
O Curso de Capacitação de Docentes para o Curso de Atualização de Combate
Ofensivo – Módulo II foi realizado no período de 10 a 21 de julho de 2017. Nessa
turma participaram 16 Bombeiros Militares das seguintes Corporações: CBMES (07),
CBMERJ (03), CBMRS (03), CBMAL (02) e CBMGO (01). O curso habilita os
instrutores a conduzirem Exercícios com Fogo Real no simulador (contêiner).

Aproveitando as instruções Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros (CEIB)
participei de um exercício de fogo real. Um momento para conhecer novas técnicas
e reviver os meus tempos de instrutor de Técnica e Maneabilidade de Incêndio.
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O Curso de Busca, Resgate e Salvamento com Cães e a Certificação para Cães
de Resgate e Condutores foi realizado no período de 04 a 15 de dezembro de
2017 com a participação de bombeiros militares do Espírito Santo (10), São Paulo
(02), Minas Gerais (05), Rio de Janeiro (03), Bahia (02), Tocantins (03) e Rio Grande
do Sul (05).

369

Reforçando a prioridade de capacitação, treinamento e valorização do público
interno, mesmo diante das dificuldades orçamentárias, o Comando-Geral possibilitou
os seguintes Cursos, Certificações e Participações Internacionais:
1) Certified Fire Investigator - IAAI-CFI (Certificação Internacional de Perícia de
Incêndio) pela Associação Internacional de Peritos de Incêndio (IAAI - International
Association of Arson Investigators). Realizada no Condado de Clark – Estado de
Nevada - EUA, no período de 07 a 15 de abril de 2017:
 Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva.
 Maj BM André Pimentel Lugon.

2) Curso de Salvamento em Alturas, realizado no Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar do estado de São Paulo, no período de 30 de janeiro a 24 de março de 2017:
 1° Ten BM Adson Machado Willi.
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3) Curso Fundamentals of Fire Investigation, realizado na Corporação, no período de
27 a 31 de março de 2017, com carga horária de 30 h/a os seguintes militares:














Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa.
Ten Cel BM Jorge Antonio Bertolani.
Ten Cel BM Rodrigo Nascimento Ribeiro Alves.
Maj BM Marcio Machado da Silva.
Maj BM Fabio Mauricio Rodrigues Pereira.
Maj BM Leonardo Carnielli Oliveira.
Maj BM Cristiano Sartorio.
Maj BM Erich Paiva Zamprogno.
Maj BM Claudiomar Lopes Rassele.
Maj BM Rodrigo Rigoni de Souza.
Maj BM Pedro DalviI Bona.
Cap BM Clayton Laeber Thompson.
1º Ten BM Bruno Moreira Bona.

Os oficiai possuidores do Curso Fundamentals of Fire Investigation realizaram no
dia 15 de julho de 2017 o exame de Certificação Internacional em FIT (Fire
investigation Technician), sendo todos aprovados.

Desta forma, o CBMES, que já possuía dois oficiais certificados, passou a contar
com 15 Peritos de Incêndio e Explosão com a Certificação Internacional, sendo a
Corporação Bombeiro Militar pioneira na América do Sul com oficiais com tal
qualificação em seus quadros.

371

372

4) Curso de Docência em Resgates e Emergências Médicas, realizado no Estado de
São Paulo, no período de 20 de março a 20 de abril de 2017:
 2° Ten BM Vinícius Marti Pedroni Borgo.

5) Curso Fire Dynamics Simulator (FDS), realizado na Corporação e ministrado pelo
Cel BM George Cajaty Barbosa Braga do CBMDF no período de 31 de julho a 04 de
agosto de 2017, com carga horária de 32 h/a para 17 Oficiais CBMES, 01 CBMMG
e 01 Professor Dr. UFES.




















Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa.
Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira.
Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva.
Ten Cel BM Rodrigo Nascimento Ribeiro Alves.
Maj BM Fabio Mauricio Rodrigues Pereira.
Maj BM Leonardo Carnielli Oliveira.
Maj BM José Uliana.
Maj BM Claudiomar Lopes Rassele.
Maj BM Rodrigo Rigoni de Souza.
Maj BM André Pimentel Lugon
Cap BM Clayton Laeber Thompson.
Cap BM Felipe Patrício das Neves.
Cap BM Dainer Marçal Dias.
1º Ten BM Thais de Rezende Monteiro.
1º Ten BM Lucas Lourenção.
1º Ten BM Bruno Moreira Bona.
1º Ten BM Igor Olímpio Pazini da Cunha.
2º Ten CBMMG Edmar da Silva Santos.
Prof. Dr UFES Macksuel Soares de Azevedo.
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6) Curso Tank Car Specialist (TSC), realizado na cidade de Pueblo, Estado do
Colorado, Estados Unidos da América, no período de 03 a 13 de agosto de 2017
(processo nº 75015960):
 Cap BM Douglas Morau Briel.
 Cap BM Daniel Vitor Almonfrey.
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7) Visita ao Vigili del Fuoco da Província de Belluno – Itália, no período de 14 a 22
de outubro de 2017 (processo nº 78778476):
 Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa.
 Ten Cel BM Leonardo de Alcântara Merigueti

No retorno da visita foi elaborado um Relatório registrando as atividades
desenvolvidas durante o período na Itália, e encaminhado um ofício de
agradecimento pela receptividade e hospitalidade prestadas pelo Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno. O documento, também, oficializou o
convite, reforçando a intenção de um intercâmbio entre as instituições, para que o
Vigili del Fuco Jack Funes do Núcleo Cinófilo - Vigili del Fuoco di Belluno ministrasse
no mês de outubro de 2018, durante uma semana, o módulo de busca em matas do
Curso de Busca e Salvamento com Cães do CBMES (Ofício nº 289/2017 –
Ajudância-Geral, de 1º de novembro de 2017).
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8) Curso anual de Instrutor Veicular Holmatro, realizado na Cidade Glen Burnie,
Estado de Maryland, nos Estados Unidos, no período de 04 a 08 de dezembro de
2017 (processo nº 79858635):
 1° Ten BM João Paulo Dazzi Rafalsky.

2.13 Mestrado Profissional
A possibilidade de oferta de vagas para o Mestrado Profissional em Gestão Pública
realizado pela UFES foi trabalhada, no ano de 2016, pelo Departamento de
Recursos Humanos (DRH) sob a chefia do Ten Cel BM André. Existiam duas
possibilidades, sendo a primeira pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo
(ESESP) e a segunda pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES).
Inicialmente, tentou-se um Termo de Cooperação Técnica com a ESESP para
inclusão nas vagas ofertadas aos servidores públicos estaduais, entretanto, diante
de algumas dificuldades operacionais o Comando-Geral optou por firmar um
Convênio de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas.
Desta forma, o Convênio entre o CBMES, o Tribunal de Contas e a UFES,
disponibilizou 04 (quatro) vagas para o Mestrado Profissional em Gestão Pública.
Esse número de vagas só foi possível, pois, o Cel BM D´Isep e o Cel BM Cerqueira,
de forma voluntária, se colocaram a disposição para atuarem como coorientadores
dos alunos. Importante registrar que as vagas ofertadas estão atreladas a indicação
e homologação pela UFES dos coorientadores, ou seja, 02 (duas) vagas por
coorientador.
As vagas do mestrado foram destinadas aos Oficiais Superiores que atendessem
aos critérios do Processo de Seleção Interna. Excepcionalmente, caso não fosse
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alcançado o número de inscritos entre os Oficiais Superiores, as vagas excedentes
seriam disponibilizadas de acordo com a conveniência do Comando-Geral.
Nesse sentido, foi publicado no BCGCBMES nº 003, de 19 de janeiro de 2017 o
Edital 01/2017 - CBMES.
EDITAL 01/2017 – MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO
PÚBLICA
O CORONEL BM DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Art. 2º do
Decreto nº 3.947-R, de 26.02.2016;
RESOLVE:
PUBLICAR o extrato do Edital Nº01/2017 – CBMES, que versa sobre
o processo seletivo interno para ingresso no curso de mestrado
profissional em gestão pública/UFES – turma 2017/1:
O convênio de cooperação técnica entre o CBMES, o Tribunal de
Contas e a UFES, disponibiliza 04 (quatro) vagas para o Mestrado
em Gestão Pública (na UFES) destinadas aos Oficiais Superiores
que participarem
deste Processo de Seleção Interna.
Excepcionalmente, caso não seja alcançado o número de inscritos
entre os Oficiais Superiores, as vagas excedentes serão
disponibilizadas de acordo com a conveniência do Comando-Geral.
Esse processo tem as seguintes fases: 1. Realizar teste da ANPAD
ou ter feito e esteja dentro da vigência de 2 anos; 2. Participar e ser
selecionado no processo seletivo interno do CBMES; e 3. Participar e
ser aprovado no processo seletivo da UFES.
Para a consecução deste convênio, de forma voluntária, o Sr Cel BM
D´Isep e o Sr Cel BM Cerqueira serão os coorientadores dos Oficiais
Superiores que alcançarem aprovação no Processo Seletivo Interno
(2ª etapa) e posterior seleção no Processo Seletivo da UFES (3ª
etapa). A obtenção dessas vagas para o CBMES só foi possível
devido ao desprendimento desses Oficias, já que as vagas ofertadas
estão atreladas a indicação e homologação pela UFES desses
coorientadores. Sem isso o CBMES não receberia essas vagas.
Para a classificação ordenada dos indicados a participarem do
processo seletivo para o mestrado profissional em Gestão
Pública/UFES, os interessados serão pontuados, conforme critérios e
valorações estabelecidos pelo Comando-Geral.
Os critérios e valorações serão os seguintes:

Cursos, Estágios e Afins
Carga horária
Valoração
Até 20h
1
Até 60h
2
Até 120h
3
Até 240h
4
Acima 240h
5
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Posto
Posto
Tenente
Capitão
Major
Tenente-Coronel
Coronel

Valoração
1
2
3
4
5

Relevância Institucional do Tema Proposto
Relevância
Valoração
Média
2
Alta
4
Muito Alta
6

Anos
0a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
31 a 35

Tempo de Efetivo Serviço
Valoração
1
2
3
4
5
4
3

Artigos e Publicações
Artigos e Publicações
Publicações
Artigos Científicos, TCC e similares
Artigos Científicos classif. Qualis

Valoração
1
2
3

Os Oficiais Superiores que forem aprovados nas duas primeiras
fases receberão um oficio do Comando-Geral indicando e
autorizando a sua inscrição no processo seletivo da UFES (fase 3) e
se aprovado, frequentar o curso, mediante acatamento das normas
da Portaria nº 366-R\15 (horário especial para estudantes).
Somente serão autorizados a participar do Processo Seletivo da
UFES (3ª etapa), para as 04 (quatro) vagas destinadas ao CBMES,
os Oficiais Superiores que obtiverem sucesso no Processo Seletivo
Interno.

O BCG nº 007, de 16 de fevereiro de 2017 publicou o Edital 03/2017 - CBMES com
o Resultado Final do processo seletivo interno para ingresso no curso de mestrado
profissional em gestão pública – turma 2017/1.
EDITAL 03/2017 – MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO
PÚBLICA
O CORONEL BM DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de
suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Art. 2º do
Decreto nº 3.947-R, de 26.02.2016;
RESOLVE:
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PUBLICAR o extrato do Edital Nº 03/2017 – CBMES, de 07.02.2017,
que versa sobre o processo seletivo interno para ingresso no curso
de mestrado profissional em gestão pública/UFES – turma 2017/1:
EDITAL Nº 03/2017 – CBMES
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA
INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM
GESTÃO PÚBLICA – TURMA 2017/1
Diante do exposto no Edital nº 01/2017 – CBMES e considerando o
que estabelece o convênio para a execução do Curso de PósGraduação “Stricto Sensu” – Mestrado Profissional em Gestão
Pública, e o Acordo de Cooperação TCE/ES-UFES, resolve:
1. DIVULGAR o resultado final do processo seletivo interno para
ingresso no curso de mestrado profissional em gestão pública –
turma 2017/1:
Colocação
1°
2°
3°
4°

Grad
Ten Cel
Maj
Cap
1° Ten

Candidato
Pontuação
André Có Silva
37
André Pimentel Lugon
35
Siwamy Reis dos Anjos
31
Gabriela Andrade de Carvalho
27

No dia 24 de agosto de 2017 o Comando-Geral recebeu a Prof.ª Marilene Olivier
Ferreira de Oliveira - Coordenadora do Mestrado em Gestão Pública da UFES. Na
oportunidade foi alinhada a situação dos oficiais da Corporação que são alunos do
Mestrado Profissional e colocado o CBMES à disposição da Academia para o
desenvolvimento de estudos e pesquisas.
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2.14 Benefícios
O Comando-Geral, por meio do Departamento de Recursos Humanos (DRH),
manteve a política de intensificar as parcerias com diversas instituições buscando
uma ampliação de benefícios para todos os bombeiros militares, e
consequentemente, um aumento indireto da sua renda.

3) Fortalecimento Permanente das Ações de Proteção e Defesa Civil das
Comunidades

3.1 Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil
A Lei nº 10.259, de 15 de julho de 2014, instituiu no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Espírito Santo, para serem comemorados anualmente, no dia 10 de
agosto e na semana em que esse dia estiver compreendido, respectivamente, o “Dia
Estadual de Proteção e Defesa Civil” e a “Semana Estadual de Proteção e Defesa
Civil”.
A Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil foi realizada no período de 6 a 12 de
agosto de 2017, e as ações desenvolvidas tiveram o objetivo de proporcionar às
pessoas a percepção de situações envolvendo risco; a ciência da existência e causa
dos riscos relacionados aos desastres naturais; o conhecimento das ações
desenvolvidas pela defesa civil e a sensibilização para criação e integração dos
NUPDEC.
Durante a Semana foram realizados 10 Simulados de Preparação para Desastres;
66 Palestras em escolas com temáticas de Defesa Civil (em 45 municípios do
Estado); 01 Simulado de Mobilização da Força de Resposta a Desastre no CBMES
(com participação de 64 Bombeiros Militares) e o 6° Seminário Capixaba de Gestão
de Riscos e Desastres, com a participação de 50 municípios, totalizando 260
pessoas.
No dia de 10 de agosto, comemorando o Dia Estadual de Proteção e Defesa Civil foi
realizado o 6º Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres. Na abertura
foi realizada a entrega da Medalha General Castro da Defesa Civil Estadual e em
seguida as seguintes palestras: Gestão de Riscos nos Municípios - Eduardo Soares
de Macedo - Geólogo e pesquisador do IPT; Estrutura e Funcionamento da
Coordenadoria Estadual de Proteção e defesa Civil do Paraná - Ten Cel BM
Edemilson de Barros; Uso do GEOBASES na Gestão de Desastres - Luis Henrique
Muniz de Aquino (AGERH); e Boas Práticas da Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil de Vitória - Jonathan Jantorno Rocha - Coordenador Municipal.
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3.2 Treinamento e Capacitação

Curso

Sigla

Total

Noções Básicas em Proteção e Defesa Civil e em
Gestão de Riscos - MÓDULO I
Elaboração de Plano de Contingência - MÓDULO II
Gerenciamento
de
Desastres,
Decretação
e
Reconhecimento Federal e Gestão de Recursos
Federais em Proteção em Defesa Civil – MÓDULO III
Gestão de Recursos Federais em Proteção em Defesa
Civil para Reconstrução - MÓDULO IV
Curso Básico de Percepção de Risco Geológico
Curso de Sistema de Comando de Operações
Curso de Administração de Abrigo Temporário
Curso de Análise de Risco (Estrutural)
VI Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e
Desastres

--

136

--

123

-130
-CBPRG
SCO
CGAT
CAR

113
57
56
45
86

--

261

Fonte: CEPDEC

Total de pessoas capacitadas: 1.007 pessoas.
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Ainda, dentro do aspecto da Capacitação para apoiar o fortalecimento das Ações de
Proteção e Defesa Civil das Comunidades é importante destacar a participação do
servidor civil Engº Roney Gomes Nascimento nos seguintes eventos e cursos:
1) Simpósio Paranaense de Patologia das Construções (SPPC),
realizado por UFPR, Patologia e recuperação das construções, PPGC, Alcance
Engenharia e GEGEO UFPR, no período de 29 de maio a 02 de junho 2017, com
carga horária de 22 horas.
2) Instrutor do Curso Básico de Percepção de Risco Geológico,
realizado pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo – ESESP, no período de
02 a 06 de outubro de 2017.
3) Mini-curso 2 (IPT): Gestão e Mapeamento de Áreas de Risco de
Movimento de Massa”, realizado pela ABMS em Florianópolis, Santa Catarina, no
dia 01 de novembro de 2017, com carga horária de 08 horas.
4) VII Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas,
realizado pela ABMS, em Florianópolis, Santa Catarina, no período de 2 a 4 de
novembro de 2017, com carga horária de 19 horas.
3.3 Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil - PEPDEC
Na reunião do Governador Paulo Hartung com a equipe de governo, no dia 04 de
dezembro de 2017, o Comandante-Geral e o Coordenador Estadual de Proteção e
Defesa Civil apresentaram o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil (8ª
Atualização - Outubro 2017) para o período das chuvas 2017-2018.
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3.4 Componente Gestão de Risco e Desastre – Banco Mundial
Seguindo o planejamento para o desenvolvimento do projeto do Centro Estadual de
Gerenciamento de Risco e Desastres (CEGRD) foi realizada no período de 27 de
fevereiro a 10 de março de 2017 a capacitação na ferramenta gerencial Incident
Command System (ICS) na Texas A&M Engineering Extension Service (TEEX),
localizada em College Station, Texas, Estados Unidos da América e as visitas aos
Emergency Operation Centers (EOC) da Flórida e Nova Orleans.
No período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2017 foi realizado o Curso ICS300/400 for Command and General Complex Incidents and MACS pelos seguintes
oficiais:
1) Ten Cel BM Hekssandro Vassoler.
2) Maj BM Anderson Augusto Guerin Pimenta.
3) Maj BM Fábio Mauricio Rodrigues Pereira.
4) Cap BM Siwamy Reis dos Anjos.
No período de 06 a 10 de março de 2017 foram realizadas as visitas técnicas aos
Emergency Operation Centers (EOC) da Flórida e Nova Orleans. Nessa etapa, o Cel
BM Fabiano Marcheti Bonno – Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil
passou a integrar a delegação do CBMES.
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No ano de 2017, em relação aos demais projetos da subcomponente “Gestão de
Risco e Desastre” coordenados pela CEPDEC os trabalhos se concentraram
basicamente na confecção dos Termos de Referência para montagem dos
processos licitatórios para:
 Implantação do Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastres
(CEGRD).
 Aquisição de equipamentos para salvamento (enchentes/inundações,
incêndio florestal e soterramento).
 Aquisição de veículos (03 caminhões 4x4, 10 pick-up 4x4).
 Aquisição 01 empilhadeira e 01 miniescavadeira.
 Aquisição de 02 estações móveis de tratamento de água.
 Finalização do projeto de fortalecimento e estruturação das Coordenadorias
Regionais e Municipais de Proteção e Defesa Civil (aquisição de mobiliário
dos kits de Defesa Civil).
3.5 Alerta via SMS
No dia 18 de dezembro de 2017 entrou em operação no Estado do Espírito Santo, o
Serviço de Alerta por SMS da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que
qualquer pessoa que possua um aparelho celular possa receber mensagens de
alerta, bastando cadastrar o seu CEP enviando um SMS para o número 40199 com
o CEP desejado no corpo da mensagem. Sempre que houver um alerta para a
região que o CEP está localizado, a Defesa Civil enviará uma mensagem de SMS,
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com avisos e recomendação para todos os aparelhos cadastrados. O serviço
também permite o envio dos alertas por meio do serviço Google Alertas Públicos e
via TV por assinatura.

Nota: As atividades e ações desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) estão registradas no seu Relatório Anual 2017.

XIII – REGISTROS IMPORTANTES

Recepção aos Ex-Comandantes-Gerais e Oficiais Superiores da Reserva
No dia 23 de fevereiro de 2017 foi realizada uma recepção para os ExComandantes-Gerais e Oficiais Superiores da Reserva Remunerada do CBMES.
O evento foi uma iniciativa do Comando-Geral do CBMES visando a valorização da
profissão bombeiro militar e o fortalecimento dos vínculos da Corporação com os
servidores inativos.
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Na ocasião registrei o seguinte:
“O encontro com os Ex-Comandantes-Gerais e Oficiais Superiores da
Reserva, é uma oportunidade ímpar para troca de experiências, pois
cada um, no seu tempo e com perfis diferentes, enfrentou desafios
corporativos os mais diversos e contribuiu para que a Corporação
chegasse até os dias atuais desfrutando dos mais elevados índices
de credibilidade entre as instituições públicas do país. Precisamos
usar essas experiências acumuladas em prol do próprio Corpo de
Bombeiros Militar, para prestarmos serviços com mais e mais
qualidade. Além disso, como está previsto no nosso plano
estratégico, queremos fortalecer os vínculos desses oficiais com a
Corporação na qual serviram e dedicaram boa parte de suas vidas.”
Participaram do encontro todos os Ex-Comandantes-Gerais: Cel BM Caliman, Cel
BM Charpinel , Cel BM Rebouças , Cel BM Jonacy, Cel BM Duarte, Cel BM Calheira
e Cel BM Edmilton. Já os Oficiais Superiores da Reserva Remunerada foram
representados pelos Coronéis Brandão, Peregrino, Fernando, Vilella, Corrêa Lima e
pelo Tenente Coronel Gabriel.

Termo de Cooperação com o 38° Batalhão de Infantaria
O Termo de Cooperação Técnica nº 001/2015 (processo nº 72224940) com o
Exército Brasileiro, através do 38° Batalhão de Infantaria, objetiva a qualificação em
prevenção e combate a incêndios e redução de desastres de jovens em período
obrigatório de serviço militar.
A Portaria nº 393-R, de 18 de março de 2016, reconheceu o Curso de Qualificação
em Prevenção de Combate a Incêndio e Redução de Desastres, ministrado pelo
CBMES ao 38° BI, como Curso de Formação de Bombeiro Profissional Civil.
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No ano de 2017 foram realizadas duas turmas, sendo certificados 20 militares com
o Curso de Formação de Bombeiro Profissional Civil e 23 militares com o Curso de
Formação de Guarda-Vidas.
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Semana de Prevenção Contra Incêndio
A Semana de Prevenção Contra Incêndio foi realizada no período de 27 de junho a
03 de julho de 2016 tendo a Comissão organizadora designada pela Portaria nº 001S, de 20 de janeiro de 2016.
PORTARIA Nº 001-S, 20 DE JANEIRO DE 2016.
Designa militares para comporem Comissão
da Semana de Prevenção contra Incêndio.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no item II do art. 2º do
Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº
689-R, de 11 de maio de 2001 e o Decreto Federal nº 35.309, de 02
de abril de 1954.
RESOLVE:
Art. 1º - Criar a Comissão da semana de prevenção contra Incêndio
que será realizada no período de 02 a 09 de julho de 2017.
Art. 2º - Designar os militares abaixo nominados para comporem
Comissão da semana de prevenção.
Presidente: Ten Cel BM Nilton Cesar Cardoso..
Membros: Ten Cel BM Adeilton Costa Pavani;
Maj BM Emerson Antonio Rocha Pazeto;
Cap BM Flávia Cruz Pavani Rodrigues;
Cap BM Reinaldo Thomaz;
2º Ten BM Saulo Cabral Vinand.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Vitória, 20 de janeiro de 2017.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
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Corrida dos Bombeiros
A Corrida dos Bombeiros, após entendimentos entre a Associação de Bombeiros
(ABMES) e o Comando-Geral no ano de 2016, passou a fazer parte do Calendário
da Semana de Prevenção Contra Incêndios, sendo o evento de abertura da
Semana.
Desta forma, a 4ª Edição da Corrida foi realizada no dia 02 de julho de 2017
(domingo) - Dia do Bombeiro.
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Reunião com Capitães e Tenentes
No dia 18 de agosto de 2017 realizei uma reunião com todos os Capitães e
Tenentes (QOC e QOA) para socializar as informações, alinhar as ações do
Comando-Geral e receber um feedback dos oficiais.
Na oportunidade foi solicitado que os oficiais identificassem, individualmente, os
principais problemas que deveriam ser priorizados pelo Comando-Geral.
Uma preocupação latente estava centrada na pontuação do Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) estabelecida na nova Lei de Promoção dos
Oficiais, principalmente quando forem realizados com turmas diferentes. Em relação
a essa preocupação, o Comando-Geral se posicionou e se comprometeu a manter o
CAO para integrantes de uma mesma turma como forma de minimizar os efeitos da
pontuação no momento das promoções.
O compromisso assumido foi mantido com a matricula de integrantes de mesma
turma nos 02 (dois) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais ofertados no ano de 2018.
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Feira de Saúde e Segurança do Trabalho - PREVENIR
Semana Prevenir é uma iniciativa do SINDIFER (Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo) com apoio do
SINDUSCON (Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Espírito
Santo) e do SINDIROCHAS (Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e
Calcários do Espírito Santo), e tem por objetivo fomentar as iniciativas em prol da
saúde e segurança nas empresas e a popularização deste tema na sociedade. O
CBMES integra o Comitê Técnico da Semana Prevenir.
No encerramento da Semana Prevenir - 2017, além da exposição de viaturas e
equipamentos, recreação infantil, apresentação da Banda de Música do 38°
Batalhão de Infantaria, foi realizado o lançamento da Operação Verão 2017/2018 na
Praia de Itaparica - Vila Velha. A operação começou no dia 26 de novembro,
alcançando os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz,
Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim e Marataízes.
Marcando o lançamento da Operação Verão 2016/2017 foi realizada uma simulação
de salvamento a vítimas de afogamento, integrando os Guarda-Vidas da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, os militares do Corpo de Bombeiros Militar, o Núcleo de
Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) e o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), além da formatura de 23 militares do 38° BI com o Curso de
Formação de Guarda-Vidas.
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Termo de Cooperação com a empresa Vale SA
O Termo de Cooperação Técnica nº 003/2017 (processo nº 79058329) celebrado
entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da
Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo – SESP, Polícia Civil do
Estado do Espírito Santo, Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e a empresa VALE S/A com o objetivo
a mútua colaboração entre os partícipes, visando à implementação de ações de
mobilização social, conforme estabelecido no Plano de Trabalho.
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Representação Brasileira na Associação Internacional de Investigadores de
Incêndio - Capítulo 80 – IAAI-Brasil
No dia 06 de novembro de 2017 foi realizado o lançamento oficial da
Representação Brasileira na Associação Internacional de Investigadores de
Incêndio, denominada de Capítulo 80 – IAAI-Brasil.
A Assinatura da franquia da International
Association of Arson Investigators (IAAI) já
havia sido realizada em solo Norte-Americano
em abril de 207, porém, o lançamento oficial só
ocorreu após todos os tramites burocráticos
para sua instalação serem finalizados.
O Capítulo 80 – IAAI-Brasil, será coordenado
pelo Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva
e pelo Maj BM André Pimentel Lugon, oficiais
peritos de incêndio da Corporação com
certificações Internacionais concedidas pela
IAAI.
A representação internacional proporcionará maior acesso dos peritos de incêndio
de todo o Brasil à metodologia científica, às ferramentas de pesquisa, bem como às
plataformas de capacitação nos padrões internacionais, além de possibilitar um
maior intercâmbio com investigadores de incêndio e explosão de todo o mundo.

O lançamento do Capítulo Brasileiro da Associação Internacional de Investigadores
de Incêndio, a obtenção das Certificações Internacionais e a criação da plataforma
digital de Perícia de Incêndio no SIAT foram grandes e importantes conquistas da
Corporação no campo da investigação de incêndio e explosão nos últimos anos.
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Criação da Associação de Oficiais para constituir a Fundação de Apoio
No dia 06 de novembro de 2017 foi realizada no auditório do HPM, a Assembleia
Geral para fundação da Associação para Criação da Fundação de Apoio a
Pesquisa, Ensino e Desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo (ACFAPED), destinada a captação de recursos necessários para
compor o patrimônio inicial da Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e
Desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(FAPED).
Na ocasião 92 Oficiais assinaram a lista de presença, anexa a Ata da Assembleia
Geral, sendo eleitos os seguintes oficiais para constituição e funcionamento dos
órgãos dirigentes:
I. Presidente do Conselho de Administração: Cel BM Carlos Marcelo
D’Isep Costa;
II. Conselheiro Fiscal: Cel BM Félix Gomes Martins;
III. Conselheiro Fiscal: Ten Cel BM Leonardo de Alcântara Merigueti;
IV. Presidente da Diretoria Executiva: Cel BM Alexandre dos Santos
Cerqueira;
V. Diretor Administrativo: Ten Cel BM Germano Felippe Wernersbach.
Neto;
VI. Tesoureiro: Maj BM Benício Ferrari Junior.
Também, ficou definido na Assembleia que a contribuição mensal de cada
associado, para formação do patrimônio da ACFAPED, seria de R$ 35,00 (trinta e
cinco reais) com o pagamento sendo efetuado até o dia 10 de cada mês. Os passos
seguintes foram em relação aos trâmites burocráticos necessários para registro do
Estatuto da Associação em cartório, abertura de CNPJ e conta bancária.
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XIV – ESTATÍTICA DE ATENDIMENTOS

Ocorrências por Grupo
2016

Grupo de Ocorrências
APH
Salvamento
Incêndio Urbano
Incêndio Em Vegetação
Prevenção / Vistoria
Auxílio / Diversas Assistenciais
Produtos Perigosos
Defesa Civil
Total

Qtd
%
15.749
53,69
3.980
13,57
2.686
9,16
2.595
8,85
1.876
6,40
2.078
7,08
239
0,81
132
0,45
29.335

2017
Qtd
%
15.851
56,85
3.779
13,55
2.871
10,30
1.746
6,26
994
3,57
2.364
8,48
178
0,64
97
0,35
27.880

Fonte: DOp
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Ocorrências por OBM

OBM

2016

2017

1ª Cia/ 1º BBM (Vitória)
2ª Cia/ 1º BBM (Vila Velha)
1ª Cia/ 2º BBM (Linhares)
2ª Cia/ 2º BBM (Nova Venécia)
PAB – Barra de São Francisco
1ª Cia/ 3º BBM (Cachoeiro)
2ª Cia/ 3º BBM (Guaçuí)
1ª Cia/ 4º BBM (Marechal Floriano)
2ª Cia/ 4º BBM (Venda Nova do imigrante)
1ª Cia/ 5º BBM (Guarapari)
2ª Cia/ 5º BBM (Anchieta)
1ª Cia/ 6º BBM (Cariacica)
2ª Cia/ 6º BBM (Serra)
PAB – Santa Leopoldina
1ª Cia Ind. (São Mateus)
2ª Cia Ind. (Aracruz)
3ª Cia Ind. (Colatina)
CIODES
CEPDEC
Total

2.672
2.434
3.868
1.448
457
2.914
521
1.044
519
1.787
364
1.687
2.082
20
2.097
1.244
2.996
1.107
74
29.335

2.881
1.671
3.260
2.067
646
2.529
708
696
645
1.435
325
1.798
972
188
1.836
1197
3.443
1.534
49
27.880

2016

2017

Fonte: DOp

OBM
1° BBM - Vitória
2° BBM - Linhares
3° BBM - Cachoeiro de Itapemirim
4° BBM - Marechal Floriano
5° BBM - Guarapari
6° BBM - Cariacica
1ª Cia Ind. - São Mateus
2ª Cia Ind. - Aracruz
3ª Cia Ind. - Colatina
CIODES
CEPDEC
Total

Qtd
%
5.106
17,41
5.774
19,68
3.434
11,71
1.563
5,33
2.151
7,33
3.789
12,92
2.097
7,15
1.244
4,24
2.996
10,21
1.107
3,77
74
0,25
29.335

Qtd
%
4.552
16,33
5.973
21,42
3.237
11,61
1.341
4,81
1.760
6,31
2.958
10,61
1.836
6,59
1.197
4,29
3.443
12,35
1.534
5,50
49
0,18
27.880

Fonte: DOp
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Atividades de Análise de Projetos, Vistorias e Perícias – Geral
2016

Serviços Realizados

2017

Total

Qtd
%
Qtd
%
70.703
94,65 73.986
94,66
3.796
5,08 4.014
5,14
201
0,27
157
0,20
74.700
78.157

Seção de Vistorias - CAT
SAT - Vila Velha
SAT - Linhares
SAT - Nova Vénecia
SAT - Cachoeiro de Itapemirim
SAT - Guaçui
SAT - Marechal Floriano
SAT - Venda Nova do Imigrante
SAT - Guarapari
SAT - Anchieta
SAT - Cariacica
SAT - Serra
SAT - São Mateus
SAT - Aracruz
SAT - Colatina
Total

2016
2017
Qtd
%
Qtd
%
11.789
16,67 10.261 13,87
10.146
14,35 9.777 13,21
3.637
5,14 4.224
5,71
2.580
3,65 2.935
3,97
7.957
11,25 7.887 10,66
943
1,33 1.779
2,40
1.858
2,63 2.586
3,50
1.039
1,47 1.528
2,07
4.216
5,96 4.304
5,82
920
1,30 1.807
2,44
6.746
9,54 7.092
9,59
7.836
11,08 8.652 11,69
3.582
5,07 3.885
5,25
3.443
4,87 3.225
4,36
4.011
5,67 4.044
5,47
70.703
73.986

Vistorias realizadas
Projetos analisados
Perícias de incêndios e explosões
Fonte: SIAT

Vistorias Realizadas por SAT

Serviços Realizados
CAT
1° BBM
2° BBM
3° BBM
4° BBM
5° BBM
6° BBM
1ª Cia Ind.
2ª Cia Ind.
3ª Cia Ind.
Fonte: SIAT

Ocorrências Relevantes
 Incêndio em turfa – região do Mestre Álvaro – Serra.
 Acidente com caminhão transportando GLP – ES 257 - Ibiraçu a Aracruz.
 Busca de pessoa perdida no Parque do Caparaó - Guaçuí.
Os relatórios das ocorrências encontram-se arquivados na Diretoria de Operações
(DOp) ou na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).
Algumas dessas ocorrências foram apresentadas como Estudo de Caso nas
reuniões mensais do Comando-Geral. Neste relatório registro apenas aspectos e
repercussões de algumas dessas ocorrências.
Em relação ao Incêndio em turfa na região do Mestre Álvaro, na Serra, com as lições
aprendidas, principalmente, com as ocorrências de 2015, foi possível empregar
outras técnicas e equipamentos para o combate no período de 18/04 a 04/05.
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Nesse sentido, com o apoio das empresas Alcon – Cia. de Álcool Conceição da
Barra, Transcares – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística
no Estado do Espírito Santo, Transuíça Logística e Transporte, além do apoio
CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, da Prefeitura Municipal de
Serra e da Polícia Rodoviária Federal, foi possível a implantação de um sistema de
irrigação capaz de lançar água a uma distância de até 60 m com vazão de até 500
mm de água. Esse sistema, aliado à utilização de aproximadamente 150 milhões de
litros de água de reuso, resultou em excelentes resultados e uma maior eficiência no
combate.

O CBMES desenvolveu, nos meses de fevereiro e março, várias ações de combate
à febre amarela em apoio à Secretaria Estadual de Saúde - SESA. Além do apoio
logístico para o transporte de vacinas e pessoal da área de saúde foram
disponibilizados 34 (trinta e quatro) bombeiros militares com formação na área da
saúde para reforçar as medidas adotadas pelo Estado.
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No dia 03 de fevereiro de 2017, em entrevista coletiva na Secretaria de Estado da
Saúde, o Secretário Estadual de Saúde Ricardo de Oliveira atualizou os dados sobre
a febre amarela e destacou a parceria com o CBMES no apoio da ação de
vacinação nos 60 municípios que realizavam a vacinação cautelar.

Em relação, as buscas pelo professor, Antonio Teodoro Dutra Junior, que se perdeu
no Parque Nacional do Caparaó, no dia 08 de julho (sábado), após um longo e
intenso trabalho ele foi encontrado na tarde do dia 13/07 (quinta-feira), pela equipe
K-9 do CBMES, a uma altura de aproximadamente 1.500 m, próximo ao pesque e
pague Tecno Truta, no Distrito de Ibitirama, localidade de Santa Marta.
O professor encontrava-se com algumas escoriações na região lombar e bastante
debilitado, sendo encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí.
As buscas contaram com equipes do CBMES, CBMMG, NOTAer e brigadistas do
Parque Nacional do Caparaó.
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A Portaria nº 457-R, de 06 de dezembro de 2017, implantou o Sistema de
Comando de Operações Central (SCOC) no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de regular as atividades e definir com
antecedência as missões de cada oficial designado para SCOC.
PORTARIA Nº 457-R, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.
Implanta e regula o Sistema de Comando
de Operações Central (SCOC) no âmbito
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o disposto no inciso XII do Art. 2º do Regulamento do
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto n.º 689-R, de 11 de
Maio de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os militares abaixo relacionados para comporem o
Sistema de Comando de Operações Central (SCOC), com o objetivo
geral de gerir e controlar as ações de resposta a desastres no âmbito
do Estado do Espírito Santo:
1. COMANDO
a- CEL BM NILTON CÉSAR CARDOSO;
b- CEL BM ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA.
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1.1- Assessoria de comunicação
a- TC BM WAGNER BORGES;
b- TC BM ADEILTON COSTA PAVANI.
1.2- Ligações
a- CEL BM ANDRÉ CÓ SILVA;
b- TC BM HEKSSANDRO VASSOLER.
1.3- Secretaria
a- CAP BM CELSO SANTOS BLEIDÃO;
b- 1º TEN BM VINICIUS MARTI PEDRONI BORGO.
2. OPERAÇÕES
a- TC BM RODRIGO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES;
b- TC BM JORGE ANTÔNIO BERTOLANI.
2.1 Controlador
a- CAP BM DANIEL ALVES ZANDONADI;
b- 1º TEN BM SAULO CABRAL VINAND.
3. LOGÍSTICA
a- TC BM JEFERSON LOUREIRO RIBEIRO;
b- TC BM WASHINGTON FERREIRA DIAS.
3.1 Comunicações
a- 1º TEN BM RENAN LEITE GONCALVES;
b- 2º TEN BM DAVID JUSTO SANTOS.
3.2 Suprimento
a- MAJ BM ERICH PAIVA ZAMPROGNO;
b- 1º TEN BM MARCIO DA COSTA CAVACHINI.
3.3 Instalações
a- CAP BM RAPHAEL NARDOTO BARBOZA;
b- 1º TEN BM LUCIO ANDRÉ AMORIM.
4. PLANEJAMENTO
a- TC BM GERMANO FELIPPE WERNERSBACH NETO;
b- CAP BM SIWAMY REIS DOS ANJOS.
4.1 Situação
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a- MAJ BM BENICIO FERRARI JUNIOR;
b- CAP BM FABIANE CRUZ PAVANI DA SILVA.
4.2 Recursos
a- MAJ BM MARCIO MACHADO DA SILVA;
b- MAJ BM ANDRÉ PIMENTEL LUGON.
Parágrafo único – A configuração do SCOC de que trata este Artigo é
básica e inicial, podendo ser ampliada ou reduzida de acordo com a
necessidade, a critério do Comando do SCOC, inclusive substituindo
os militares designados nesta Portaria.
Art. 2º - O SCOC terá como objetivos específicos:
a) Dar suporte material, humano e tecnológico aos diversos OBMs
nas ações de resposta às situações críticas instaladas em suas
Áreas de Responsabilidade Operacional (AROs);
b) Coordenar as ações de resposta em todo o Estado do Espírito
Santo;
c) Estabelecer planos de ação e ciclos operacionais, difundindo-os
para os escalões subordinados;
d) Elaborar e apresentar relatórios periódicos que retratem
fidedignamente a situação;
e) Subsidiar as autoridades com as informações necessárias à boa
tomada de decisão;
f) Fazer com que cada OBM com ARO atingida instale o seu SCO;
g) Manter o Comandante-Geral informado através de boletins
emitidos às 8, 14 e 22h;
h) Subsidiar a imprensa com informações.
Art. 3º - A instalação e desmobilização do SCOC se darão a critério
do Diretor de Operações, ou do Comandante-Geral, através de
ordem expressa dessas autoridades, mediante o estabelecimento de
uma situação crítica com características tais de magnitude,
abrangência, complexidade e evolução que exijam uma resposta
mais ampla e coordenada dos esforços e que extrapole a rotina
operacional e administrativa da Corporação.
Art. 4º - Tão logo seja dada a ordem para instalação do SCOC, todos
os militares listados no Art. 1º deverão se apresentar imediatamente
no auditório do Quartel do Comando Geral para o briefing de
instalação, trajando uniforme de prontidão completo.
Art. 5º - Um revezamento entre os militares deverá ser estabelecido o
quanto antes pelo Comando do SCOC, de tal forma que os
designados no pela letra “a” integrem uma equipe, e os com a letra
“b” integrem uma outra equipe.
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Parágrafo único – O regime de revezamento a ser estabelecido
deverá estar fundado no objetivo de dar a melhor resposta à situação
crítica instalada.
Art. 6º - Uma vez instalado o SCOC, todos os esforços empreendidos
pelo CBMES, de forma isolada ou através de SCOs locais, estarão
imediatamente vinculados por subordinação ao Comando do SCOC,
garantindo gestão e controle de todas as ações.
Art. 7º - O Comandante-Geral deverá ser previamente consultado
acerca da instalação e desmobilização do SCOC.
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se todos os dispositivos que lhe são contrários.
Vitória, 06 de dezembro de 2017.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

XV – COMENDAS E PRÊMIOS CONCEDIDOS

Medalha Mérito Nestor Gomes
Concedida pela Portaria nº 033-S, de 18 de maio de 2017 a seguinte
personalidade:
1) Ten Cel BM Samuel Rodrigues Barboza – Assistente ao Comando Geral do
CBMES.
Concedida pela Portaria nº 036-S, de 1° de junho de 2017 as seguintes
personalidades:
1) Policia Militar do Espírito Santo (PMES).
2) Capitão de Mar e Guerra Luis Eduardo Soares Fragozo - Capitão dos Portos do
Espírito Santo.
3) Cel BM Carlos Helbingen Júnior - Comandante-Geral do CBMGO e Presidente do
Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM).
4) Cel BM Ronaldo Jorge Brito de Alcântara - Comandante-Geral do CBMERJ.
5) Cel BM Célio Roberto Pinto de Araújo - Comandante-Geral do CBMMA.
6) Cel BM Jair Carneiro de Barros - Comandante-Geral da CBMPB.
7) Cel PM Nylton Rodrigues Ribeiro Filho - Comandante-Geral da PMES.
8) Guilherme Daré de Lima - Delegado-Chefe da Polícia Civil do Espírito Santo.
9) Cel EB Carlos Alexandre de Oliveira Costa - Comandante do 38º BI.
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10) Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira - Coordenador Estadual de Proteção e
Defesa Civil do Espírito Santo.
11) Cel BM Edgard Estevo da Silva - Assessor do Comando-Geral do CBMMG.
12) Cel BM Nylton Cesar Cardoso – Diretor de Operações do CBMES;
13) Cel BM André Có Silva - Diretor de Apoio Logístico do CBMES.
14) Capitão de Fragata Fábio Casaes Passos - Comandante da EAMES.
Medalha General Castro
Concedida pela Portaria nº 047-S, de 11 de julho de 2017 as seguintes
personalidades:
1) Sr. César Colnago - Vice-Governador do Estado do Espírito Santo.
2) Ten Cel BM Edemilson de Barros - Coordenador Exec. da Defesa Civil do Paraná.
3) Ten Cel BM Áureo Buzato - Cmt do 3º BBM e Coordenador da REPDEC.
4) 2º Sgt BM Sharle Roberto Silva de Souza - CEPDEC-ES
5) Sr. Jonathan Jantorno Rocha - Coordenador de Proteção e Defesa Civil do
Município de Vitória.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Ouro
Concedida pela Portaria Nº 045-S, de 29 de junho de 2017 aos seguintes militares:
1) Cel BM Lauedis Tomazelli.
2) Cap QOABM Adilson Barbosa.
3) Cap QOABM Carlos Alberto Loretti.
4) Cap QOABM José de Almeida.
5) Cap QOABM Samuel Lopes Tinoco.
6) 1° Ten QOABM RR Alfredo Luiz Sacht.
7) 1° Ten QOABM RR Erico Machado.
8) 2º Ten QOABM Ailton Ferreira Guirre.
9) 2º Ten QOABM Cristiano Gomes dos Santos.
10) 2º Ten QOABM Eduardo Batista Laranjeira.
11) 2º Ten QOABM RR Kober da Cunha Alves.
12) Sub Ten BM Hudson Belo Fontainha.
13) Sub Ten BM João Batista Scotta da Silva.
14) Sub Ten BM Jovani Vicentini.
16) Sub Ten BM Judson Ribeiro.
16) Sub Ten BM Rogério Rodrigues da Silva.
17) 1° Sgt BM RR Rogério Rufino.
18) 1º Sgt BM Ademilson Dias da Silva.
19) 1º Sgt BM Adilson da Silva Neves.
20) 1º Sgt BM Carlos Antônio Lozório.
21) 1º Sgt BM Carlos Eduardo Lacerda.
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22) 1º Sgt BM Carlos Henrique Affonso.
23) 1º Sgt BM Carlos Roberto Rampineli Rossi.
24) 1º Sgt BM Edilson Broetto Pimentel.
25) 1º Sgt BM Eliomar Ferrugini.
26) 1º Sgt BM Evaldo Flegler.
27) 1º Sgt BM Evandro Manoel da silva.
28) 1º Sgt BM Jefferson Pereira Rosa.
29) 1º Sgt BM Jorge Luis Gobbi.
30) 1º Sgt BM José Antônio Louvo.
31) 1º Sgt BM Josino Cavalcanti Ferreira.
32) 1º Sgt BM Luis Carlos Bastos.
33) 1º Sgt BM Marcos Olavo Trancoso.
34) 1º Sgt BM Reginaldo Ferreira.
35) 1º Sgt BM Técio Kiill da Silva.
36) 2º Sgt BM Anizio Carlos Fantoni.
37) 2º Sgt BM Antônio Carlos Colombo.
38) 2º Sgt BM Estrogildo Rocha Filho.
39) 2º Sgt BM Gilsoney Biral dos Santos.
40) 2º Sgt BM Irineu Noemann.
41) 2º Sgt BM José Ademar de Almeida.
42) 2º Sgt BM Marcelo Paneto Carriço.
43) 2º Sgt BM Mauricio Alves dos Santos.
44) 2º Sgt BM Paulo Jorge Vaillant.
45) 2º Sgt BM Sebastião Pereira Rodrigues.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Prata
Concedida pela Portaria nº 044-S, de 29 de junho de 2017 aos seguintes militares:
1) 1º Ten QOABM Claudemar Goncalves da Vitória.
2) Asp Of BM William Sergio.
3) Sub Ten BM Elson Ferreira da Graça Junior.
4) Sub Ten BM Emerson Luiz Santana.
5) Sub Ten BM Ronaldo Camillato Junior.
6) 1º Sgt BM Denivaldo Francisco Dias.
7) 1º Sgt BM Marco Antônio Cordeiro.
8) 1º Sgt BM Paulo Rui Hammer.
9) 1º Sgt BM Rondineli Athaydes.
10) 1º Sgt BM Sérgio Emerson Santos Gomes.
11) 1º Sgt BM Vanderson Jacobsen.
12) 1º Sgt BM Waldir Piske.
13) 2º Sgt BM Alzi Rodrigues Novaes.
14) 2º Sgt BM Ederson Alexandre Marques.
15) 2º Sgt BM Eulesandro Bibiano Sttofel.
16) 2º Sgt BM Feldman Teodoro de Beltrame.
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17) 2º Sgt BM Georvano Ventura.
18) 2º Sgt BM Joilson Silva Ribeiro Catrinque.
19) 2º Sgt BM Marcelo Campos Pereira.
20) 2º Sgt BM Márcio de Azevedo da Silva.
21) 2º Sgt BM Marcos Paulo dos Santos.
22) 2º Sgt BM Marlon Pereira.
23) 2º Sgt BM Odilson Estevão de Morais Júnior.
24) 2º Sgt BM Rogerio dos Santos.
25) 2º Sgt BM Verino Pascoal da Conceição Junior.
26) 3º Sgt BM Auto Rogerio Pereira de Aquino.
27) 3º Sgt BM Cláudio dos Santos Gomes.
28) 3º Sgt BM Erivelton Machado Guimaraes.
29) 3º Sgt BM Israel Oliveira Santos.
Medalha Valor Bombeiro Militar Cor Bronze
Concedida pela Portaria nº 043-S, de 29 de junho de 2017 aos seguintes militares:
1) 1º Ten BM Raquel Claudio de Santana.
2) Asp Of BM Leonardo de Araújo Pennafort.
3) Al Of BM (2º ano) Carlos Henrique Azevedo Pereira.
4) Al Of BM (2º ano) Claudnei Laeber Thompson.
5) Al Of BM (1º ano) Flávio Oliveira Cirino.
6) 2º Sgt BM Auliano Guimarães.
7) 3º Sgt BM Wenos Francisco dos Anjos.
8) 3º Sgt BM Adair Evangelista Ferreira.
9) 3º Sgt BM Agatha Bolzan Pasetti.
10) 3º Sgt BM Alex Chagas Lima.
11) 3º Sgt BM Alexandre de Carvalho Bitencourt.
12) 3º Sgt BM Ana Paula Schneider.
13) 3º Sgt BM Anderson Vieira Bongiovani.
14) 3º Sgt BM Anne Caroline Soares da Silva Saraiva Cardoso.
15) 3º Sgt BM Ari José de Santana Barbosa.
16) 3º Sgt BM Arthur Servino da Silva.
17) 3º Sgt BM Bethyna Costa do Nascimento Ferreira.
18) 3º Sgt BM Bruno da Silva Gramlich.
19) 3º Sgt BM Bruno Garcia Santos.
20) 3º Sgt BM Bruno Pereira de Oliveira.
21) 3º Sgt BM Bruno Ribeiro Viana.
22) 3º Sgt BM Clayton Vinicius da Silva.
23) 3º Sgt BM Clel Viana Nogueira.
24) 3º Sgt BM Cloves Marques Junior.
25) 3º Sgt BM David Cezar de Jesus Amorim.
26) 3º Sgt BM Debora Franciani Klippel Faria.
27) 3º Sgt BM Deise Santa Anna do Nascimento Rodnitzky.
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28) 3º Sgt BM Denilson Rodrigues Moraes.
29) 3º Sgt BM Diogo Silva Pinheiro.
30) 3º Sgt BM Edivaldo Evangelista Souza.
31) 3º Sgt BM Eduardo Torezani.
32) 3º Sgt BM Eliel Silva Schubert Ferreira.
33) 3º Sgt BM Emerson da Vitória Gualberto.
34) 3º Sgt BM Erisley Lenke Marcilino.
35) 3º Sgt BM Fabio Dantas Guimarães.
36) 3º Sgt BM Fabrício Salles.
37) 3º Sgt BM Fernanda Neves Duarte.
38) 3º Sgt BM Fernando de Almeida.
39) 3º Sgt BM Fernando Gustavo Ferreira Abreu.
40) 3º Sgt BM Filipe Pereira Baptista.
41) 3º Sgt BM Giovani Costa de Oliveira.
42) 3º Sgt BM Glauber da Costa Cypreste Queiroz.
43) 3º Sgt BM Gleisson Sergio Galvão.
44) 3º Sgt BM Gleydson Neves Ribeiro.
45) 3º Sgt BM Heverton de Jesus Paula.
46) 3º Sgt BM Hudson de Oliveira dos Santos.
47) 3º Sgt BM Igor Alexandre da Rocha.
48) 3º Sgt BM Isaac Brasil do Carmo.
49) 3º Sgt BM Jaqueline Pereira da Silva.
50) 3º Sgt BM Jeferson Nercy da Silva Souza.
51) 3º Sgt BM Jonas de Oliveira Inácio.
52) 3º Sgt BM Juan Gustavo Pizetta Palomino.
53) 3º Sgt BM Leonardo Faria da Cruz.
54) 3º Sgt BM Leonardo Rangel Cardoso.
55) 3º Sgt BM Leonicio de Souza Barros Junior.
56) 3º Sgt BM Luciana Araújo Evangelista Chagas.
57) 3º Sgt BM Luciana Gama Encarnação Lopes.
58) 3º Sgt BM Luiz Carlos Rodnitzky Junior.
59) 3º Sgt BM Luiz Felipe Cardoso.
60) 3º Sgt BM Marcel Xavier Santana.
61) 3º Sgt BM Marcelo Pereira de Souza.
62) 3º Sgt BM Marcos dos Santos Mercier.
63) 3º Sgt BM Marcos Rogerio Zardo Stein.
64) 3º Sgt BM Odilon Gomes Loreto Junior.
65) 3º Sgt BM Pablo Ribeiro de Oliveira.
66) 3º Sgt BM Patrick Augusto Martins de Melo.
67) 3º Sgt BM Paulo Luiz Batista dos Santos.
68) 3º Sgt BM Peterson Ferraz Ribeiro.
69) 3º Sgt BM Rafael Endlich Furtado.
70) 3º Sgt BM Rafael Machado Fortes.
71) 3º Sgt BM Renan Lucas de Abreu.
72) 3º Sgt BM Renata Coutinho Lopes.
73) 3º Sgt BM Renato Hoffmam.
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74) 3º Sgt BM Rodolfo Pansini Souza.
75) 3º Sgt BM Rodrigo Dazzi.
76) 3º Sgt BM Rodrigo Ferreira Peixoto.
77) 3º Sgt BM Rodrigo Mezadri Costa.
78) 3º Sgt BM Romualdo Esperidião Tonini.
79) 3º Sgt BM Rubens Tiago Favero.
80) 3º Sgt BM Samuel Maestrini Rocha.
81) 3º Sgt BM Sandro Eloni Morais.
82) 3º Sgt BM Saulo Cardoso Motta.
83) 3º Sgt BM Sebastião Pereira Lemes.
84) 3º Sgt BM Simão Zechinelli de Oliveira.
85) 3º Sgt BM Stefano dos Santos Nunes.
86) 3º Sgt BM Stelzimar Magesck Serra.
87) 3º Sgt BM Tiago Costa Silva.
88) 3º Sgt BM Victor Luiz Silva de Aguiar.
89) 3º Sgt BM Vitor Rangel Roque.
90) 3º Sgt BM Wagner Pires de Oliveira.
91) 3º Sgt BM Waldery de Nadai Schunk.
92) 3º Sgt BM Welder Kerr de Araújo.
93) 3º Sgt BM Wesley Almeida Cirino.
94) 3º Sgt BM Wesley Gobbi Breda.
95) 3º sgt BM William Cavassani da Silva.
96) Cb BM Gabriela de Souza Fontes.
97) Cb BM Ilene Rocha Barreiros Santos Deonísio.
98) Cb BM Rafael Piffer Simões.
99) Cb BM Vania Mara da Costa Cavachini.
100) Cb BM Maurielle Orlandi de Souza.
Medalha Major Bremenkamp – Aplicação e Estudos
O Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros (CEIB) recebeu, por força da Portaria
nº 421-R, de 26 de janeiro de 2017, a incumbência de no prazo de 60 (sessenta)
dias atualizar todas as documentações relativas à concessão da Medalha Major
Bremenkamp – Aplicação e Estudos, por ano e por curso, constando os nomes
dos agraciados, o número da portaria, o número e a data do Boletim do Comando
Geral (BCG) que publicou a concessão. Ao término da atualização, verificou-se que
alguns militares tinham recebido a referida medalha por ocasião das formaturas dos
cursos, mas não existiam as Portarias de concessão.
Como forma de regularizar essa situação o Comando-Geral publicou a Portaria nº
021-S, de 18 de abril de 2017, concedendo a medalha aos seguintes militares:
1) Cap BM Adson Machado Willi, a contar 19.06.2009, por ter obtido o 1º Lugar
Geral do Curso de Habilitação de Cabos (CHC) – 2009, com média 9,612.
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2) ST BM João Batista Scottá da Silva, a contar de 08.06.2007, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) – 2007, com média 9,453.
3) ST BM André Luidy Loureiro Baptista, a contar de 30.05.2006, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) – 2006, com média 9,581.
4) ST BM Elson Ferreira da Graça Júnior, a contar de 27.06.2008, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) – 2008, com média 9,801.
5) ST BM Elson Ferreira da Graça Júnior, a contar de 30.05.2006, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Habilitação de Cabos (CHC) – 2006, com média 9,733.
6) 1º Sgt BM Rony Castão Pereira, a contar de 06.11.2009, por ter obtido o 1º Lugar
Geral do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) – 2009, com média 9,392.
7) 1º Sgt BM Sérgio de Assis Lopes, a contar de 13.05.2011, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS - BM) – 2010, com média
9,363.
8) 1º Sgt BM Denivaldo Francisco Dias, a contar de 11.03.2016, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) – 2015, com média
9,812.
9) 1º Sgt BM Jair de Carvalho Vieira, a contar de 08.06.2007, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Habilitação de Cabos (CHC) – 2007, com média 9,458.
10) 2º Sgt BM Bruno Silva Borel, a contar de 30.05.2008, por ter obtido o 1º Lugar
Geral do Curso de Habilitação de Cabos (CHC) – 2008, com média 9,80.
11) 2º Ssgt BM Marcos Paulo dos Santos, a contar de 15.12.2010, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Habilitação de Cabos (CHC) – 2010, com média 9,811.
12) 2º Sgt BM Wilson Silva Sobrinho, a contar de 31.07.2015, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) – 2015, com média 9,781.
13) Cb BM Christiano de Almeida Bravin, a contar de 07.02.2007, por ter obtido o 1º
Lugar Geral do Curso de Formação de Soldados (CFSd) – 2006, com média 9,489.
14) Cb BM Jorge H. Bittar de M. A. Nogueira, a contar de 12.03.2009, por ter obtido
o 1º Lugar Geral do Curso de Formação de Soldados (CFSd) – 2008, com média
9,381.
15) Cb BM Diego Bison Piccin, a contar de 03.12.2009, por ter obtido o 1º Lugar
Geral do Curso de Formação de Soldados (CFSd) – 2009, com média 9,166.
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16) Cb BM Oberdan Pontin Santos, a contar de 15.12.2010, por ter obtido o 1º Lugar
Geral do Curso de Formação de Soldados (CFSd) – 2010, com média 9,231.
Concedida pela Portaria nº 042-S, de 20 de junho de 2017 ao seguinte militar:
1) Asp Of BM Carla Andressa Nascimento Silva Bianchi - 1º Lugar Geral do Curso
de Formação de Oficiais (CFO - CBMMG), com média 9,781.
Medalha do Mérito do Desenvolvimento Operacional
Concedida pela Portaria nº 004-S, de 07 de fevereiro de 2018 35 aos seguintes
militares:
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 063 - DOp, de 15.08.2017.

1) Cap BM Felipe Mancini Pereira.
2) Cap BM Ramon Magevski Boles.
3) Cap BM Flávia Cruz Pavani Rodrigues.
4) Cap BM Adson Machado Willi.
5) Cap BM Leonardo Furieri Matos.
6) Cap BM Daniel Vitor Almonfrey.
7) 1° Ten BM Márcio da Costa Cavachini.
8) 1º Ten BM Ivan Carlos Abreu Loreto.
9) 1° Ten BM Afonso Amorim Pereira.
10) Sub Ten BM Edilberto Rosa de França.
11) Sub Ten BM Eunice Paiva Scardua.
12) Sgt BM Fábio Luiz Tamanini Moreira.
13) Sgt BM Bruno Silva Borel.
14) Cb BM Gustavo Freitas Pires.
15) Cb BM Fabiano Duarte.
16) Cb BM Ricardo Pereira Costa.
17) Sd BM Heitor Pimentel Vicentini.
Prêmio Amigo do Bombeiro
Concedido pela Portaria nº 090-S, de 12 de dezembro de 2017 as seguintes
personalidades:
1) Sr. Antônio Júlio Castiglione Neto - Diretor Geral da Agência de Regulação de
Serviços Públicos - ARSP/ES.
2) Sr. Cezar Tadeu Ronchi Júnior - Vereador do Município de Marechal Floriano.

35

A Medalha foi conferida sem a devida publicação do ato formal. A edição da Portaria no ano de 2018 foi para
corrigir esse problema.
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3) 1º Ten MB Danielly Medeiros Heid Furley - Capitania dos Portos do Espírito
Santo.
4) Sr. Danilo Carlos Bastos Porto - Gerente de Áreas Verdes da Secretaria de Meio
Ambiente e Serviços Urbanos da Prefeitura de Vitória.
5) Sr. Edimar Francisco Stein - Proprietário da Mardisel Comércio e Serviços Ltda
(Marechal Floriano).
6) Sr. Everaldo Luiz Reginatto - Proprietário da Matrix Music Hall (Cariacica).
7) Sr. Francisco Carlos Foletto - Vereador do Município de Venda Nova do
Imigrante.
8) Sra Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno - Subsecretária de Integração
Institucional da SESP.
9) Cel PM Gustavo Debortoli - Subsecretário de Gestão Estratégica da SESP.
10) Ten Cel PM Jocarly Martins de Aguiar Júnior - Assessor Militar do TJES.
11) Sr. José Luiz Balarini – Diretor-Presidente da Caparaó Indústria de Roupas
LTDA - BAREZY (Guaçuí).
12) Sr. José Monteiro Júnior - Subsecretário de Inteligência da SESP.
13) Sr. Jucimar Antônio Francisco dos Santos - Proprietário M.J. Tratores Peças e
Acessórios Ltda (São Mateus)
14) Sra Karla Gonçalves Schroeffer - Engenheira de Segurança do Trabalho,
Arquiteta e Urbanista.
15) Sr. Leonardo Amorim Gonçalves - Secretário Municipal da Central de Serviços
da Prefeitura de Vitória.
16) Sr. Leonardo Carvalho Leal - Gerente do SENAI - Vitória.
17) Sr. Luciano Rocha de Oliveira - Promotor de Justiça Criminal de Serra.
18) Sr. Manoel Almeida Júnior - 1º Vice-Presidente do Sindicato das Indústrias de
Panificação e Confeitaria do ES - SINDIPAES/ AIPAES
19) Ten Cel PM Marcio Franco Borges – Subsecretário Chefe da Casa Militar.
20) Sr. Marcos Américo Villas Boas - Gerente de Desenvolvimento de Talentos
Humanos da ESESP.
21) Cel PM Marcos Antônio Souza do Nascimento – Chefe de Gabinete da SESP.
22) Sr. Nerzi Dalla Bernardina Júnior - Diretor da Companhia de Álcool Conceição
da Barra (Alcon).
23) Sra Patrícia Krauss Serrano Paris - Coordenadora da Escola de Contas Públicas
do TCES.
24) Sra Patrícia Pereira Neves - Juiza da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila
Velha/ES.
25) Sr. Paulo Renato da Fonseca Júnior - Presidente do Espírito Santo Convention &
Visitors Bureau.
26) Sra Renata Teixeira Meyrellis - Arquiteta da Empresa VALE.
27) Sr. Roberto Oliveira Pinto de Almeida - Gerente de Relações Institucionais da
Vale.
28) Sr. Zacharias Mignone Cheibub -Tradutor Intérprete e Professor de Inglês.
29) Sr. Vinícius Xavier Teixeira - Subsecretário de Gestão Administrativa da SESP.
30) Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB).
31) Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo (ABMES).
32) Prime Informática Alpha Ltda.
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33) Sindicato das
SINDIPAES/AIPAES.

Indústrias

de

Panificação

e

Confeitaria

do

ES

-

Prêmio Machadinha Soldado do Fogo
Concedido pela Portaria nº 093-S, de 26 de dezembro de 2017 aos seguintes
militares:
1) Cap QOABM Celso Santos Bleidão.
2) Cap QOABM Samuel Lopes Tinoco.
3) Cap QOABM Sérgio Luís Lyrio.
4) 1º Ten QOABM Maximilian Augusto Santana.
5) 1º Ten QOABM Ronney Veiga Ribeiro.
6) 2º Ten QOABM Cristiano Gomes dos Santos.
7) 2º Ten QOABM Rogério Rodrigues da Silva.
8) 1º Sgt BM Hércules Santanna do Rosário.
9) 2º Sgt BM Carlos Fernando de Paulo.
10) 2º Sgt BM Geraldo Mangela Alves.

XVI – COMENDAS E TÍTULOS RECEBIDOS

1) Medalha Mérito CNCG - Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.
2) Ordem do Mérito de Bombeiro Militar - Grau Grande Oficial - Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.
3) Moção de Aplauso em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao
Município de Vila Velha - Câmara Municipal de Vila Velha, Estado do Espírito
Santo - Proposição nº 4.799/17, de iniciativa do Vereador Arnaldinho Borgo,
aprovada na Sessão Ordinária do dia 06/09/17.

XVII – PARTICIPAÇÃO EM REPRESENTAÇÕES E EVENTOS

1) Aniversário de 161 anos da Capitania dos Portos do Estado do Espírito
Santo comemorado no Navio-Escola Brasil (U27), no dia 07 de janeiro de 2017, às
19:00 h, no Porto de Vitória.
2) Solenidade de Passagem do Comando Geral da PMES do Cel PM Marcos
António Souza do Nascimento para o Cel PM Laércio Oliveira, no dia 16 de janeiro
de 2017, às 19:00 h, no Quartel do Comando Geral da PMES.
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3) Posse do Presidente do Conselho Deliberativo Fiscal da Caixa Beneficiente
dos Militares do Estado do Espírito Santo, no dia 18 de janeiro de 2017, às 8:00 h,
na CBMEES.
4) Lançamento da Pedra Fundamental da Construção da sede da Associação
de Oficiais da Reserva do Exército no Espírito Santo (AORE-ES), no dia 19 de
janeiro de 2017, às 8:00 h, no quartel do 38º BI, Prainha, Vila Velha.
5) Solenidade de Passagem de Comando do 38º Batalhão de Infantaria do
Cel EB Edson Hiroshi para o Cel EB Carlos Alexandre Oliveira Costa, no dia 23 de
janeiro de 2017, às 20:00 h, no quartel do 38º BI, Prainha, Vila Velha.
6) Coquetel de Aniversário de 67 anos do Clube dos Oficiais da Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros Militar, no dia 26 de de janeiro 2017 às 21:00 h, no
Cerimonial do Clube dos Oficiais.
7) Posse da Defesora Pública-Geral do Estado do Espírito Santo - Sandra
Mara Vianna Fraga, no dia 31 de janeiro de 2017, às 16:00 h, na Sede da
Defensoria Pública - Vitória.
8) Cerimônia de Encerramento da Atuação da Força Tarefa Conjunta
Capixaba, no dia 07 de março de 2017, às 10:00 h, no quartel do 38º BI, Prainha,
Vila Velha.
9) Posse Oficial do Cel PM Nylton Rodrigues Ribeiro Filho na Cargo de
Comandanta-Geral da PMES, no dia 15 de março de 2017, às 9:00 h, no Quartel do
Comando Geral da PMES.
10) Sessão Solene em Homenagem ao Aniversário da PMES, no dia 11 de
abril de 2017, às 19:00 h, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
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11) formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da PMES, no dia
12 de abril de 2017, às 9:00 h, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Praças - Cariacica.
12) Solenidade em Comemoração aos 369 anos do Exército Brasileiro e 166
anos do 38º Batalhão de Infantaria, no dia 19 de abril de 2017, às 19:00 h, no
quartel do 38º BI, Prainha, Vila Velha.
13) Seminário de Planejamento do Governo do Estado, no dia 06 de maio de
2017, em Domingos Martins.

14) Palestra Reforma da Previdência: Mitos e Verdades, no dia 15 de maio de
2017, às 9:00 h, no Hotel Senac Ilha do Boi.
15) Formatura em Comemoração ao Dia da Infantaria e entrega de Boina aos
Novos Infantes, no dia 24 de maio de 2017, às 19:00 h, no quartel do 38º BI,
Prainha, Vila Velha.
16) Celebração do Centenário da Federação Capixaba de Futebol no dia 29
de maio de 2017, às 19h30, no Cerimonial Oasis – Vitória.
17) Abertura Oficial do VITORIA STONE FAIR 2017 no dia 06 de junho de
2017, às 17:00h, Pavilhão de Carapina.
18) Cerimônia em Comemoração à Data Magna da Marinha do Brasil - 152°
Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, no dia 08 de junho de 2017, às 11:00 h,
na Capitania dos Portos do Espírito Santo.
19) Solenidade Cívica de homenagem ao Herói Capixaba Domingos José
Martins, promovida pela Prefeitura Municipal de Domingos Martins no dia 12 de
junho de 2017, às 9:00 h, em Domingos Martins.
20) Posse da Inspetor-Chefe da Alfândega de Vitória - Fabricio Betto, no dia
14 de junho de 2017, às 10:00 h, no auditório do Palácio do Café - Vitória.
21) Solenidade em Comemoração ao Dia do Policial Civil Capixaba, no dia 30
de junho de 2017, às 19:00 h, Vitória - ES.
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22) Posse do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito
Santo - Inspetor Wylis Lyra, no dia 03 de julho de 2017, às 16:00 h, no auditório do
DENIT-ES.
23) Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Bombeiro, no dia 04 de julho
de 2017, às 19:00 h, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
24) Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadania e Outorga do Mérito
Domingos José Martins, no dia 10 de julho de 2017, às 19:00 h, na Assembleia
Legislativa do Espírito Santo.
25) III Fórum de Prevenção e Combate a roubos de Cargas no Transporte
Rodoviário de Cargas - TRANSCARES, no dia 22 de agosto de 2017, às 8:00 h, no
Clube dos Oficiais - Vitória.
26) Solenidade do 25° Aniversário do Hospital da Polícia Militar, no dia 05 de
setembro de 2017, às 8:00 h, no auditório do HPM.
27) Tribuna Livre na Câmara Municipal de Vila Velha, no dia 13 de setembro
de 2017, às 17:30 h, na Câmara Municipal de Vila Velha.

28) Aniversário de 50 anos da CESAN com a Palestra do navegador Almir
Klink, às 10:00 h, no dia 15 de setembro de 2017, no Itamaraty Hall - Vitória.
29) Abertura da Super Feira ACAPS Panshow, no dia 19 de setembro de
2017, às 17:00 h, no Pavilhão de Carapina - Serra.
30) Abertura da XVI Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho, do dia 23 de
setembro de 2017, às 18:00 h, no Ginásio Municipal Tancredo Neves - Vitória.
31) Sessão Solene em Homenagem aos 60 anos do Tribunal de Contas do
Espírito santo, no dia 25 de setembro de 2017, às 19:00 h, na Assembleia
Legislativa do Espírito Santo.
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32) Inauguração do Novo Pronto-Socorro do Hospital Estadual Infantil de
Vitória - Pronto-Socorro Dra Milena Gottardi, no dia 06 de outubro de 2017, às 9:00
h, no HPM - Vitória.
33) Entrega da Medalha do Mérito Empresarial FETRANSPORTE e do
Prêmio Destaque 2017, no dia 17 de novembro de 2017, às 19:00 h, no Centro de
Convenções de Vitória.
34) Moderador do Painel II - Novas Tecnologias e Inovação dos Sistemas
Construtivos de Segurança Contra Incêndio nas Edificações, no I Fórum de Debates
do Programa de Atualização em Segurança Contra Incêndio (PASCI) organizado
pela FEC – UNICAMP e CBPMSP, nos dias 28 e 29 de setembro de 2017, na
Cidade de São Paulo.

35) Entrega do XI Prêmio Mérito Empresarial da Associação das Empresas da
Serra (ASES) e posse da nova Diretoria 2017-2019, no dia 29 de setembro de 2017,
às 19:00 h, no Steffen Centro de Eventos - Serra.
36) Inauguração do novo Fórum Civil do Município de Serra, no dia 01 de
dezembro de 2017, às 10:00 h, na Serra.
37) Formatura de Declaração de Aspirantes-a-Oficiais dos Alunos do Núcleo
de Preparação de Oficiais da Reserva, no dia 02 de dezembro de 2017, às 20:00h,
no 38º Batalhão de Infantaria - Vila velha.
38) Posse da nova diretoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo - Bênio
2018-2019, às 10:00 h, no Auditório do TCE-ES.
39) Solenidade militar alusiva ao Centenário do Exército Brasileiro em Solo
Capixaba (1917-2017), realizada no dia 15 de dezembro de 2017, às 19:00 h, no 38º
Batalhão de Infantaria - Vila Velha.
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Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das PMs e CBMs (CNCG) e do
Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM)
1) 1ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das
Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (CNCG), do Conselho Nacional
dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM) e 4ª edição da LAAD
Security, Feira Internacional de Segurança Pública e Corporativa, no período de 04 a
06 de abril de 2017, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.

Durante a reunião da LIGABOM palestrei para os Comandantes-Gerais BM
sobre a polarização dos serviços de bombeiros; modernização da Estrutura
Organizacional do CBMES, e projeto do Centro de Treinamento e Capacitação de
Bombeiros e Defesa Civil; e a crise da Segurança Pública no Estado do Espírito
Santo ocorrida no mês de fevereiro de 2017.
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Durante a Reunião do CNCG foram eleitos para a Presidência e para o
Conselho Administrativo do CNCG - gestão 2017-2018, os seguintes conselheiros:









Presidente – Cel PM Marco Antonio Nunes de Oliveira (PMDF);
1º Vice-Presidente – Cel BM Francisco Luiz Telles de Macedo (CBMBA);
2º Vice-Presidente – Cel PM Euller Assis Chaves (PMPB);
Repres. da Região Sudeste – Cel PM Helbert Figueiró de Lourdes (PMMG);
Repres. da Região Centro-Oeste – Cel PM Divino Alves de Oliveira (PMGO);
Repres. da Região Nordeste – Cel PM Anselmo Alves Brandão (PMBA);
Repres. da Região Norte – Cel PM Roberto Luiz de Freitas Campos (PMPA);
Repres. da Região Sul – Cel PM Paulo Henrique Hemm (PMSC).

2) 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais
das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (CNCG) e do Conselho
Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM); e 12ª Feira e
Conferência Internacional de Segurança – ISC Brasil, no período de 18 a 20 de abril
de 2017, na Expo Center Norte, São Paulo - SP.
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3) Reunião do Conselho de Comandantes-Gerais das Policias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (CNCG) com o Ministro da Justiça e
Secretário Nacional de Segurança Pública (SENASP), no dia 31 de agosto de 2017,
no Ministério da Justiça - Brasília.

4) 2ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das
Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares (CNCG), do Conselho Nacional
dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM); e o Congresso
Internacional de Bombeiros e Emergências (CIBE Brazil), no período de 13 a 15 de
setembro de 2017, em Goiânia - GO.
Em razão de agendas de governo não participei da 2ª Reunião Ordinária,
sendo representado pelo Cel BM Félix – Diretor de Gestão de Pessoas do CBMES.
5) 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Comandantes-Gerais das
Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (CNCG) e do Conselho
Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM); e 17ª edição do
Seminário Nacional de Bombeiros - XVII SENABOM, no período de 07 a 11 de
novembro de 2017, em João Pessoa – PB.
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Durante a reunião da LIGABOM realizei, junto com o Ten Cel BM Paiva, uma
palestra sobre a “Importância da Atividade de Perícia de Incêndio e Explosão
para o desenvolvimento dos Corpos de Bombeiros Militares”. Na oportunidade
foi apresentada a proposta de criação do Comitê Nacional de Perícia de
Incêndio. A proposta foi aprovada por unanimidade, ficando sua condução sob
responsabilidade do CBMES.

Nota: As Atas das Reuniões da LIGABOM foram publicadas em BCG/CBMES nº
042, de 19 de outubro de 2017 e encontram-se arquivadas na Ajudância-Geral.
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XVIII – ARTIGOS PUBLICADOS

Jornal A Tribuna - 01 de julho de 2017
Parabéns, Bombeiros Militares
Coronel Marcelo D’Isep

O primeiro serviço de extinção de incêndios no Brasil foi organizado pelo
Imperador D. Pedro II no dia 02 de julho de 1856. Nesta data nascia o primeiro
Corpo de Bombeiros do Brasil – o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de
Janeiro.
Em 1954, o Presidente Getulio Vargas como forma de homenagear os bons
serviços prestados pelos bombeiros brasileiros, e com a visão da necessidade de
ensinar à população que as medidas preventivas são capazes de evitar a ocorrência
de sinistros de proporções trágicas instituiu para serem comemorados anualmente,
no dia 02 de julho e na semana em que ele estiver compreendido, respectivamente,
o "Dia do Bombeiro" e a "Semana de Prevenção Contra Incêndios".
Assim, desde 1954 comemoramos, a cada Dois de Julho, com indisfarçável
orgulho o nosso dia e, dedicamos uma semana promovendo uma série de eventos
para difundir e fortalecer a cultura da prevenção contra incêndios.
A data não é apenas um momento de celebração, mas também de avaliarmos
a evolução dos nossos serviços e o papel que o nosso Corpo de Bombeiros Militar
vem desempenhando ao longo dos seus 105 anos de existência em nosso Estado.
Nossa missão, visão e valores reforçam o compromisso firmado com a
sociedade de prestar um serviço que tem como base a excelência. Constatamos
que, apesar dos muitos desafios, temos - ano após ano - alcançado nossos
objetivos.
Na nobre missão de proteção à vida humana, ao meio ambiente e ao
patrimônio os bombeiros militares trabalham com dedicação e afinco. Para isso, não
importa que muitas vezes a própria vida seja colocada em risco. Para ser um
bombeiro militar, é indispensável ter o desejo de servir a população e salvar vidas,
excelente condicionamento físico e equilíbrio emocional para lidar com as situações
críticas mais adversas.
Em vários aspectos, apesar do tamanho em relação a outras instituições coirmãs, o CBMES é uma referência nacional. O bom desempenho é resultado direto
do comprometimento individual de cada bombeiro militar que coloca o seu coração
na atividade que está fazendo, dando sempre o seu melhor cotidianamente.
A admiração, o respeito e a credibilidade que alcançamos é o nosso maior
patrimônio. A manutenção desse patrimônio exige de todos, oficiais e praças, um
empenho contínuo na prática das boas ações e uma incessante busca do
aperfeiçoamento na profissão que abraçamos.
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Temos a convicção e a absoluta certeza de que estamos no caminho correto
e, desta forma, continuaremos seguindo em frente, arregaçando as mangas e
trabalhando firmes e determinados na busca continuada do aumento da eficiência no
atendimento prestado ao cidadão capixaba.
Crente nos valores e deveres que condicionam nossa vocação profissional,
parabenizo e saúdo todos os companheiros Bombeiros Militares, do passado e do
presente, que com muita fibra, coragem, dedicação e profissionalismo ajudaram e
ajudam a construir a grandiosa história de nossa Corporação e a manter vivo o
propósito de nossa existência, que pode ser resumido no cumprimento humanitário
do lema adotado por todos os Bombeiros Militares do Brasil: “Vida Alheia e
Riquezas Salvar”.
Parabéns a todos os Soldados do Fogo Capixabas!
Coronel Marcelo D’Isep é
Comandante-Geral do CBMES
* COSTA, Carlos Marcelo D’Isep. Parabéns, bombeiros militares. A Tribuna, Vitória, p. 19, 01 jul 2017.

Jornal A Tribuna - 07 de agosto de 2017
Proteção e Defesa Civil das Comunidades
Coronel Marcelo D’Isep

A primeira estrutura de defesa civil, no Estado do Espírito Santo, foi a
Coordenação Estadual de Defesa Civil (CEDEC), criada pela Lei n° 2.929/1974,
publicada no Diário Oficial de 10 de agosto de 1974.
Como forma de celebrar esse marco inicial e com o objetivo de esclarecer,
conscientizar e divulgar as ações de proteção e defesa civil realizadas, o Governo
do Estado, através da Lei nº 10.259/2014, instituiu para serem comemorados
anualmente, no dia 10 de agosto e na semana em que ele estiver compreendido,
respectivamente o “Dia Estadual de Proteção e Defesa Civil” e a “Semana
Estadual de Proteção e Defesa Civil”.
Temos por definição que Proteção e Defesa Civil é o conjunto de ações de
prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação destinadas a reduzir os
riscos de desastres, procurando, ao mesmo tempo, preservar o moral da população
e restabelecer a normalidade social.
No Brasil, ela está legalmente constituída e organizada sob a forma de
sistema denominado Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Em nosso
Estado, a coordenação e execução das ações de proteção e defesa civil estão
previstas como missão constitucional do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES). A
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), órgão pertencente à
estrutura organizacional do CBMES, é a responsável pela articulação e coordenação
do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (SIEPDEC).
O SIEPDEC, reorganizado pela Lei Complementar 694/2013, constitui um
importante instrumento de articulação e coordenação de esforços dos órgãos e
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entidades da Administração Pública Estadual com a colaboração de órgãos federais,
municipais, da iniciativa privada e da comunidade em geral para o planejamento e
execução das ações de proteção e defesa civil em todo o território capixaba.
O CBMES, em seu Planejamento Estratégico, estabeleceu como um dos seus
eixos prioritários o fortalecimento permanente das ações de proteção e defesa
civil das comunidades. Nesse sentido, estão em curso várias iniciativas que
buscam a materialização dessa prioridade, para que efetivamente possamos
promover a segurança global da população em situações de desastres.
Levando-se em consideração que a eliminação dos desastres é
reconhecidamente um objetivo intangível, trabalhamos sob a ótica de que nossas
iniciativas devem se concentrar na minimização dos desastres, isto é, na redução das
suas consequências, seja evitando que eles aconteçam, seja diminuindo a sua
intensidade ou mesmo aumentando a capacidade das comunidades para resistir a eles.
Dentre as várias iniciativas em andamento, gostaria de destacar o incentivo
na criação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em
vários municípios. Os desastres acontecem nos bairros, nos distritos, ou seja, na
ponta da linha onde se encontra e vive o cidadão, logo, torna-se primordial que a
comunidade, através do trabalho voluntário e solidário, conheça, identifique e
contribua nas ações preventivas necessárias para minimizar os riscos de desastres,
além de orientar e prestar socorro mais imediato nas situações de calamidades e
emergência. Na realidade, o NUPDEC é o elo mais importante do Sistema, pois, na
sua essência representa a participação da comunidade na defesa da própria
comunidade.
Coronel Marcelo D’Isep é
Comandante-Geral do CBMES
* COSTA, Carlos Marcelo D’Isep. Proteção e defesa civil das comunidades. A Tribuna, Vitória, p. 13,
07 ago. 2017.

Revista FLAMMAE - Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco
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O Serviço de Perícia de Incêndios e Explosões no
Estado do Espírito Santo: Uma análise do período de 1989 a 1999.
Carlos Marcelo D’Isep Costa36
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Resumo: O presente trabalho buscou analisar o serviço de perícia de incêndios e
explosões no Estado do Espírito Santo no período de 1989 a 1999. O texto
apresenta também uma breve retrospectiva histórica do serviço, além de esclarecer
o papel exercido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(CBMES) a partir da Constituição Estadual de 1989. O levantamento dos dados foi
realizado por meio da análise de 609 laudos periciais confeccionados nesse período.
Como resultados, são apresentados os aspectos relacionados aos tipos de
incêndios, suas causas e características, existência de seguro incêndio, número de
vítimas relacionadas aos incêndios, distribuição por municípios, quantidade anual e
o número de perícias realizadas. A pesquisa mostrou que de uma forma geral o
serviço de perícia de incêndios e explosões no período analisado cumpriu bem as
finalidades de elucidação das causas dos incêndios, auxílio às questões de justiça e
respaldo às companhias de seguro. Entretanto, não apresentou dados que
evidenciassem a retroalimentação do Ciclo Operacional de Bombeiros.
Palavras-Chave: Segurança pública. Organizações militares. Corpo de bombeiros
militares. Perícia. Incêndios. Perícia de incêndios e explosões.
Abstract: This paper seeks to analyze the fire and explosions investigation activity in
the State of Espírito Santo-Brazil in the period from 1989 to 1999. The text also
presents a brief historical retrospective of the activity, as well as clarify the role action
by the Espírito Santo Military fire Corps (CBMES) from the State Constitution of
1989. The survey of data was accomplished through a thorough analysis of the 609
fire investigation reports of the period. The results lodge the aspects related to the
types of fires, their causes and characteristics, existence of fire insurance, fire-related
casualties, distribution by municipalities and annual quantity and the number of
inspections carried out by fire investigators. The Research has shown that in general
that the fires and explosions investigations activity in the analyzed period fulfilled the
purposes of elucidation of the causes of the fires, aid to issues of Justice and backed
by insurance companies. However, did not provide data showing the feedback of the
Fire Service Operating Cycle.
Keywords: Public safety. Military Institutions. Military fire Corps. Fire Investigation.

XIX – ALOCUÇÕES

Passagem de Comando do 6° BBM – 25/05/2017
Inicialmente gostaria de cumprimentar o Secretário de Segurança Pública e
Defesa Social André Garcia e mais uma vez agradecer o apoio que o Senhor tem
dispensado ao nosso Corpo de Bombeiros Militar. O 6º Batalhão de Bombeiros
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Militar é fruto da modernização da estrutura organizacional da Corporação apoiada
por Vossa Excelência. Muito obrigado!
Gostaria de Cumprimentar e agradecer a presença dos Deputados. Obrigado a
todos pelo carinho e a atenção com os assuntos do Corpo de Bombeiros e da
Defesa Civil.
Gostaria de saudar de forma muito especial e carinhosa o nosso Prefeito Juninho
que nos recebe no município de Cariacica, e em nome do Prefeito Juninho
cumprimento os Prefeitos presentes.
Obrigado pela parceria e pelo apoio que as Prefeituras Municipais têm dado ao
nosso Batalhão.
Gostaria também de agradecer a presença dos vereadores e dos secretários
municipais. Sempre um prazer recebê-los em nosso quartel.
Quero cumprimentar o TC Felippe (Comandante Sucedido) e o TC Rodrigues
(Comandante Sucessor) e em nome dos dois cumprimentar de forma muito
calorosa e fraterna todos os oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar aqui
presentes.
Enfim, saudar a todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, um bom
dia a todos.
É com grande alegria que presido essa solenidade de passagem de Comando. A
pouco mais de um ano estive aqui com o nosso Governador Paulo Hartung para
ativar o 6º Batalhão de Bombeiros Militar.
A modernização da estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar é um dos
Objetivos Estratégicos do nosso Planejamento Estratégico 2015-2019. Nesse
sentido, na nova estrutura foi extinta a Companhia Independente de Bombeiros e em
seu lugar foi criado no dia 1° de março de 2016 o 6º Batalhão de Bombeiros
Militar.
O 6º BBM é responsável por atender 5 municípios (Cariacica, Serra, Viana, Santa
Leopoldina e Santa Maria do Jetibá) e a uma população de 993.412 pessoas, ou
seja, 25,28% da população capixaba. É o Batalhão que tem a maior população
atendida.
A modernização da estrutura organizacional vem sendo trabalhada de forma
prioritária pelo Alto Comando da Corporação com o objetivo de tornar a Instituição
mais ágil e adaptada às novas demandas da sociedade capixaba. Nessa direção o
TC Felippe apresentou ao Comando-Geral o projeto de instalação do Posto
Avançado de Bombeiros no município de Santa Leopoldina. O Posto Avançado de
Bombeiros foi inaugurado no dia 14/12/2016 aproximando os nossos serviços do
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cidadão. Nesse projeto gostaria de registrar e agradecer ao município de Santa
Leopoldina. Muito obrigado!
Gostaria mais uma vez de externar meus sinceros agradecimentos e minha gratidão
ao TC Felippe pelo comando exitoso e pela dedicação à frente do Comando do 6°
BBM.
Quero desejar ao TC Rodrigues muita sorte e sucesso no Comando deste OBM.
Tenho certeza que com a experiência adquirida no Comando da 3ª Companhia
Independente sediada em Colatina essa difícil tarefa ficará mais leve. Que Deus o
proteja e ilumine o seu caminho no desempenho dessa nova missão, concedendolhe a serenidade e a sabedoria necessária para comandar nossos bravos soldados
do fogo. Muito Sucesso!
Tenho certeza que os bombeiros militares do 6ª BBM continuarão trabalhando
firmes e dedicados, prestando a todos os cidadãos capixabas um serviço público
eficiente e de qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
Que Deus nos abençoe.
Muito obrigado!
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Formatura Curso de Habilitação de Sargentos – 26/05/2017
Senhoras e Senhores, uma Boa Noite a todos!
Na condição de Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar gostaria de
saudar e agradecer a presença de todos nesta importante formatura e
cumprimentar, de forma muita especial e calorosa, os nossos mais novos 91
terceiros sargentos.
Quero parabenizar todos os formandos, seus familiares e amigos pela conquista,
que sem dúvida tem um sabor muito especial, justamente pela sensação de
superação que todos devem estar sentindo nesse momento. O curso exigiu de todos
vocês muito estudo, dedicação e a ausência do convívio familiar por quase 70 dias.
A turma do CHS-2017 cumpriu a sua parte e está de parabéns. A Corporação e o
Governo, também trabalham de maneira firme e determinada para superar todas as
limitações e dificuldades que o momento atual nos impõe.
O Curso de Habilitação de Sargentos teve início no dia 09 de março e funcionou em
regime integral com uma carga horária de 208 horas. O Curso é obrigatório e uma
imposição legal para ascensão na carreira das Praças, todos nós sabemos disso.
Entretanto, estamos passando por uma contingência financeira, o que nos exigiu
adotar circunstancialmente uma nova configuração, visando equilibrar as
necessidades de economia e controle no gasto público, as necessidades
operacionais das unidades e as profissionais dos nossos bombeiros militares.
Nessa modelagem mantivemos a abordagem nas áreas de conhecimento geral e
técnico-profissional, estabelecendo as competências necessárias ao exercício das
funções inerentes a graduação de sargento, habilitando-os a comandar guarnições e
atuar como sargenteantes, monitores de cursos e encarregados de processos
administrativos, dentre outras funções técnicas-operacionais, táticas e
administrativas necessárias ao cumprimento das nossas missões constitucionais.
Estamos todos cientes da crise que o Brasil atravessa e dos seus reflexos,
sobretudo, na economia. O nosso estado diante desse cenário, ainda atravessa a
maior crise hídrica de sua história e a paralização da Samarco, situações que entre
outras tem dificultado e impactado fortemente a arrecadação estadual.
Diante desse cenário econômico caótico o Governador Paulo Hartung adotou e vem
adotando importantes medidas de correção de rumo. O ajuste fiscal implantado tem
permitido ao governo capixaba honrar os seus compromissos com os fornecedores e
manter os nossos salários rigorosamente em dia, além de avançar com projetos em
várias áreas e, sobretudo, realizar entregas importantes para a população,
promovendo políticas públicas inovadoras no nosso estado.
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A título de exemplo, temos a Escola Viva – escola de tempo integral – que começou
com uma e já caminha para 17 escolas esse ano. Temos o Projeto Ocupação Social
que ajuda na cultura da paz e cria uma rede de oportunidades aos jovens que vivem
em regiões de risco social. Temos a construção de barragens dentro das ações de
enfrentamento à estiagem no estado.
Na área da Segurança Pública e Defesa Social, o nosso Corpo de Bombeiros Militar
vem realizando importantes entregas:
1) Modernização da estrutura organizacional da Corporação;
2) Simplificação e desburocratização dos procedimentos de análise de projetos e
vistorias;
3) Inauguração da 2ª Cia/3º Batalhão de Bombeiros Militar em Guaçuí,
totalmente equipado para atender a região da Caparaó;
4) Transformação da Companhia Independente de Cariacica em Batalhão (sem
nenhum custo para o estado);
5) Inauguração do Posto Avançado de Barra de São Francisco;
6) Inauguração da 2ª Cia/4º Batalhão de Bombeiros Militar em Venda Nova do
Imigrante (ampliando nosso atendimento na Região das Montanhas
Capixabas e ao longo da 262);
7) Inauguração do Posto Avançado de Santa Leopoldina;
8) Inauguração da nova sede da 1ª Companhia Independente de Bombeiros
Militar em São Mateus.
Estamos trabalhando fortemente para que nesse ano ainda, possamos reiniciar a
construção dos quarteis de Vila Velha e Serra, e iniciarmos as obras de construção
do Centro de Atividades Técnicas e do nosso tão sonhado Centro de Capacitação e
Treinamento.
As nossas entregas e conquistas são frutos de muito trabalho e de planejamento.
Planejamento que executamos com um rigoroso controle orçamentário e financeiro,
mas sem abrirmos mão dos três focos prioritários estabelecidos no nosso
Planejamento Estratégico:
1) A Busca continuada na eficiência do atendimento prestado ao cidadão.
2) A Permanente capacitação, treinamento, atenção e valorização do público
interno.
3) O Fortalecimento permanente das ações de Proteção e Defesa Civil das
comunidades.
Estamos trabalhando fortemente e permanentemente na capacitação, treinamento,
atenção e valorização do público interno, mesmo com todas as dificuldades de
ordem orçamentaria e financeira, e os 91 terceiros sargentos que se formam hoje
são mais um exemplo dessa prioridade e de que não estamos acomodados ou
parados esperando a crise passar. Estamos na verdade motivados e produzindo o
nosso melhor a cada dia. Estamos fazendo a nossa parte e a nossa diferença.
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Antes de me dirigir diretamente aos formandos, por uma questão de justiça é preciso
fazer um registro e agradecer a compreensão e esforço de todos os envolvidos no
planejamento, preparação e realização do Curso de Habilitação de Sargentos –
2017. À nossa Diretoria de Gestão de Pessoas e ao nosso Centro de Ensino e
Instrução pelo esmero e cuidado com todos os detalhes necessários ao processo
ensino-aprendizagem. Aos nossos instrutores e monitores que, compreendendo a
quadra atual, se colocaram à disposição da Corporação e de forma muito
profissional, zelosa e comprometida compartilharam os seus conhecimentos e
experiências com os alunos sargentos. Muito obrigado pela dedicação dos senhores
e senhoras! Uma honra e um privilégio tê-los ao meu lado nessa difícil tarefa de
comandar o nosso Corpo de Bombeiros Militar.
Quero agora me dirigir ESPECIFICAMENTE aos formandos, aos nossos novos
terceiros sargentos. Senhores mantenham-se dispostos ao constante aprendizado.
Cuidem do preparo físico, moral e profissional. Zelem pelo auto aperfeiçoamento e
pratiquem a consciente e exemplar disciplina.
Busquem conhecer os regulamentos, ser um fiel cumpridor das ordens e dispense
um tratamento leal, educado e respeitoso a todos com quem se relacionar. Cuidem,
ainda, da impecável apresentação individual, porque você é, antes de tudo, um
Bombeiro Militar que personifica a boa imagem da nossa instituição.
Dediquem entusiasmo e eficácia no cumprimento de cada tarefa ou missão, dá mais
simples a mais complexa, que tiver que executar. Sejam criativos. Não se
acomodem às rotinas e aos limites pessoais. E passem, sobretudo, aos seus
subordinados, os valores pelos quais a nossa instituição acredita e zela: Hierarquia;
Disciplina; Ética; Excelência; Vigor Físico e Saúde; Segurança; e Espírito de Corpo.
Meus nobres SARGENTOS usem todo o conhecimento adquirido em prol da
sociedade e no engrandecimento do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Quero
desejar a cada um de vocês, muito sucesso nas novas atribuições. O
reconhecimento e a valorização são fundamentais em qualquer carreira, mas
lembrem-se que receberão novos desafios e novas responsabilidades. Isso exige
uma mudança de postura e de comportamento. Exerçam suas novas funções
pautados na liderança, no exemplo e no conhecimento técnico-profissional, tratando
seus subordinados e companheiros com dignidade, justiça e educação.
Parabéns pela merecida conquista! Parabéns pela vitória! Que Deus continue
iluminando o caminho de todos vocês, concedendo-lhes paz, harmonia e sucesso
em suas vidas profissionais e pessoais.
Parabéns sargentos 2017!
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Passagem de Comando do 1° BBM – 02/06/2017
Quero cumprimentar o TC Meregueti (Comandante Sucedido) e o TC Paiva
(Comandante Sucessor) e em nome dos dois cumprimentar de forma muito
calorosa e fraterna todos os oficiais e praças do Corpo de Bombeiros Militar aqui
presentes.
Saudar a todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, um bom dia a
todos.
É com grande alegria que presido essa solenidade de passagem de Comando, pois
estamos aqui hoje preservando as nossas tradições e escrevendo mais um capítulo
da história do 1° Batalhão de Bombeiros Militar – “Batalhão Ten Cel Asdrubal
Wandelino Bremenkamp”.
A passagem de comando representa mais do que um ritual ou do cumprimento de
uma norma regulamentar dentro da Corporação. Ela se reveste de uma tradição
caestrense marcada no tempo, que expressa o reconhecimento e o agradecimento
ao oficial que deixa o comando, além de desejar as boas-vindas e apresentar para a
tropa e sociedade o novo comandante.
O 1° Batalhão de Bombeiros Militar é a Unidade Operacional mais antiga do
CBMES. Com a modernização da estrutura organizacional da Corporação ficou
responsável por atender os municípios de Vitória e Vila Velha e a uma população de
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828.637 pessoas, ou seja, 21,09% da população capixaba. Além da segurança
contra incêndio do aeroporto Eurico Sales.
A modernização da estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar é um dos
Objetivos Estratégicos do nosso Planejamento Estratégico 2015-2019 e vem sendo
trabalhada de forma prioritária pelo Alto Comando da Corporação com o propósito
de tornar a Instituição mais ágil e adaptada às novas demandas da sociedade
capixaba.
Gostaria de externar meus sinceros agradecimentos e minha gratidão ao TC
Merigueti pelo comando exitoso e pela dedicação à frente do Comando do 1° BBM,
e pelo trabalho de estruturação e consolidação dos serviços de busca e resgate com
cães. Muito obrigado!
Quero desejar ao TC Paiva muita sorte e sucesso no Comando deste OBM. Que
Deus o proteja e ilumine o seu caminho no desempenho dessa nova missão,
concedendo-lhe a serenidade e a sabedoria necessária para comandar nossos
bravos soldados do fogo. Muito Sucesso!
Tenho certeza que os bombeiros militares do 1º BBM continuarão trabalhando
firmes e dedicados, prestando a todos os cidadãos capixabas um serviço público
eficiente e de qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
Que Deus nos abençoe. Muito obrigado!
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Passagem de Comando da 3ª Cia Ind. BM – 29/06/2017
Quero cumprimentar o Ten Cel BM Rodrigues (Comandante Sucedido) e o Maj
BM Mauro (Comandante Sucessor) e em nome dos dois cumprimentar de forma
muito calorosa e fraterna todos os oficiais e praças do nosso Corpo de Bombeiros
Militar aqui presentes.
Saudar a todas as autoridades aqui presentes, em especial o Prefeito Sergio
Meneguelli e o Deputado da Vitória.
Senhoras e senhores, um bom dia a todos.
É com grande alegria que estou em minha Cidade Natal para presidir essa
solenidade de passagem de Comando. Estamos aqui, mais uma vez, preservando
as nossas tradições e escrevendo mais um capítulo da história do 3ª Companhia
Independente de Bombeiros Militar - 3ª Cia Ind. BM.
A passagem de comando representa mais do que um ritual ou do cumprimento de
uma norma regulamentar dentro da Corporação. Ela se reveste de uma tradição
caestrense marcada no tempo, que expressa o reconhecimento e o agradecimento
ao oficial que deixa o comando, além de desejar as boas-vindas e apresentar para a
tropa e sociedade o novo comandante.
A 3ª Cia Ind. BM é a Unidade Operacional responsável por atender 11 municípios
(Colatina, Marilândia. Baixo Guandu, Itarana, Itaguaçu, São Roque do Canaã,
Governador Lindemberg, São Domingos do Norte, Pancas, Alto Rio Novo e
mantenópolis) e a uma população de 272.434 pessoas, ou seja, 6,93% da
população capixaba.
A modernização da estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar é um dos
Objetivos Estratégicos do nosso Planejamento Estratégico 2015-2019 e vem sendo
trabalhada de forma prioritária pelo Alto Comando da Corporação com o propósito
de tornar a Instituição mais ágil e adaptada às novas demandas da sociedade
capixaba.
Gostaria de externar meus sinceros agradecimentos e minha gratidão ao Ten Cel
BM Rodriges pelo comando exitoso e pela dedicação à frente do Comando da 3ª
Cia Ind. BM.
Quero desejar ao Major BM Mauro muita sorte e sucesso no Comando deste OBM.
Que Deus o proteja e ilumine o seu caminho no desempenho dessa nova missão,
concedendo-lhe a serenidade e a sabedoria necessária para comandar nossos
bravos soldados do fogo. Muito Sucesso!
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Tenho certeza que os bombeiros militares do 3ª Cia Ind. continuarão trabalhando
firmes e dedicados, prestando a todos os cidadãos capixabas um serviço público
eficiente e de qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente.
Que Deus nos abençoe. Muito obrigado!

Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Bombeiro com entrega da Medalha
Alferes Tiradentes – 04/07/2017
Senhoras e Senhores Boa Noite!
Enaltecendo todos os nossos bombeiros militares, inicio minha fala lendo um poema
do Cônego Antônio Alves – Capelão da PMPE:
“Há um homem que vai ao perigo, quando os outros fogem;
que vela, quando a cidade dorme;
que é um anjo na terra, no perigo das águas e na agonia das chamas;
que leva o amor ao próximo às últimas consequências do devotamento;
que não teme as alturas vertiginosas, nem os abismos medonhos, quando o dever o chama;
que arrisca a vida para salvar o que não lhe pertence;
que é um raio de esperança nas trevas do desespero.
Este homem é um herói.
E este herói é o Bombeiro.”
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O primeiro serviço de extinção de incêndios no Brasil foi organizado pelo Imperador
D. Pedro II no dia 02 de julho de 1856. Nesta data nascia o primeiro Corpo de
Bombeiros do Brasil – o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro,
que completa, portanto, 161 anos de muita história e tradição.
Em 1954, o Presidente da República Getulio Vargas como forma de homenagear os
bons serviços prestados pelos bombeiros brasileiros, e com a visão da necessidade
de ensinar à população brasileira que as medidas preventivas são capazes de evitar
a ocorrência de sinistros de proporções trágicas instituiu para serem comemorados
anualmente, no dia dois de julho e na semana em que ele estiver compreendido,
respectivamente, o "Dia Nacional do Bombeiro" e a "Semana de Prevenção
Contra Incêndios".
Assim, desde 1954 comemoramos, a cada 2 de Julho, com indisfarçável orgulho o
nosso dia e, dedicamos uma semana promovendo uma série de eventos para
difundir e fortalecer a cultura da prevenção contra incêndios. A data não é apenas
um momento de celebração, mas também de avaliarmos a evolução dos nossos
serviços e o papel que o nosso Corpo de Bombeiros Militar vem desempenhando ao
longo dos seus 105 anos de existência no Estado do Espírito Santo.
Nossa missão, visão e valores reforçam o compromisso firmado com a sociedade de
prestar um serviço que tem como base a excelência. Constatamos que, apesar dos
muitos desafios, temos - ano após ano - alcançado nossos objetivos.
Na nobre missão de proteção à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio os
bombeiros militares trabalham com dedicação e afinco. A meta principal é o bemestar da sociedade. Para isso, não importa que muitas vezes a própria vida seja
colocada em risco. Para ser um bombeiro militar, é indispensável ter o desejo de
servir a população e salvar vidas, excelente condicionamento físico e equilíbrio
emocional para lidar com as situações críticas mais adversas.
Em vários aspectos, apesar do tamanho em relação a outras instituições co-irmãs, o
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo é uma referência nacional.
O bom desempenho é resultado direto do comprometimento individual de cada
bombeiro militar que coloca o seu coração na atividade que está fazendo, dando
sempre o seu melhor cotidianamente.
Companheiros, a admiração, o respeito e a credibilidade que hoje alcançamos é o
nosso maior patrimônio. Na última pesquisa sobre a percepção dos jovens em
relação aos profissionais éticos realizada pelo Instituto Brasileiro de Ética
Concorrencial nós obtivemos o primeiro lugar com a nota 8,7, em segundo
lugar os professores com 8,5 e em terceiro os militares com 8. A pesquisa foi
matéria do Jornal A Tribuna do último dia 20 de junho.
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A manutenção desse patrimônio exige de todos nós, oficiais e praças, um empenho
contínuo na prática das boas ações e uma incessante busca do aperfeiçoamento na
profissão que abraçamos.
Estamos todos cientes da crise que o Brasil atravessa e dos seus reflexos,
sobretudo, na economia. O nosso estado diante desse cenário, ainda atravessa a
maior crise hídrica de sua história e a paralização da Samarco, situações que entre
outras tem dificultado e impactado fortemente a arrecadação estadual.
Diante desse cenário econômico o Governador Paulo Hartung adotou e vem
adotando importantes medidas de correção de rumo. O ajuste fiscal implantado tem
permitido ao nosso governo honrar os seus compromissos com os fornecedores e
manter os nossos salários rigorosamente em dia, além de avançar com projetos em
várias áreas e, sobretudo, realizar entregas importantes para a população e
promover políticas públicas inovadoras no nosso estado.
Temos a Escola Viva – escola de tempo integral – que começou com uma e já são
17 escolas em 15 municípios com 10 mil vagas ofertadas. Temos o Projeto
Ocupação Social que ajuda na cultura da paz e cria uma rede de oportunidades aos
jovens que vivem em regiões de risco social. Estão sendo ofertadas 10 mil novas
oportunidades. Temos a construção de 60 novas barragens dentro das ações de
enfrentamento à estiagem no estado.
Na área da Segurança Pública e Defesa Social, o nosso Corpo de Bombeiros Militar
vem realizando importantes entregas:
1) Modernização da estrutura organizacional da Corporação;
2) Simplificação e desburocratização dos procedimentos de análise de
projetos e vistorias;
3) Inauguração da 2ª Cia/3º Batalhão de Bombeiros Militar em Guaçuí,
totalmente equipada para atender a região da Caparaó;
4) Transformação da Companhia Independente de Cariacica em Batalhão
(sem nenhum custo para o estado);
5) Inauguração do Posto Avançado de Barra de São Francisco;
6) Inauguração da 2ª Cia/4º Batalhão de Bombeiros Militar em Venda Nova do
Imigrante (ampliando nosso atendimento na Região das Montanhas
Capixabas e ao longo da 262);
7) Inauguração do Posto Avançado de Santa Leopoldina;
8) Inauguração da nova sede da 1ª Companhia Independente de Bombeiros
Militar em São Mateus.
Estamos trabalhando fortemente para que nesse ano ainda, possamos reiniciar a
construção dos quarteis de Vila Velha e Serra, e iniciarmos as obras de construção
do novo Centro de Atividades Técnicas e do nosso tão sonhado Centro de
Capacitação e Treinamento.
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As nossas entregas e conquistas são frutos de muito trabalho e de planejamento.
Planejamento que executamos com um rigoroso controle orçamentário e financeiro,
mas sem abrirmos mão dos três focos prioritários estabelecidos no nosso
Planejamento Estratégico:
1) A Busca continuada na eficiência do atendimento prestado ao
cidadão.
2) A Permanente capacitação, treinamento, atenção e valorização do
público interno.
3) O Fortalecimento permanente das ações de Proteção e Defesa Civil
das comunidades.
Estamos trabalhando fortemente e permanentemente na capacitação, treinamento,
atenção e valorização do público interno, mesmo com todas as dificuldades de
ordem orçamentaria e financeira, e os 91 terceiros sargentos formados no dia 26 de
maio são mais um exemplo dessa prioridade.
Temos a convicção e a absoluta certeza de que nosso Corpo de Bombeiros Militar
está no caminho correto. Companheiros, precisamos seguir em frente, arregaçar as
mangas e continuar trabalhando firmes e determinados na busca continuada do
aumento da eficiência no atendimento prestado ao cidadão capixaba. Vamos à Luta!
Crente nos valores e deveres que condicionam nossa vocação profissional,
parabenizo e saúdo todos os companheiros Bombeiros Militares, do passado e do
presente, que com muita fibra, coragem, dedicação e profissionalismo ajudaram e
ajudam a construir a grandiosa história de nossa Corporação e a manter vivo o
propósito de nossa existência, que pode ser resumido no cumprimento humanitário
do lema adotado por todos os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil: “Vida
Alheia e Riquezas Salvar”.
Parabéns a todos os Bombeiros Militares Capixabas homenageados nesta
Sessão Solene!
Parabéns a todos os Soldados do Fogo Capixabas!
Parabéns a todos os Bombeiros Militares do Brasil!
Muito obrigado!
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8° Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico na Construção
Civil – 05/07/2017
Bom dia a todos!
Senhoras e senhores, é um enorme prazer e uma grande alegria receber todos
vocês aqui no nosso oitavo Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e
Pânico.
Comemoramos anualmente, no dia dois de julho e na semana em que ele estiver
compreendido, respectivamente, o "Dia Nacional do Bombeiro" e a "Semana de
Prevenção Contra Incêndios". Esses eventos foram instituídos pelo Presidente
Getulio Vargas em 1954 como forma de homenagear os bons serviços prestados
pelos bombeiros brasileiros, e com a visão da necessidade de ensinar à população
brasileira que as medidas preventivas são capazes de evitar a ocorrência de
sinistros de proporções trágicas.
Entretanto, observa-se, pelos fatos históricos, que a legislação de segurança contra
incêndio e pânico no Brasil começou ganhar importância em decorrência de
incêndios em edifícios elevados e com grande número de vítimas. O primeiro grande
incêndio ocorreu no edifício Andraus na cidade de São Paulo, no dia 24 de fevereiro
de 1972, resultando em 16 mortos e 336 feridos. Um segundo, seguramente até hoje
o de maior repercussão, aconteceu no edifício Joelma em 1º de fevereiro de 1974,
também na capital paulista, gerando 188 mortos e 320 feridos.
Em consequência, principalmente dessas duas tragédias, iniciou-se uma
movimentação nacional, tanto no campo técnico quanto no político, com ações no
sentido de se estabelecer legislações e medidas que possibilitassem uma mudança
na frágil situação da prevenção contra incêndio existente no país.

437

Em 1975, o Rio de Janeiro através do Decreto-Lei nº 247 estabeleceu medidas
sobre a segurança contra incêndio, e logo no ano seguinte regulamentou o assunto
através do Decreto nº 897.
Essa legislação passou a ser referência para a maioria dos estados brasileiros. Em
1978, o Espírito Santo seguindo o movimento nacional sancionou a Lei nº 3218, que
só foi regulamentada em 1985, através do Decreto nº 2125-N. Nasce, assim, nosso
primeiro Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Coscip-ES).
Entre os anos de 2001 e 2002 iniciamos uma ampla e profunda revisão da legislação
básica. Em muitos pontos, no nosso entendimento, ela estava obsoleta e presa a
uma realidade construtiva e tecnológica atrasada. Era preciso acompanhar a
evolução da construção civil, das novas tecnologias, dos novos equipamentos,
enfim, atualizar e modernizar a nossa legislação de Segurança Contra Incêndio e
Pânico.
Depois de muitas idas e vindas, concluímos a revisão da legislação e em 2010
apresentamos para a sociedade em um seminário uma Lei e um decreto. (seminário
que de certa forma pode ser considerado o embrião desse que acontece na sua
oitava edição). A Lei nº 9269, de 21/07/2009 (Alterada pela Lei nº 10.368 22 de
maio de 2015) e o Decreto nº 2423-R, de 15/12/2009 (Alterado pelo Decreto nº
3823-R, de 29 de junho de 2015 e pelo Decreto nº 4062-R, de 01 de fevereiro de
2017) formam o novo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do estado.
Como forma de regulamentar as medidas de segurança contra incêndio foram
elaboradas 21 Normas Técnicas e 28 Pareceres Técnicos.
Esses dispositivos legais regulam, em linhas gerais, as medidas necessárias que
devem ser estabelecidas em uma edificação para que ela ofereça segurança nos
casos de sinistro. O Centro de Atividades Técnicas (CAT) é o órgão da Corporação
responsável por normatizar, exigir e fiscalizar o cumprimento das disposições legais,
assim como todo o serviço de segurança contra incêndio e pânico no Estado.
No que pese todo arcabouço legal, as medidas de segurança contra incêndio e
pânico iniciam-se com o correto dimensionamento dos sistemas preventivos e das
rotas de fuga, passam pela instalação e execução profissional e, por fim, pela
manutenção e uso consciente dos proprietários e/ou usuários. Para essa
engrenagem funcionar é fundamental que cada um assuma efetivamente a sua
responsabilidade, pois assim, mais do que proteger o patrimônio, estaremos
protegendo o bem maior que é a vida das pessoas.
De forma muito proativa o nosso Corpo de Bombeiros Militar tem feito a sua parte e
ao longo dos últimos anos aperfeiçoado a legislação de segurança contra incêndio e
pânico e fomentado a cultura de prevenção em nosso estado. O Seminário
Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico é um exemplo dessa busca e
desse compromisso.
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Na 8° Edição, reforçando a sua finalidade, o Seminário tem como tema principal “O
despertar para a cultura da prevenção” e busca disseminar o pensamento
preventivo como garantia para a preservação de vidas e do patrimônio. Deve
também, propiciar um ambiente favorável à interação entre os bombeiros militares,
pesquisadores, acadêmicos, órgãos reguladores de profissões, profissionais e
empresas da área de segurança contra incêndio e pânico, garantindo oportunidade
para discussão, aprimoramento e troca de experiências em benefício da sociedade e
da modernização desse importante seguimento.
Essas iniciativas estão alinhadas com a diretriz permanente do CBMES de uma
busca continuada na eficiência do atendimento prestado ao cidadão capixaba.
Especificamente no campo da prevenção, almeja-se garantir a prestação de serviços
de excelência de forma mais simples e desburocratizada.
Durante o planejamento e a preparação do Seminário foi possível fortalecer as
parcerias existentes com relevantes e importantes instituições do nosso Estado.
Destaco aqui, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES (CREA-ES),
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES (CAU-ES), o Sindicato da Indústria da
Construção Civil (SINDUSCON-ES), a Associação de Bombeiros Militares do ES
(ABMES) e o Sindicato Patronal dos Condomínios e Empresas Administradoras de
Condomínios (SIPCES). Muito obrigado a todos pelo inestimável apoio e
parceria.
Agradeço ao Conselheiro Sergio Aboudib – Presidente do TCES por mais uma vez
atender a nossa solicitação e disponibilizar toda estrutura do auditório para o nosso
seminário.
Quero agradecer, de forma muito fraterna, a presença dos nossos palestrantes.
Muito obrigado pela participação e pelo compartilhamento de seus conhecimentos e
suas experiências. Tenho certeza que será um momento muito rico para todos nós.
Agradeço ao Major Cosme – Chefe do Centro de Atividades Técnicas e, de forma
muito especial, à Capitã Flávia – Coordenadora do Seminário pelo
profissionalismo, pela dedicação e pelo empenho na sua organização. Saudando os
oficiais quero estender meus agradecimentos todos os bombeiros militares e
profissionais que trabalharam para que esse momento acontecesse. Muito obrigado
a todos!
Finalizando, quero reforçar que além das parcerias com as instituições, a
contribuição e a participação ativa de cada profissional, de cada pesquisador e de
cada estudante nessa caminhada são fatores fundamentais para a constante
evolução do Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Espírito
Santo e o despertar da cultura de prevenção. Vamos todos juntos conquistar esse
objetivo e melhorar a proteção da sociedade capixaba!
Muito obrigado pela presença e participação!
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Solenidade Militar do Dois de Julho – 06/07/2017
Senhoras e Senhores Boa Noite!
Enaltecendo todos os nossos bombeiros militares, inicio minha fala lendo um poema
do Cônego Antônio Alves – Capelão da PMPE:
“Há um homem que vai ao perigo, quando os outros fogem;
que vela, quando a cidade dorme;
que é um anjo na terra, no perigo das águas e na agonia das chamas;
que leva o amor ao próximo às últimas consequências do devotamento;
que não teme as alturas vertiginosas, nem os abismos medonhos, quando o dever o
chama;
que arrisca a vida para salvar o que não lhe pertence;
que é um raio de esperança nas trevas do desespero.
Este homem é um herói.
E este herói é o Bombeiro.”
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O primeiro serviço de extinção de incêndios no Brasil foi organizado pelo Imperador
D. Pedro II no dia 02 de julho de 1856. Nesta data nascia o primeiro Corpo de
Bombeiros do Brasil – o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro,
que completa, portanto, 161 anos de muita história e tradição.
Em 1954, o Presidente da República Getulio Vargas como forma de homenagear os
bons serviços prestados pelos bombeiros brasileiros, e com a visão da necessidade
de ensinar à população brasileira que as medidas preventivas são capazes de evitar
a ocorrência de sinistros de proporções trágicas instituiu para serem comemorados
anualmente, no dia 2 de julho e na semana em que ele estiver compreendido,
respectivamente, o "Dia Nacional do Bombeiro" e a "Semana de Prevenção
Contra Incêndios".
Assim, desde 1954 comemoramos, a cada 2 de Julho, com indisfarçável orgulho o
nosso dia e, dedicamos uma semana promovendo uma série de eventos para
difundir e fortalecer a cultura da prevenção contra incêndios. A data não é apenas
um momento de celebração, mas também de avaliarmos a evolução dos nossos
serviços e o papel que o nosso Corpo de Bombeiros Militar vem desempenhando ao
longo dos seus 105 anos de existência no Estado do Espírito Santo.
Nossa missão, visão e valores reforçam o compromisso firmado com a sociedade de
prestar um serviço que tem como base a excelência. A meta principal é o bem-estar
da sociedade. Constatamos que, apesar dos muitos desafios, temos - ano após ano
- alcançado nossos objetivos.
Na nobre missão de proteção à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio os
bombeiros militares trabalham com coragem, dedicação, profissionalismo e afinco. A
condição de nossa profissão, aliada ao preparo técnico-profissional, nos apresentam
as peculiaridades da atividade militar e nos possibilitam desempenhar nossas
missões constitucionais sob uma grande gama de condições adversas, quer sejam
nas calamidades, nos lugares insalubres, nos desastres naturais ou antropológicos,
com longas cargas horárias, sob sol escaldante, sob chuva ou nas madrugas frias e
muitas vezes com o risco da própria vida.
Aproveitando esse momento, gostaria de apresentar alguns números para ilustrar o
dia a dia dos nossos bombeiros militares que estão em regime de permanente
prontidão de 24 horas. (Gostaria solicitar uma salva de palmas para as equipes que
estão nesse momento de serviço protegendo a população em todo o estado). No
ano de 2016 atendemos 29.335 ocorrências, realizamos 70.678 vistorias, 3.968
análises de projetos e 160 pericias de incêndios, totalizando 104.141 atendimentos.
Senhoras e Senhores, em todos esses atendimentos a atuação de nossos bravos
bombeiros militares é feita com muita técnica e conhecimento, com muita disciplina,
com muita paixão, mas sobretudo com muito amor à profissão. E são esses
ingredientes que, verdadeiramente, traduzem a credibilidade e a confiabilidade
conquistadas pela Corporação ao longo de sua existência.
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Em vários aspectos, apesar do tamanho em relação a outras instituições co-irmãs, o
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo é uma referência nacional.
O bom desempenho é resultado direto do comprometimento individual de cada
bombeiro militar que coloca o seu coração na atividade que está fazendo, dando
sempre o seu melhor cotidianamente.
Companheiros, a admiração, o respeito e a credibilidade que hoje alcançamos é o
nosso maior patrimônio. A manutenção desse patrimônio exige de todos nós, oficiais
e praças, um empenho contínuo na prática das boas ações e uma incessante busca
do aperfeiçoamento na profissão que abraçamos.
Estamos todos cientes da crise que o Brasil atravessa e dos seus reflexos,
sobretudo, na economia. O nosso estado diante desse cenário, ainda atravessa a
maior crise hídrica de sua história e a paralização da Samarco, situações que entre
outras tem dificultado e impactado fortemente a arrecadação estadual.
Diante desse cenário econômico o Governador Paulo Hartung adotou e vem
adotando importantes medidas de correção de rumo. O ajuste fiscal implantado tem
permitido ao nosso governo honrar os seus compromissos com os fornecedores e
manter os nossos salários rigorosamente em dia, além de avançar com projetos em
várias áreas e, sobretudo, realizar entregas importantes para a população e
promover políticas públicas inovadoras no nosso estado.
Temos a Escola Viva – escola de tempo integral – que começou com uma e já são
17 escolas em 15 municípios com 10 mil vagas ofertadas. Temos o Projeto
Ocupação Social que ajuda na cultura da paz e cria uma rede de oportunidades aos
jovens que vivem em regiões de risco social. Estão sendo ofertadas 10 mil novas
oportunidades. Temos a construção de 60 novas barragens dentro das ações de
enfrentamento à estiagem e o Reflorestar com o objetivo de promover conservação
e recuperação da cobertura florestal em nosso estado. A meta é a recuperação de
80 mil hectares até 2018.
Na área da Segurança Pública e Defesa Social, o nosso Corpo de Bombeiros Militar
vem realizando importantes entregas:
1) Modernização da estrutura organizacional da Corporação;
2) Simplificação e desburocratização dos procedimentos de análise de
projetos e vistorias; cito por exemplo a nossa participação nos últimos dois
anos no COGESIM.
3) Inauguração da 2ª Cia/3º Batalhão de Bombeiros Militar em Guaçuí,
totalmente equipada para atender a região da Caparaó;
4) Transformação da Companhia Independente de Cariacica em Batalhão
(sem nenhum custo para o estado);
5) Inauguração do Posto Avançado de Barra de São Francisco;
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6) Inauguração da 2ª Cia/4º Batalhão de Bombeiros Militar em Venda Nova do
Imigrante (ampliando nosso atendimento na Região das Montanhas
Capixabas e ao longo da BR 262);
7) Inauguração do Posto Avançado de Santa Leopoldina;
8) Inauguração da nova sede da 1ª Companhia Independente de Bombeiros
Militar em São Mateus.
Estamos trabalhando fortemente para que nesse ano ainda, possamos reiniciar a
construção dos quartéis de Vila Velha e Serra, e iniciarmos as obras de construção
do novo Centro de Atividades Técnicas e do nosso tão sonhado Centro de
Capacitação e Treinamento.
As nossas entregas e conquistas são frutos de muito trabalho e de planejamento.
Planejamento que executamos com um rigoroso controle orçamentário e financeiro,
mas sem abrirmos mão dos três focos prioritários estabelecidos no nosso
Planejamento Estratégico:
1) A Busca continuada na eficiência do atendimento prestado ao cidadão.
2) A Permanente capacitação, treinamento, atenção e valorização do público
interno.
3) O Fortalecimento permanente das ações de Proteção e Defesa Civil das
comunidades.
Temos a convicção e a absoluta certeza de que nosso Corpo de Bombeiros Militar
está no caminho correto. Companheiros, precisamos seguir em frente, arregaçar as
mangas e continuar trabalhando firmes e determinados para alcançar os nossos
Objetivos Estratégicos.
Temos várias outras iniciativas e ações sendo desenvolvidas, mas, principalmente,
no cenário de extrema dificuldade financeira que vivemos, precisamos ser criativos e
inovadores. Precisamos olhar para o futuro com objetivos claros e bem definidos.
Precisamos fortalecer e valorizar as parcerias existentes e construir novas parcerias,
pois elas proporcionam uma convergência de esforços em direção a um objetivo
comum que fazem as coisas acontecerem e se tornarem realidade.
Valorizando as nossas parcerias gostaria de agradecer a nossa briosa Policia Militar
e as personalidades agraciadas com a Medalha Nestor Gomes pelas importantes
contribuições que tem direcionado ao nosso Corpo de Bombeiros Militar. A parceria
e a amizade de todos tem sido fundamental para o aprimoramento e crescimento de
nossa Corporação, portanto, nada mais justo do que reconhecer e enaltecer esses
apoios. Em nome de todos os bombeiros militares capixabas, expresso os nossos
mais sinceros agradecimentos! Muito obrigado!
Quero cumprimentar todos os bombeiros militares agraciados com a Medalha Valor
Bombeiro Militar cor Ouro, Prata e Bronze pelos bons serviços prestados a
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sociedade ao longo da carreira. Parabéns pelo exemplo, dedicação
comprometimento com a causa bombeiro militar e com a população capixaba.

e

Crente nos valores e deveres que condicionam nossa vocação profissional,
parabenizo e saúdo todos os companheiros Bombeiros Militares, do passado e do
presente, que com muita fibra, coragem, dedicação e profissionalismo ajudaram e
ajudam a construir a grandiosa história de nossa Corporação e a manter vivo o
propósito de nossa existência, que pode ser resumido no cumprimento humanitário
do lema adotado por todos os Corpos de Bombeiros Militares do Brasil: “Vida
Alheia e Riquezas Salvar”.
Parabéns a todos os Bombeiros Militares Capixabas!
Parabéns a todos os Bombeiros Militares do Brasil!
Muito Obrigado!

6° Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres – Vitória – 10/08/2017
Bom dia a todos!
É um enorme prazer e uma grande alegria receber todos vocês aqui no nosso Sexto
Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres.
Agradecer ao TCES, ESESP e a equipe da nossa Defesa Civil Estadual pelo apoio e
organização do seminário.
Parabenizar aos agraciados com a Medalha General Castro e agradecer a
contribuição que os senhores têm prestado ao fortalecimento do sistema estadual de
proteção e defesa civil.
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A primeira estrutura de defesa civil, no Estado do Espírito Santo, foi a Coordenação
Estadual de Defesa Civil (CEDEC), criada pela Lei n° 2.929/1974, publicada no
Diário Oficial de 10 de agosto de 1974.
Como forma de celebrar esse marco inicial e com o objetivo de esclarecer,
conscientizar e divulgar as ações de proteção e defesa civil realizadas, o Governo
do Estado, através da Lei nº 10.259/2014, instituiu para serem comemorados
anualmente, no dia 10 de agosto e na semana em que ele estiver compreendido,
respectivamente o “Dia Estadual de Proteção e Defesa Civil” e a “Semana
Estadual de Proteção e Defesa Civil”.
O princípio das atividades de proteção e defesa civil no Brasil e no mundo está
intimamente relacionado a questões de segurança em tempos de guerra, mais
especificamente durante a Segunda Guerra Mundial (década de 1940), em que os
danos materiais e humanos dos conflitos ultrapassaram o meio militar, atingindo
gravemente as populações civis. Foi então que o governo brasileiro criou o Serviço
de Defesa Passiva Antiaérea no âmbito do Ministério da Aeronáutica. Um mês
depois as ações passam para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores e
Diretorias Regionais nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, responsáveis pelo
atendimento dessa população, vítima dos efeitos da Segunda Guerra Mundial.
Com o passar do tempo e o fim da guerra, essas instituições foram sendo adaptadas
à realidade das demandas de segurança e proteção das populações. No Brasil, por
exemplo, foi no final da década de 1960 – principalmente em função de grandes
secas na região Nordeste, e cheias na região Sudeste – que o governo brasileiro
criou o então Ministério do Interior definindo como sua área de competência as
funções de, entre outras, “beneficiamento de áreas e obras de proteção contra secas
e inundações; [...] de assistência às populações atingidas pelas calamidades
públicas”.
Foi também em decorrência das cheias no Sudeste, que o então Estado da
Guanabara, hoje Rio de Janeiro, foi a primeira unidade federativa no Brasil a criar
um órgão denominado Defesa Civil Estadual. A atuação desses órgãos esteve,
portanto, concentrada em ações resposta e atendimento de populações afetadas,
não mais por guerras, mas por calamidades públicas, como inundações, secas e
epidemias. A partir de então, a proposta de pensar a então nominada Defesa Civil
como um processo sistêmico - sem limitar-se a ações de resposta e com o objetivo
de prevenir ocorrências – veio logo em seguida, e foi sistematizada pela equipe da já
criada, no governo federal, Secretaria de Defesa Civil (Decreto Federal 83.839/79).
Sob a liderança de Antônio Luiz Coimbra de Castro (Dr. Castro ou General Castro foi
médico do Exército Brasileiro, e membro da Defesa Civil no Brasil até sua morte, em
agosto de 2004.) foram produzidos, a partir de 1990, inúmeros materiais de
orientação e de estabelecimento de diretrizes nacionais de defesa civil.
Novamente, graves ocorrências de desastres refletiram em um período de
mudanças na legislação e na organização institucional dos órgãos de defesa civil
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brasileiros. Entre 2008 e 2011, inundações e movimentos de massa fizeram com
que essa fosse a década com mais mortes decorrentes de desastres em toda a
história brasileira. Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro
protagonizaram cenas sem precedentes.
Foi por meio da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária,
realizada entre 2009 e 2010, que as discussões por uma revisão do então Sistema
Nacional de Defesa Civil passaram pelas gestões públicas, pela população, pelas
universidades e chegaram ao Congresso Nacional. A principal demanda era a de
criar mecanismos e instrumentos de gestão que favorecessem a prevenção de
ocorrências de desastres e a diminuição de seus impactos. No Senado e na Câmara
dos Deputados foram criadas Comissões Especiais que debateram o tema e
chegaram ao texto da atual Lei Federal 12.608, aprovada em 10 de abril de 2012.
Pela primeira vez um ato legal para estabelecer as diretrizes da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil e do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil –
SINPDEC teve origem no Poder Legislativo (como Lei Federal) e não mais no
Executivo (como decreto ou medida provisória).
Hoje, o SINPDEC e a PNPDEC (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil)
passaram a adotar o termo “proteção” como uma maneira de reforçar as demandas
de prevenção, atenção social e redução de vulnerabilidades. Além disso,
constituem-se como diretrizes da PNPDEC: (i) uma atuação articulada entre a União
e seus entes federados; (ii) uma de gestão que inclua ações de prevenção,
mitigação, preparação, resposta e recuperação; (iii) a prioridade à prevenção e
minimização de desastres; (iv) a adoção da bacia hidrográfica com unidade de
análise em casos específicos; (v) a ênfase ao planejamento com base em pesquisas
e estudos; e (vi) a garantia da participação social.
Todas essas diretrizes e novas perspectivas de atuação podem ser consideradas
como um reflexo da tendência, inclusive internacional, de se pensar o risco e o
desastre como um processo de construção social. Ou seja, de perceber que a
configuração de áreas de risco é um aspecto a ser abordado a partir da visão de
planejamento do território, com influências históricas, políticas, sociais e ambientais.
A gestão de risco, nesse contexto, amplia seu campo de abordagem e por isso é
cada vez mais necessário que agentes de proteção e defesa civil integrem seus
órgãos aos demais órgãos responsáveis pela administração pública, de forma a
efetivamente trabalhar com o planejamento do território de maneira integrada.
Significa dizer que para trabalhar aspectos de prevenção e mitigação, por exemplo,
é preciso articular esforços no sentido de reverter as situações que levam à
formação de áreas de risco, tendo o Plano Diretor como um dos principais
instrumentos para tanto. Esse modelo de gestão passa pela compreensão de que,
principalmente em áreas urbanas, as áreas de risco foram se constituindo ao logo do
tempo devido a fatores como migrações, dificuldade de acesso à moradia, falta de
acesso a recursos técnicos e profissionais.
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A perspectiva da construção social do risco é, portanto, a ponte que se estabelece
entre a atuação mais tradicional em proteção e defesa civil, fortemente associada a
ações de resposta; e a atuação do modelo de tendência internacional que trata da
gestão sistêmica de risco.
Os processos de mudança de paradigmas são longos e pode-se considerar que a
história brasileira de proteção e defesa civil é bastante recente, sequer centenária. E
assim, a incorporação de novas diretrizes de uma política nacional deve ser
observada com cautela, dentro de uma perspectiva histórica. Sua operacionalização,
principalmente no contexto da maioria dos pequenos municípios brasileiros (70%
deles possuem até 20.000 habitantes), com pouca infraestrutura e dificuldade de
acesso a recursos não é fácil. Além disso, sabe-se que muitas vezes o responsável
pela área de proteção e defesa civil local tem formação estritamente técnica e
acumula funções em secretarias de obras, agricultura, infraestrutura, gabinete, etc.,
de forma a ampliar seu desafio de promover uma gestão que atenda integralmente
às novas diretrizes da PNPDEC.
Diante desse cenário, pode-se dizer que o papel dos agentes de proteção e defesa
civil municipais, mais do que diretamente operacional, está cada vez mais ligado ao
papel de articulação, tanto junto aos demais entes federados (Estados e União),
principalmente na própria administração local e com as demais instituições,
entidades e seguimentos da sociedade situados no município. Conseguir articular
políticas públicas e aproximar-se das demais secretarias de seu município é o
caminho para garantir uma gestão integrada, que articule aspectos de participação
social e prioridade à prevenção e minimização de desastres, por exemplo.
É nessa direção que O SIEPDEC, reorganizado pela Lei Complementar 694/2013,
constitui um importante instrumento de articulação e coordenação de esforços dos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual com a colaboração de órgãos
federais, municipais, da iniciativa privada e da comunidade em geral para o
planejamento e execução das ações de proteção e defesa civil em todo o território
capixaba.
78 MUNICIPIOS CAPIXABAS COM MAPEAMENTO DE RISCO GEOLOGICO
(MOVIMENTO DE MASSA).
52 MUNICIPIOS COM CARTAS DE SUCETIBILIDADE DE MOVIMENTOS
GRAVITACIONAIS DE MASSA E INUNDAÇÕES.
ATLAS CAPIXABA DE VULNERABILIDADES A INUNDAÇÃO.
PLANO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
O CBMES, em seu Planejamento Estratégico, estabeleceu como um dos seus eixos
prioritários o fortalecimento permanente das ações de proteção e defesa civil
das comunidades. Nesse sentido, estão em curso várias iniciativas que buscam a
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materialização dessa prioridade, para que efetivamente possamos promover a
segurança global da população em situações de desastres.
Levando-se em consideração que a eliminação dos desastres é reconhecidamente um
objetivo intangível, trabalhamos sob a ótica de que nossas iniciativas devem se
concentrar na minimização dos desastres, isto é, na redução das suas
consequências, seja evitando que eles aconteçam, seja diminuindo a sua intensidade
ou mesmo aumentando a capacidade das comunidades para resistir a eles.
Dentre as várias iniciativas em andamento, gostaria de destacar o incentivo na
criação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em vários
municípios. Os desastres acontecem nos bairros, nos distritos, ou seja, na ponta da
linha onde se encontra e vive o cidadão, logo, torna-se primordial que a comunidade,
através do trabalho voluntário e solidário, conheça, identifique e contribua nas ações
preventivas necessárias para minimizar os riscos de desastres, além de orientar e
prestar socorro mais imediato nas situações de calamidades e emergência. Na
realidade, o NUPDEC é o elo mais importante do Sistema, e deve ser a sua
referência na Comunidade, pois, na sua essência representa a participação da
comunidade na defesa da própria comunidade.
Muito obrigado e um excelente seminário a todos!
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Formatura do Dia do Soldado – 25/08/2017
Bom dia a todos!
Inicialmente quero saudar o Secretário de Estado de Direitos Humanos – Prof Júlio
Pompeu e agradecer a presença do Senhor em nossa solenidade. Muito obrigado!
Quero cumprimentar todo o Alto Comando do Corporação. Saudando o Cel Felix –
Diretor de Gestão de Pessoas, Cel Tomazelli – Corregedor, Cel Cerqueira –
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Cel Cardoso – Diretor de
Operações, Cel André - Diretor de Apoio Logístico, e o TC Felippe – Assistente do
Comando Geral.
Saudando o Alto Comando, saúdo todos os OFICIAIS e PRAÇAS aqui presentes. A
nossa formatura no dia de hoje tem três finalidades.
A primeira delas o de comemorar o DIA DO SOLDADO. Instituído em homenagem
a Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro,
nascido em 25 de agosto de 1803. Caxias foi um exemplo de homem, de soldado,
de cidadão, de pai de família e de líder político. Um exemplo para todos nós
militares.
Gostaria de registrar aqui o que Gilberto Freire escreveu sobre Caxias. No momento
que vivemos uma crise ética e política – sem precedentes - me parece muito
apropriado:
“Caxiismo não é um conjunto de virtudes apenas
militares, mas de virtudes cívicas e militares, comuns a militares e
civis... deveria ser aprendido tanto nas escolas civis como nas
militares. É o Brasil inteiro que precisa dele.”
A segunda, agraciar bombeiros militares com MEDALHA DO MÉRITO DO
DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL em reconhecimento aos avanços
propiciados à Doutrina Operacional da Corporação.
Meus parabéns aos agraciados pelo exemplo, dedicação e comprometimento com a
causa bombeiro militar. Os senhores são um exemplo a serem seguidos.
A terceira, realizar o compromisso ao primeiro posto dos oficiais bombeiros
militares. Compromisso é o ato pelo qual o militar presta juramento solene de
subordinação às leis e aos seus deveres.
O compromisso, encerra a essência do dever militar e, pela significação especial,
reveste-se de formalidades. É a afirmação explícita assumida pelo militar de
proceder em relação aos seus deveres com base nos valores da integridade,
honradez, camaradagem, bondade, disciplina, lealdade, dignidade, civismo e
sentimento do dever.
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Além disso, pelo civismo, patriotismo, abnegação e coragem impõe a obrigação de
colocar em risco a própria vida em defesa da honra, da integridade e das
instituições. Além de conferir ênfase especial na honra, disciplina e na integridade,
dentre outras exigências relevantes, constitui a base invisível de sustentação de
uma força pública, tal como ocorre com as Forças Armadas.
Aos Oficiais que alcançaram o primeiro posto e aos oficiais recém promovidos
(TC Cosme e Major Thompson), quero desejar muito sucesso nas novas
atribuições. O reconhecimento e a valorização são fundamentais em qualquer
carreira, mas lembrem-se que receberão novos desafios e novas responsabilidades.
Exerçam o oficialato pautados na liderança, no exemplo e no conhecimento técnicoprofissional, tratando seus subordinados com dignidade, urbanidade, justiça e
educação. Parabéns a todos os promovidos! GOSTARIA DE PEDIR UMA SALVA
DE PALMAS PARA TODOS OS PROMOVIDOS.
Quero lembrar, também, que no dia 25 de agosto de 1997 foi publicada a Emenda
Constitucional nº 12 que possibilitou a nossa desvinculação da Policia Militar.
Digo lembrar, pois entendemos que a desvinculação deve ser encarada como um
fato, como uma fase dentro da nossa história de 105 anos de existência.
A Corporação foi criada no dia 26 de dezembro de 1912 como uma Seção de
Bombeiros da Força Pública. Em 1924 - Pelotão de Bombeiros. Em 1925 Companhia de Bombeiros, 1938 - Corpo de Bombeiros (Grande Comando dentro da
Estrutura da PM) e, finalmente em 1997 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo. Uma organização com autonomia administrativa e financeira.
Reforço que dentro dessa ótica, o ALTO COMANDO, decidiu em 2015 que não mais
comemoraríamos no dia 25 de agosto a data de desvinculação.
Isso não significa que devemos esquecer esse importante fato da história do nosso
Corpo de Bombeiros Militar, mas apenas encará-lo como um fato natural da nossa
evolução institucional. Temos a consciência da luta e da abnegação de vários
companheiros na construção desse processo – muitos deles continuam ainda na
ativa. Processo que nos garante hoje uma Corporação forte, dinâmica e com uma
visão clara de futuro.
<< INSERIDOS ALGUNS AVISOS >> (Construções; Aquisição de viaturas; Déficit
de efetivo – pleito de concurso público CFO e CFSD; Auxilio alimentação; Lei de
Promoção de Praças – publicação da Ata das reuniões).
OBRIGADO A CADA SOLDADO DO FOGO! CONTINUEMOS JUNTOS E UNIDOS,
POIS JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
VAMOS À LUTA! BOM DIA A TODOS!
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Solenidade Militar do 105° Aniversário de Criação do CBMES – 27/12/2017
Senhoras e Senhores, Boa Noite!
A primeira iniciativa voltada ao combate a incêndios no Estado do Espírito Santo foi
feita em 29 de setembro de 1862, quando o Chefe de Polícia, Antônio Gomes
Villaça, baixou uma resolução determinando providências em caso de incêndios. No
ano seguinte, em junho, ocorre um incêndio na Casa de Comércio de Antônio de
Almeida Coelho, sediada em Vitória. Provocado por uma faísca de uma bomba, este
é o primeiro grande sinistro registrado em território capixaba. Em novembro de 1906,
acontece o primeiro incêndio em uma loja de fogos de artifício, inaugurando uma
série de acidentes com esse tipo de comércio ao longo dos anos.
Em 1912, atendendo a uma demanda da sociedade, o Presidente do Estado,
Marcondes Alves de Souza, sanciona a Lei 874, de 26 de dezembro, determinando
a criação do Corpo de Bombeiros. Essa é, senhoras e senhores, a certidão de
nascimento da nossa Corporação.
Portanto, celebramos no dia de ontem com muita alegria e entusiasmo 105 anos de
serviços prestados ao Povo Capixaba. Entretanto, essa data não deve ser apenas
um momento de celebração, mas também um momento para avaliarmos a evolução
dos nossos serviços e o papel que o nosso Corpo de Bombeiros Militar vem
desempenhando ao longo de sua existência.
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A Corporação tem que continuar olhando para frente, planejando suas ações,
traçando objetivos e metas que garantam cada vez mais o alcance da sua VISÃO de
“ser reconhecida nacionalmente como uma instituição pública moderna, competente
e de alta credibilidade nas atividades de bombeiro e defesa civil, alcançando a
excelência no cumprimento de suas missões constitucionais em todo território
capixaba”.
Na nobre missão de proteção à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio
temos ao longo dos nossos 105 anos de existência, construído histórias de coragem,
dedicação e profissionalismo, conquistando perante a população capixaba elevados
índices de credibilidade e de confiabilidade.
A condição de nossa profissão, aliada ao preparo técnico-profissional, nos apresenta
as peculiaridades da atividade militar e nos possibilita desempenhar nossas missões
constitucionais sob uma grande gama de condições adversas, quer sejam nas
calamidades, nos lugares insalubres, nos desastres naturais ou antropológicos, com
longas cargas horárias, sob o sol, sob chuva e muitas vezes com O RISCO DA
PRÓPRIA VIDA.
Aproveitando esse momento, gostaria de apresentar alguns números para ilustrar o
dia a dia dos nossos 1.173 bombeiros militares (do total previsto de 1800) que
compõem a Corporação. Até o dia de ontem (26 de dezembro), atendemos 26.082
ocorrências, realizamos 73.263 vistorias, analisamos 3.919 projetos técnicos e
realizamos 196 pericias de incêndios. Totalizando 103.421 atendimentos à
sociedade Capixaba.
Senhoras e Senhores, em todos esses atendimentos a atuação de nossos bravos
bombeiros militares é feita com muita técnica e conhecimento, com muita disciplina,
com muita paixão, mas sobretudo com muito amor à profissão. E são esses
ingredientes que, verdadeiramente, traduzem a credibilidade e a confiabilidade
conquistadas pela Corporação ao longo dos seus 105 anos de existência.
Companheiros, a admiração, o respeito e a credibilidade que hoje alcançamos é o
nosso maior patrimônio. A manutenção desse patrimônio exige de todos nós, oficiais
e praças, um empenho contínuo na prática das boas ações e uma incessante busca
do aperfeiçoamento na profissão que abraçamos.
Estamos todos cientes da crise que o Brasil atravessa e dos seus reflexos,
sobretudo, na economia. O nosso Estado diante desse cenário, ainda atravessou a
maior crise hídrica de sua história e a paralização da Samarco. Situações que, entre
outras, dificultaram e impactaram fortemente a arrecadação estadual.
Diante desse cenário econômico o Governador Paulo Hartung adotou e vem
adotando importantes medidas de correção de rumo. O ajuste fiscal implantado tem
permitido ao nosso governo honrar os seus compromissos com os fornecedores,
manter os nossos salários rigorosamente em dia, conceder abono salarial de final de
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ano, além de avançar com projetos em várias áreas e, sobretudo, realizar entregas
importantes para a população e promover políticas públicas inovadoras no nosso
Estado.
Temos a Escola Viva – escola de tempo integral – que começou com uma e já são
17 escolas em 15 municípios com 20 mil vagas ofertadas. Em 2018 serão mais 15
novas unidades, somando 32 Escolas Vivas em 23 municípios capixabas. Temos o
Projeto Ocupação Social que ajuda na cultura da paz e cria uma rede de
oportunidades aos jovens que vivem em regiões de risco social. Temos a
construção de 60 novas barragens dentro das ações de enfrentamento à estiagem
e o Reflorestar com o objetivo de promover conservação e recuperação da
cobertura florestal em nosso Estado. A meta é a recuperação de 80 mil hectares até
2018. Temos a Rede Cuidar que proporciona a população capixaba um novo
modelo de atendimento integral à saúde. Entre os principais benefícios para o
usuário estão a redução do tempo de espera e a realização de consulta e exames
mais perto de casa (para quem mora fora da Grande Vitória), proporcionando mais
qualidade de vida às pessoas.
Na área da Segurança Pública e Defesa Social temos a aquisição de diversas
viaturas e equipamentos para as polícias militar e civil, além de outros investimentos
e ações. Destaco aqui a autorização para realização de concurso público para as
três forças e as promoções dos militares que passam a respeitar um calendário
organizado, oferecendo segurança aos nossos militares.
Em relação ao nosso Corpo de Bombeiros Militar, realizaremos concurso para
120 vagas no Curso de Formação de Soldados e 07 vagas para o Curso de
Formação de Oficiais, estamos reformando o nosso refeitório do QCG para
proporcionar uma melhor condição as nossas equipes de serviço, e nesta noite
estamos recebendo um importante presente no nosso aniversário – o Governador
Paulo Hartung fará a entrega de 17 viaturas, sendo 13 para vistorias e 04 picapes
para o serviço operacional. No próximo mês estamos programando a entrega de
mais 02 picapes, 03 viaturas de resgate, 03 kits para combate a incêndio florestal,
01 Auto Bomba Tanque Florestal e 01 barco de 9 metros, totalizando um
investimento de R$ 2.734.128,00.
Muito obrigado Governador pela autorização do concurso público e pelos
investimentos nas melhorias das condições de trabalho; e nas aquisições de
equipamentos e viaturas que o Senhor tem nos possibilitado.
Gostaria ainda Governador, em nome da nossa tropa, de fazer mais um
agradecimento. Agradecimento muito especial e caloroso ao Senhor, ao Secretário
de Saúde – Ricardo Oliveira, ao nosso Secretário de Segurança Pública e Defesa
Social – André Garcia e ao Cel Nylton – Comandante-Geral da PMES, pelas
melhorias e aumento da capacidade de atendimento do Hospital da Polícia Militar,
proporcionando à família policial militar e bombeiro militar um atendimento digno à
saúde.
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As ações anunciadas no último dia 14/12 permitirão progressos no campo da saúde
física e mental, melhorias na estrutura física, investimento em recursos humanos e,
especialmente, um modelo de atendimento que visa oferecer serviços qualificados e
humanizados à família militar.
Foi anunciado um concurso para 20 oficiais médicos, contratação de psiquiatras,
psicólogos e assistentes sociais, a cessão de médicos da Secretaria de Saúde para
o atendimento ambulatorial do HPM; aumento do número de especialidades médicas
oferecidas pela Policlínica (com mais de 25 especialidades); horário de atendimento
ampliado (de segunda a sábado, de 07h às 22h) e melhorias no sistema de
marcação de consultas.
Além disso, no início de 2018 será realizada a entrega de um pronto-socorro com
UTI exclusiva 24 horas; um novo centro diagnóstico de imagem, onde serão
oferecidos mais exames com qualidade tecnológica digital (tomografia
computadorizada, ultrassom, ecocardiograma, entre outros); acesso facilitado da
família militar à estrutura estadual de atenção infantil do Hospital Infantil de Vitória; e
um novo prédio para o funcionamento do Centro de Promoção Social da PMES, com
um programa de saúde mental aperfeiçoado para melhor atendimento à tropa.
Exemplifiquei na minha fala algumas ações e entregas do nosso governo, isso
mostra que, mesmo em tempos difíceis, em tempos de crise, temos condições de
fazer entregas importantes para a sociedade, mas para que isso aconteça
precisamos ser criativos e inovadores, ter planejamento, ter bons projetos, ter gestão
para que as coisas saiam do papel e virem uma realidade que traga benefícios para
a população de nosso Estado. Precisamos olhar para o futuro com objetivos claros e
bem definidos. Precisamos fortalecer e valorizar as parcerias existentes e construir
novas parcerias, pois elas proporcionam uma convergência de esforços em direção
a um objetivo comum que fazem as coisas acontecerem e se tornarem realidade.
É isso que estamos fazendo – sob a liderança do Governador Paulo Hartung –
trabalhando dentro de um orçamento compatível com a realidade econômica que
atravessamos e do nosso planejamento estratégico, tendo senso de prioridade para
aplicar os recursos em obras, equipamentos e serviços que melhorem a vida das
pessoas. Para 2018 temos as obras dos quarteis de Vila Velha e Serra e a
Construção do nosso Centro de Treinamento e Capacitação, dentro dos
investimentos anunciados hoje pelo Governador Paulo Hartung na apresentação do
Balanço 2017 do Governo do Estado. TEMOS UM ESTADO QUE CUIDA DAS
CONTAS E DAS PESSOAS!
Nesse momento, valorizando as nossas parcerias, gostaria de agradecer as
personalidades homenageadas com o PREMIO AMIGO DO BOMBEIRO pelas
importantes contribuições que no desempenho de suas funções, quer no serviço
público ou na iniciativa privada, tem direcionado ao nosso Corpo de Bombeiros
Militar. A parceria e a amizade de todas as Senhoras e Senhores tem sido
fundamentais para o aprimoramento e crescimento de nossa Corporação, portanto
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nada mais justo do que reconhecer e enaltecer esses apoios. Em nome de todos os
bombeiros militares capixabas, expresso o nosso mais sincero muito obrigado!
Quero cumprimentar os nossos bombeiros militares agraciados com o PREMIO
MACHADINHA SOLDADO DO FOGO pelos bons serviços prestados a sociedade
ao longo da carreira e que contribuem para o engrandecimento do nosso Corpo de
Bombeiros Militar. Parabéns pelo exemplo, dedicação e comprometimento com a
causa bombeiro militar e com a população capixaba.
Aos promovidos no último dia 25 de dezembro, quero desejar muito sucesso nas
novas atribuições. O reconhecimento e a valorização são fundamentais em qualquer
carreira, mas lembrem-se que receberão novos desafios e novas responsabilidades.
Exerçam suas funções pautados na liderança, no exemplo e no conhecimento
técnico-profissional, tratando seus subordinados com dignidade, urbanidade, justiça
e educação.
Gostaria de parabenizar e desejar um FELIZ ANIVERSÁRIO a todos os
BOMBEIROS MILITARES, do passado e do presente, que ajudaram a construir a
história da Corporação e a manter vivo o nosso lema: “Vida Alheia e Riquezas
Salvar”.
Parabéns a todos os Bombeiros Militares Capixabas!
Parabéns ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo!
Finalizando, DESEJO um 2018 com muita luz e prosperidade para todos nós. Que
possamos realizar todos os nossos sonhos e ter um País que garanta as novas e
futuras gerações um futuro promissor.
MUITO OBRIGADO!
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Carlos Marcelo D’Isep Costa – Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 8532/2019 - CMT-GERAL, DE 26/11/2019.
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no item I do art. 2º do
Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto n.º 689-R, de 11 de Maio de
2001.
RESOLVE:
PUBLICAR na parte reservada aos anexos deste BGCBM, para Conhecimento e
Registro Histórico da Corporação o Relatório Anual de Gestão – Exercício 2018.
(BGCBM Nº 48, DE 28/11/2019)
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
Exercício 2018

Comandante-Geral: Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa
Decreto de nomeação: Decreto n° 187-S, de 14 de janeiro de 2015 (DOE
15.01.2015)

I – AÇÕES ADMINISTRATIVAS

As funções do Alto Comando da Corporação permaneceram inalteradas no ano de
2018. Com a Licença Especial do Cel BM Cardoso nos meses de novembro,
dezembro e janeiro/19, o Ten Cel BM Felippe passou a responder pela Diretoria de
Operações.
Diretor de Gestão de Pessoas.... Cel BM Félix Gomes Martins.
Corregedor ................................ Cel BM Lauédis Tomazelli.
CEPDEC ...................................

Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira.

Diretor de Operações ................ Cel BM Nilton César Cardoso.
Diretor de Apoio Logístico ......... Cel BM André Có Silva.
Com a passagem do Ten Cel BM Jorge Antonio Bertolani para a Reserva
Remunerada, as promoções realizadas, a designação do Ten Cel BM Adeilton
Costa Pavani para atuar junto ao Hospital da Policia Militar, a ativação do Centro de
Orçamento, Finanças e Patrimônio na DAL, e com as demais alterações na estrutura
organizacional, os Comandos/Chefias passaram a ter a seguinte configuração:
Assessoria Estratégica - Ten Cel BM Germano Felippe W. Neto.
Assessoria de Comunicação - Ten Cel BM Carlos Wagner Borges.
Chefe do Centro de Atividades Técnicas - Ten Cel BM Andrison Cosme.
Chefe do Centro de Apoio ao Hospital da PM - Ten Cel BM Adeilton Costa Pavani.
Chefe do Centro de Ensino e Instrução - Maj BM Rodrigo Rigoni de Souza.
Corregedor Adjunto - Ten Cel BM Leonardo de A. Merigueti.
Diretor Adjunto da CEPDEC - Ten Cel BM Hekssandro Vassoler.
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Chefe do Centro de Recursos Humanos - Ten Cel BM Rodrigo N. Ribeiro Alves.
Chefe do Centro de Gestão de Recursos Operacionais - Ten Cel BM Áureo Buzato.
Chefe do Centro de Orçamento, Finanças e Patrimônio - Ten Cel BM Jeferson
Ribeiro.
Chefe do Centro de Suprimento e Manutenção - Ten Cel BM Washington F. Dias.
Comandante do 1º BBM - Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva.
Comandante do 2º BBM - Ten Cel BM Hebert de Carvalho.
Comandante do 3º BBM - Ten Cel BM Benício Ferrari Junior.
Comandante do 4º BBM - Ten Cel BM Roger Vieira do Amaral.
Comandante do 5º BBM - Ten Cel BM Bruno Tadeu Rigo.
Comandante do 6º BBM - Ten Cel BM Márcio Nascimento Rodrigues.
Comandante da 1ª Cia Ind. BM - Maj BM Cristiano Sartório.
Comandante da 2ª Cia Ind. BM - Maj BM Emerson Antônio Rocha Pazeto.
Comandante da 3ª Cia Ind. BM - Maj BM Lucas Sossai Wandetário.
Importante registrar a posição e o entendimento estratégico do Alto Comando do
CBMES na decisão de ceder recursos humanos para apoiar a reestruturação do
Hospital da Policia Militar (HPM). Após avalição de nomes e possibilidades, o
Comando-Geral convidou o Ten Cel BM Pavani para assumir essa missão.
Inicialmente, o Ten Cel BM Pavani foi classificado na Chefia do Centro de Serviço
Social (CSS) e colocado a disposição do HPM. Posteriormente foi classificado na
Chefia do Centro de Apoio ao Hospital da Policia Militar (CAH), tendo em vista a sua
ativação na estrutura organizacional através da Portaria nº 044-S, de 10 de agosto
de 2018.
Registro e agradeço o voluntarismo e a compreensão do Ten Cel BM Pavani sobre a
importância da missão assumida, mesmo sabendo dos desafios e do enorme
trabalho que teria que executar,
Paralelamente, para melhorar as questões logísticas da Corporação e atender uma
justa reinvindicação da DAL, foi ativado o Centro de Orçamento, Finanças e
Patrimônio (COFP) através da Portaria nº 038-S, de 10 de julho de 2018. Essa
medida exigiu que o Centro de Ensino e Instrução (CEIB) passasse a ser chefiado
por Major BM, liberando desta forma a função de Ten Cel BM para a chefia do
COFP.
Em virtude das Eleições 2018, vários dirigentes estaduais se descompatibilizaram
dos seus cargos no mês de abril. Na pasta da Segurança Pública e Defesa Social o
Secretário André Garcia foi substituído pelo Cel QOC PM Nylton Rodrigues
Ribeiro Filho (Decreto nº 453-S, de 06 de abril de 2018), até então, ComandanteGeral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Em consequência, o Cel QOC
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PM Alexandre Ofranti Ramalho foi nomeado para exercer o cargo de ComandanteGeral da PMES.
No dia 15 de junho foram declarados Aspirantes-a-Oficial BM do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, por Mérito Intelectual, os 08 Cadetes
aprovados no 3° ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO) Bombeiros Militares
da Academia Policial Militar do Guatupê do Estado do Paraná. O CFO foi realizado
no período de 23/04/2015 a 15/06/2018.

NF
2777363
3133699
2777835
3693864
3271609
3269108
3693880
3258599

Aspirante-a-Oficial
Claudnei Laeber Thompson
Jonas Victor Pires Magnago
Carlos Henrique Azevedo Pereira
Guilherme Martinelli Schulz
Fernando Monteiro da Silva
Wissam Peçanha Moussa Chalhoub
Davi Pedroza Gonçalves Jimenez
Victor França Fraga

Nota

Classificação

9,203
9,150
9,006
8,913
8,707
8,678
8,674
8,570

8º/28
12º/28
16º/28
18º/28
20º/28
21º/28
23º/28
26º/28

Fonte: CEIB/DGP
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Dentre as várias ações administrativas implementadas pelo Comando-Geral no ano
de 2018, importante destacarmos a modificação do Distintivo da Corporação,
aprovada pela Portaria nº 469-R, de 02 de julho de 2018, e a aprovação do novo
Manual de Identidade Visual (MIV) da Corporação (Portaria nº 470-R, de 02 de
julho de 2018).
Nos estudos para definição do Novo Distintivo foram analisados e considerados os
seguintes aspectos:
I - o livro “Evolução histórica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo 1912 - 2009”, de autoria do Cel PM Gelson Loiola, apresenta de
forma clara que a criação da Corporação se deu através da Lei n° 874, de 26 de
dezembro de 1912 e não em 30 de dezembro de 1921 como se acreditava,
corrigindo assim, um importante fato histórico do CBMES;
II - a referida obra suscitou o resgate histórico da evolução e aplicação do
distintivo da Corporação, trazendo à tona um símbolo que foi utilizado por várias
décadas no emblema dos capacetes dos oficiais e praças do nosso Corpo de
Bombeiros, além de nos remeter à primeira Corporação de Bombeiros do Brasil que
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foi doutrinariamente a responsável pela organização e treinamento da Seção de
Bombeiros do Corpo Militar de Polícia do Estado no ano de 1921;
III - o antigo Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), pertencente à estrutura
organizacional da PMES, criou um distintivo com as características do símbolo
utilizado no emblema dos capacetes dos oficiais e praças, incluindo no centro do
escudo a figura do Convento da Penha para identificar o Estado do Espírito Santo; e
IV - o Objetivo Estratégico: Desenvolver Inteligência Corporativa, constante do
Planejamento Estratégico 2015-2019 do CBMES, estabelece como uma de suas
iniciativas o desenvolvimento histórico da Corporação.
Assim, a partir dos modelos dos antigos distintivos foi possível estabelecer uma
modificação que resgatasse a identificação e a ligação, de forma direta e visual, da
Corporação com o Estado do Espírito Santo, além da aplicação do nome completo
da Instituição e do ano de sua criação. O novo distintivo foi lançado na Formatura
Militar em Comemoração ao Dia do Bombeiro (02 de Julho) apresentando as
seguintes representações:
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
Constituído de um distintivo circular formado por cinco
circunferências concêntricas, a primeira em preto com 2,00 mm
de espessura; a segunda em branco com 1,00 mm de
espessura; a terceira em vermelho com 8,00 mm de espessura
e com os dizeres: “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1912 , em letras
brancas e as duas estrelas de cinco pontas em cor amareloouro; a quarta em branco com 1,00 mm de espessura; e a
quinta em cinza pérola claro, com 46,00 mm de diâmetro, tendo
em seu interior a Insígnia Base, que parte de uma figura
geométrica (escudo medieval) na cor vermelha, circundada por
um friso na cor preta e na parte central da referida figura,
dentro de um círculo de 12 mm de diâmetro, em preto e branco,
a imagem do Convento da Penha, maior monumento histórico e
religioso do Estado do Espírito Santo, ladeado por duas
palmeiras imperiais. Atrás do escudo, na posição central e
vertical, existe um archote na cor amarelo-ouro, de onde parte
uma figura simbolizando as chamas, na cor vermelha. Sob o
archote cruzam-se duas machadinhas na cor preta e lâminas
brancas, com cabos na cor vermelha. Na parte inferior da
Insígnia Base, destaca-se uma mangueira na cor branca, que
circunda a parte inferior do archote e das machadinhas. A
mangueira tem, nas extremidades, dois esguichos agulhetas na
cor amarelo-ouro.
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REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA
a) as circunferências concêntricas simbolizam que os
Bombeiros Militares do CBMES têm um ponto comum,
semelhante, que é traduzido no seu lema: Alienam Vitam et
Bona Salvare! (Vida Alheia e Riquezas Salvar!).
b) as cores básicas oficiais da Corporação, vermelha e
branca, onde:
b.1) a cor vermelha simboliza o fogo, a vida, a
força, a coragem, a vitalidade, o desprendimento, o dinamismo
e o vigor que o Bombeiro Militar precisa dispor para cumprir
sua missão;
b.2) a cor branca simboliza a paz, o amor, a
humanidade, a perfeição, a pureza, a ordem e o equilíbrio que
a Corporação precisa refletir na sociedade.
c) o ano de 1912 registra a criação do Corpo de
Bombeiros no Estado do Espírito Santo (26 de dezembro de
1912);
d) a imagem do Convento de Nossa Senhora da Penha,
maior monumento histórico e religioso dos capixabas, simboliza
o Estado do Espírito Santo;
e) o archote, como figura central, simboliza a harmonia e
o equilíbrio que a Corporação deve ter para cumprir sua
missão;
f) as machadinhas cruzadas (símbolo do salvamento)
sobre o archote simbolizam a união das guarnições do Corpo
de Bombeiros Militar para prestarem os serviços que lhes são
afetos ou peculiares; e
g) a mangueira e os esguichos (símbolo da atuação no
combate a incêndios), entrelaçando-se com o archote e as
machadinhas, reforçam ainda mais o espírito de união que os
bombeiros militares devem dispor para honrarem o seu lema.
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O novo Manual de Identidade Visual 37 apresenta o detalhamento, os padrões
cromático e tipográfico, a especificação do bordado, as formas de aplicação e as
regras de utilização do Distintivo da Corporação e suas assinaturas.

Com a modificação do Distintivo da Corporação, consequentemente, o Regulamento
de Uniformes e Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar (RUICBMES) sofreu as
adequações necessárias, também, por meio da Portaria nº 469-R, de 02 de julho
de 2018.

37

https://pt.calameo.com/read/000023094f645d88d894f
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Objetivando uma fiel adoção e padronização da nova identidade visual estabeleceuse que a Diretoria de Apoio Logístico (DAL) ficaria responsável pela fiscalização da
correta aplicação dos padrões estabelecidos no Manual de Identidade Visual no que
se relacionarem as aquisições dos itens de fardamento, Distintivo da Corporação
bordado, distintivo da boina, adesivamente de viaturas e confecção de bandeiras;
enquanto a Assessoria de Comunicação (ASCOM) ficaria responsável pela
supervisão e fiscalização no que se relacionar às assinaturas e aplicação do
Distintivo da Corporação nas divulgações institucionais.
A Portaria nº 469-R, de 02 de julho de 2018 estabeleceu, ainda, os seguintes
prazos máximos para adoção e substituição dos novos Distintivos:
Situação
Na camisa bege meia manga, gandola caqui, gorro
caqui, túnicas e macacão cinza.
Na boina cinza
Nas viaturas e distintivos dos OBM
Em outras situações

Prazo
5/12/2018
02/07/2019
31/12/2019

Para as camisetas vermelhas com a nova especificação e novo detalhamento o
prazo máximo estabelecido para substituição foi até 31/12/2019.
A Corporação distribuiu gratuitamente 02 (dois) Distintivos da Corporação para cada
bombeiro militar, ficando os outros quantitativos, o distintivo da boina, e as
camisetas vermelhas sob responsabilidade do bombeiro militar, observado os prazos
máximos estabelecidos para adoção e substituição.

II – CRISE NA SEGURANÇA PÚBLICA

Em consequência da Crise na Segurança Pública ocorrida no Estado do Espírito
santo no ano de 2017 o Comandante-Geral respondeu, juntamente com outras
autoridades, ao Inquérito Civil Público n° 2018.0030.0342-83.
A Decisão de Arquivamento do referido Inquérito Civil Público foi publicada no
BGCBM nº 52, de 28/12/2018 por meio da Instrução de Serviço transcrita abaixo:
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 10339/2018 - CMT-GERAL, DE
21/12/2018.
TRANSCRIÇÃO
OF/PGJ/N° 2.469/2018
Referência: GAMPES 2018.0030.0342-83
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A Sua Exª. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espirito Santo
Sr. Carlos Marcelo D'Isep Costa
Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral,
Com cordiais cumprimentos, intimo Vossa Excelência da decisão
proferida nos autos do epígrafe, ora anexada.
Atenciosamente,
Eder Pontes da Silva
Procurador-Geral de Justiça
Resumo:
Inquérito Civil Público n° 2018.0030.0342-83
Representante: Representação de Ofício
Representados: Paulo Cesar Hartung Gomes, André de
Albuquerque Garcia, Laércio Oliveira, Nylton Rodrigues N. Filho,
Carlos Marcelo D'Isep Costa
DECISÃO
(...)
Sendo assim, e pelas razões expostas, por não vislumbrar ato de
incúria administrativa (omissivo ou comissivo) no assim denomina do
evento da "greve da PMES", ocorrido entre os dias 03/02/2017 e
24/02/2017, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito
Civil Público, cujos efeitos alcançam Paulo Cesar Hartung Gomes,
André de Albuquerque Garcia, Laércio Oliveira, Nylton Rodrigues N.
Filho e Carlos Marcelo D'Isep Costa, ficando os demais órgãos de
execução do Ministério Público vinculados aos termos do presente
decisum, notamente a 20ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória.
Intimem-se todos.
Notifique-se a douta Procuradoria-Geral do Estado.
Dê-se ciência ao Exmo. Promotor de Justiça que preside o ICP n°
2017.0003.3444-49.
Após, remetam-se os autos ao Egrégio Conselho Superior, nos
termos do art. 10, § 1°, da Resolução n° 23/2017, do CNMP e art. 9°,
§ 1°, da Lei n.° 7.347/1985, para os fins de direito.
Cumpra-se.
Vitória, 11 de dezembro de 2018
EDER PONTES SILVA
Procurador-Geral de Justiça
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III – PLANO ESTRATÉGICO DO CBMES – 2015-2019

Mantendo a cultura de planejamento estratégico, foi realizado nos dias 04 e 05 de
janeiro de 2018, no Hotel Reserva Vale, em Linhares, a Reunião Técnica para o
Planejamento Institucional 2018 do nosso Corpo de Bombeiros Militar (Diretriz de
Serviço nº 007/2017 – AEST). Na abertura apresentei um panorama geral da
Corporação e as ações desenvolvidas para aumentar a eficiência dos serviços
prestados, mesmo no período de restrição orçamentária.
Na sequência foi proferida a palestra “Perspectivas para o Espírito Santo 2018 –
Visão Política/Econômica” pelo Secretário de Estado de Economia e Planejamento
Regis Matos.
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Nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2018 o Governo do Estado realizou o 4º Seminário
de Planejamento Estratégico. Na ocasião o Governador Paulo Hartung proferiu as
seguintes palavras:
Neste momento do nosso quarto seminário de planejamento,
não cabe outra palavra inicial que não seja a do agradecimento a
cada um de vocês.
Atravessamos a tormenta, administramos o desafiante
presente com equilíbrio e responsabilidade social e ainda lançamos
as bases dos novos destinos das terras capixabas.
Nas palavras de Baltazar Gracián, “ousamos com prudência”.
Ousamos acreditar. Ousamos lutar. Ousamos inovar. Ousamos
fazer.
Gostaria de salientar que cumprimos exatamente com o que
nos comprometemos ainda na campanha eleitoral e que se
materializou nos projetos fundamentais do nosso governo:
planejamos e entregamos um Novo Início na caminhada do Estado
do Espírito Santo.
No meu discurso de posse, em janeiro de 2015, invoquei
como inspiração para o novo período de governo uma das ideias
centrais da pensadora Hannah Arendt acerca da política.
Para ela, a atividade política representa antes de tudo a
liberdade para transformar a vida, para recriar a existência,
garantindo sempre as condições históricas para um Novo Início.
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Segundo a filósofa, diante dos desafios, não importando o seu
grau de complexidade, as mulheres e os homens terão sempre a
possibilidade de fazer o novo, de se reinventar pela ação política.
E assim o fizemos, enfrentando a mais grave crise da história
nacional e ainda uma seríssima crise capixaba, representada pelos
desajustes encontrados, pela maior estiagem dos últimos 80 anos,
pela tragédia da Samarco e pela desorganização das atividades de
petróleo e gás no nosso país.
Mas, administrando em tempos de profundas crises, como
disse, lançamos os fundamentos do futuro capixaba – um futuro
diferente do passado.
As bases de um novo destino das terras capixabas estão
garantidas por iniciativas como a Escola Viva, o Pacto pela
Aprendizagem, o Jovem de Futuro, a Rede Cuidar, o Ocupação
Social, os Programas nas áreas de Cultura, Tecnologia e Esportes, o
Reflorestar, o Águas e Paisagens, o Programa de Barragens, entre
outros.
São projetos com aptidão para se tornar políticas de Estado,
porque foram implementados de forma democrática e transparente,
além, é claro, de terem o potencial de transformar profundamente os
horizontes de um Estado que, desde a Colônia, parecia fadado ao
segundo plano da vida nacional.
Afirmo aqui: estava fadado, não está mais! Num processo que
iniciamos lá em 2003, estamos agora consolidando os pilares de uma
nova era para as futuras gerações de capixabas.
Termino com mais uma palavra de agradecimento a toda a
nossa equipe governo, citando dois grandes pensadores da
Humanidade a nos inspirar na caminhada daqui para frente.
“Nada melhor do que um sonho para criar o futuro”, escreveu
Victor Hugo.
“Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma
montanha”, sabiamente concluiu Confúcio.
“Muito obrigado.”

No segundo dia de atividades do Seminário de Planejamento Estratégico do
Governo foram apresentados os trabalhos realizados pelas diversas áreas do
governo. Os trabalhos desenvolvidos em grupos buscaram atualizar as metas e
alinhar as prioridades da administração estadual, com o olhar voltado para o ano de
2018. Tive a oportunidade de apresentar o resultado do trabalho do grupo Justiça e
Segurança Pública e Defesa Social.
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No dia 12 de julho de 2018, no Parque Botânico da Vale, em Vitória, foi realizado o
1° Workshop de Acompanhamento do Planejamento Institucional 2018 do
nosso Corpo de Bombeiros Militar (Diretriz de Serviço nº 001/2018 – AEST). Na
abertura contamos com a Presença da Prof. Flávia Rodrigues que ministrou a
palestra “6 CS (Conexão, Causa, Coragem, Criatividade, Consciência e
Coração) - O Futuro das Marcas”. O restante do dia foi destinado para uma
avaliação e realinhamento dos nossos Objetivos Estratégicos e das nossas
iniciativas.
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A Corporação tem realizado com grande competência, ao longo dos anos, a sua
gestão estratégica, mas ciente que precisa evoluir e começar a medir as suas ações,
permitindo que cada gestor na sua área possa monitorar e avaliar os resultados
promoveu no mês de outubro de 2018, em parceria com a Escola de Serviços
Públicos (ESESP) e Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) o Curso de Gestão
por Indicadores para os oficiais.

“O que não é medido não pode ser gerenciado” (Peter Drucker)
No dia 13 de dezembro de 2018 foi realizado, no Auditório da Associação dos
Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros Militar e Pensionistas de Militares do Estado do Espírito Santo ASPOMIRES, o 2° Workshop de Acompanhamento do Planejamento
Institucional 2018 do nosso Corpo de Bombeiros Militar (Diretriz de Serviço nº
002/2018 – AEST). Na ocasião apresentei um panorama geral sobre a evolução da
Gestão Estratégica na Corporação e os resultados e o andamento das 104
iniciativas previstas nos 19 Objetivos Estratégicos do Planejamento Estratégico
2015-2019.
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IV – SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O Orçamento Anual de 2018 foi aprovado pela Assembleia Legislativa foi no valor
global de R$ 16,871 bilhões, sendo 4,19% maior do que o fixado para 2017.
Seguindo o que foi colocado em prática desde o primeiro ano de governo (2015), o
Executivo, manteve o foco no social, priorizando três áreas essenciais, garantindo à
Saúde, à Educação e à Segurança Pública as maiores fatias do orçamento. Para a
Saúde e a Educação foram destinados R$ 110 milhões a mais, por área. Já para a
Segurança Pública foi efetuada com uma correção ainda maior, agregando ao valor
do ano passado mais R$ 117 milhões.
Desta forma, para a Saúde, foram destinados na proposta orçamentária R$ 2,548
bilhões; para a Educação R$ 2,222 bilhões; e para a Segurança Pública R$1,905
bilhão.
Mantendo a política de controle de gastos implantada em 2015 o Governo editou o
Decreto nº 4.197-R, de 02 de janeiro de 2018, estabelecendo diretrizes e
providências para contenção e qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual
no exercício de 2018.
Com a edição do Decreto nº 4.197-R/2018 ficaram mantidas as seguintes
suspensões:
I - realização de recepções, homenagens, solenidades, inaugurações e
demais eventos pela Administração Pública que demandem a contratação de
estrutura e/ou de alimentação para sua efetivação, incluindo a contratação de
serviços de coffee-break;
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II - apoio a eventos realizados por particulares ou por pessoas jurídicas de
direito público, por intermédio de convênios, de termos de cooperação técnica ou de
contratos de patrocínio;
III - locação de imóveis e de veículos;
IV - afastamento de servidor, com ônus para o poder público, para participar
de cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado;
V - concessão de horas extras aos servidores públicos.
Ficou mantida, ainda, a formação e competência do Comitê de Controle e Redução
dos Gastos Públicos, criado pelo Decreto nº 3.755-R, de 02 de janeiro de 2015,
passando a ser denominado de Comitê de Controle e Qualificação dos Gastos
Públicos.
Em relação a realização das despesas suspensas pelo citado Decreto, elas
poderiam ocorrer, em caráter excepcional, somente após a análise prévia do Comitê
de Controle e Qualificação dos Gastos Públicos.
Em relação às despesas de custeio, elas foram monitoradas pela Secretaria de
Estado de Planejamento - SEP e pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos - SEGER, que poderiam propor ao Comitê de Controle e Qualificação dos
Gastos Públicos, medidas destinadas a conter a evolução de tais despesas,
inclusive, proceder à limitação da cota financeira do órgão ou entidade que deixar de
observar o cumprimento das diretrizes relativas à qualificação dos gastos públicos.
As despesas com diárias e passagens aéreas ficaram limitadas a média do valor
executado nos 03 últimos exercícios anteriores, ficando a cargo da SEP o
estabelecimento dos limites a serem destinados ao pagamento das diárias e da
SEGER a fixação dos limites dos gastos com passagens aéreas.
Os pedidos de antecipação de Cota Financeira deveriam ser encaminhados à SEP,
para apreciação e liberação, que poderia, em casos específicos, submeter ao
Comitê de Controle e Qualificação de Gastos Públicos.
Paralelamente ao Decreto nº 4.197-R, os órgãos da administração direta do Poder
Executivo, entidades autárquicas, fundos, fundações e empresas estatais
dependentes executaram suas despesas com base no previsto no Decreto nº 4.201R, de 08 de janeiro de 2018 que dispôs sobre a programação orçamentária e
financeira, estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo
para o exercício de 2018 e deu outras providências.
A Corporação manteve a fixação de limites para algumas despesas estabelecidos
em 2015 e continuou com a prática de reuniões entre o Comando-Geral e Diretoria
de Apoio logístico (DAL) para definição, avaliação e controle da execução
orçamentária e financeira da Corporação, reforçando a premissa de um rigoroso
controle orçamentário e financeiro estabelecida no Mapa Estratégico do
Comandante-Geral.
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Os quadros abaixo apresentam os orçamentos aprovados e executados no exercício
2018 para as 04 (quatro) Unidades Gestoras existentes na Corporação: CBMES,
FUNREBOM, CEPDEC e FUNPDEC.
Orçamentos Aprovados
Unidade Gestora
Tesouro
CBMES
Infraero
SUS
FUNREBOM
CEPDEC
FUNPDEC
Total

Investimento
884.200,00
1.000.000,00
-12.278.313,00
23.000.000,00
1.917.048,00
39.079.561,00

Custeio

Pessoal

10.672.066,00 141.481.500,00
800.000,00
-200.000.00
-8.678.313,00
-2.093.649,00
-19.158,00
-22.263.186,00 141.481.500,00

Total
153.037.766,00
1.800.000,00
200.000,00
20.956.626,00
25.093.649,00
2.108.630,00
203.196.671,00

Fonte: DepOF/DAL

Orçamentos Executados
Unidade Gestora
Tesouro
CBMES Infraero
SUS
FUNREBOM
CEPDEC
FUNPDEC
Total

Investimento
99.328,00
9.147,00
-2.137.221,00
-1.917.048,00
4.162.744,00

Custeio

Pessoal

9.530.150,00
402.009,00
7.092,00
4.539.806,00
28.135,00
36.468,00
14.543.660,00

137.225.104,00
-----137.225.104,00

Total
146.854.582,00
411.156,00
7.092,00
6.677.027,00
28.135,00
1.953.516,00
155.931.508,00

Fonte: DepOF/DAL

Arrecadação
Fonte
FUNREBOM
SUS
INFRAERO

Valor
11.566.449,21
73.940,00
2.159.600,00

Fonte: DepOF/DAL

Arrecadação de Taxas do FUNREBOM – 2017 X 2018
O gráfico abaixo apresenta um comparativo da arrecadação de taxas realizada pelo
Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM
nos exercícios 2017 e 2018. Para o exercício de 2018 o Valor Reajustável do
Tesouro Estadual – VRTE sofreu um aumento de 2,7%.
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Variação VRTE
2017/2018 = + 2,7 %

11.566.449,21

10.814.471,1
5

+ 7,76 %

2017

5.140.915,95

5.540.114,80

2017/1

2018/1

2018

+ 6,91 %

Saldo Financeiro do FUNREBOM e PROPAE
As contas do FUNREBOM e do PROPAE apresentaram em 31/12/2018 o seguinte
saldo financeiro:
Conta
FUNREBOM
PROPAE

Saldo Financeiro
42.733. 352,97
7.723.844,41

Fonte: DepOF/DAL

O recurso do PROPAE está aplicado em conta específica vinculada ao FUNREBOM
no Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES. A diferença do saldo financeiro
entre os exercícios representa os juros decorrentes dessa aplicação.
No ano de 2017 foi definido pelo Governo o apoio à Casa Militar na aquisição de
uma aeronave de asa rotativa para suporte às atividades do CBMES com o valor de
R$ 8.500.000,00 provenientes do saldo financeiro do PROPAE. Esse valor foi
retirado do saldo de R$ 15.702.475,01 apurado em 31/12/2017, no início do
exercício financeiro de 2018.
Do saldo do FUNREBOM, apurado em 31/12/2018, deverá ser abatido o valor de R$
6.735.101,08 destinados a pagamentos de obras e serviços previstos para o
exercício de 2019.

477

V – EMENDAS PARLAMENTARES, CONVÊNIOS E PARCERIAS

Emendas Parlamentares
Para o Exercício 2018, fruto do trabalho da Assessoria Estratégica, foram aprovadas
02 Emendas Federais e 06 Emendas Estaduais no valor total de R$ 1.200.000,00
distribuídos da seguinte maneira:
SESP

Deputado Federal
Dr. Jorge Sila
Sergio Vidigal

Valor

Executado

Saldo

500.000,00
500.000,00

500.000,00
0,00

0,00
500.000,00

Fonte: DepOF/DAL

UG CBMES
Deputado Estadual

Valor

Sergio Magesk
20.000,00
Marcelo Santos
30.000,00
Hudson Leal
30.000,00
Eliana Dadalto
60.000,00
Da Vitória
60.000,00
Total Executado

Executado

Saldo

20.000,00
0,00
18.200,00
60.000,00
19.398,00
117.598,00

0,00
30.000,00
11.800,00
0,00
40.602,00

Fonte: DepOF/DAL

As Emendas Federais, por força dos Convênios, foram destinas à SESP para
aquisição de 02 viaturas para combate a incêndio florestal. O CBMES auxiliou na
montagem dos Termos de Referência e Editais da Licitação.
A viatura adquirida com Emenda do Deputado Dr. Jorge Silva (processo nº
77295404) foi direcionada para atender o município de São Mateus. Importante
destacar o trabalho de articulação para obtenção dessa Emenda realizada pelo Maj
BM Sartório – Comandante da 1ª Cia Ind. BM.
Em relação a Emenda do Deputado Sergio Vidigal está direcionada para aquisição
da viatura para atender o município de Serra. No ano de 2018 foi possível firmar o
Convênio, ficando a licitação para o ano de 2019.
As Emendas Estaduais possibilitaram a aquisição de equipamentos operacionais,
mobiliários para o rancho e Comando-Geral, e equipamentos de informática.
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Para o Exercício 2019 foram solicitadas aos 30 Deputados Estaduais, via ofício do
Comando-Geral, Emendas Parlamentares individuais no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para a realização do Projeto Residência Segura.
O Projeto Residência Segura tem por objetivo principal a redução do número de
incêndios em residências e suas consequentes queimaduras. Basicamente as ações
serão a de substituição do conjunto mangueira x Válvula de GLP das residências
inseridas em bairros com alto índice de violência e com baixa renda de seus
moradores, e as orientações de prevenção de acidentes domésticos.
Convênios com os Municípios
Estabelecido como Diretriz do Comando-Geral e como uma Política Institucional a
manutenção dos convênios já existentes e a formalização de novos convênios entre
todas as Unidades Operacionais e as Prefeituras Municipais, tendo como objeto a
prestação conjunta dos serviços de atendimento a emergências e o desenvolvimento
das atividades de defesa civil pelo CBMES e pelas Comissões Municipais de
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC).
A celebração dos convênios permite que o CBMES isente os municípios
pagamento de taxas (inciso XV do art. 3° da Lei n° 7.001, de 27 de dezembro
2001) e possibilita que os municípios assumam o custeio de algumas despesas
Unidade, proporcionando, desta forma, uma redução no custeio geral
Corporação.

do
de
da
da
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No dia 20 de outubro estive no município de Santa Maria de Jetibá com o Prefeito
Hilário Roepke assinando o Convênio para implantação da SAT e de um Posto
Avançado de Bombeiros no Município.

No dia 18 de dezembro estive no município de Sooretama junto com o Prefeito
Alessandro Torezani assinamos o Convênio que possibilitará o apoio nas ações da
Corporação no município Convênio (Convênio nº 014/2018 - processo nº
868974046/2018).
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Resolução Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
A Resolução n° 006-N/2015, de 31 de março de 2015, estabelece que a Caixa
Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBMEES arque com as
despesas referentes às anuidades da PMES e do CBMES junto ao Conselho
Nacional dos Comandantes-Gerais das Policias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares (CNCG); e em casos de necessidade e devidamente justificado arque com
as despesas, em forma de indenização, de um Oficial para acompanhar os
Comandantes-Gerais durantes as reuniões do CNCG.
A Anuidade do CBMES no ano de 2018 foi no valor de R$ 3.387,20. A Corporação
também recebeu o apoio no custeio de passagens, alimentação e hospedagem do
Ajudante de Ordens que acompanhou o Comandante-Geral nas reuniões do CNCG.

VI – PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRIBUNAL DE CONTAS

O Comandante-Geral é o responsável pela Ordenação de Despesas de 03 (três)
Unidades Gestoras (UG): CBMES, FUNREBOM e FUNPDEC. A Ordenação de
Despesas da UG CEPDEC é de responsabilidade do Coordenador Estadual de
Proteção e Defesa Civil. Todas as Contas do Exercício 2017 foram aprovadas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
UG – CBMES
ACÓRDÃO TC - 01726/2018 – Segunda Câmara
Processo TC: 04832/2018-9
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES
Exercício: 2017
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em JULGAR REGULAR a Prestação
de Contas Anual do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo – CBMES,
exercício de 2017, ora em discussão, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo
D’Isep Costa, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012,
dando-lhe a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85 da mesma lei; e ARQUIVAR
os autos após o trânsito em julgado.
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UG – FUNREBOM
ACÓRDÃO TC - 01415/2018-3 – Segunda Câmara
Processo: TC 04526/2018-5
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar FUNREBOM
Exercício: 2017
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da
Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em JULGAR REGULAR a
Prestação de Contas Anual Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de
Bombeiros Militar – FUNREBOM, exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr.
Carlos Marcelo D’Isep Costa, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei
Complementar 621/2012, dando-lhe a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art. 85 da
mesma lei; e ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
UG – FUNPDEC
ACÓRDÃO TC - 01844/2018-9 – Segunda Câmara
Processo: TC 03666/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo - FUNPDEC
Exercício: 2017
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsáveis: Carlos Marcelo D’Isep Costa
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Ordinária da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em JULGAR REGULAR Prestação
de Contas Anual do Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espirito Santo FUNPDEC, exercício 2017, sob a responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo D`Isep
Costa, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei Complementar nº 621/2012, dando-se a
devida QUITAÇÃO ao responsável, conforme artigo art. 85 da mesma lei; e
ARQUIVAR os autos após o trânsito em julgado.
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UG – CEPDEC
ACÓRDÃO TC - 1725/2018 – Segunda Câmara
Processo: TC 04812/2018-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC
Exercício: 2017
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Fabiano Marchetti Bonno e Alexandre dos Santos Cerqueira
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada,
ante as razões expostas pelo Relator, em Julgar Regular a Prestação de Contas
Anual da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, exercício de 2017,
ora em discussão, sob a responsabilidade dos Senhores Fabiano Marchetti Bonno e
Alexandre dos Santos Cerqueira, nos termos do art. 84, inciso I, da Lei
Complementar nº 621/2012, dando-lhes a devida QUITAÇÃO, conforme artigo art.
85 da mesma lei.
As Contas do Exercício 2018, seguindo o histórico dos Exercícios anteriores, foram
julgadas REGULARES pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
UG – CBMES
ACÓRDÃO TC – 00952/2020-8 – Primeira Câmara (Sessão Virtual)
Processo TC: 10198/2019-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES
Exercício: 2018
Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão Colegiada,
ante as razões expostas pelo Relator, Julgar Regulares as contas do senhor Carlos
Marcelo D’Isep Costa frente ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, no
exercício de 2018, na forma do inciso I, do artigo 84 da Lei Complementar 621/2012
c/c art.161, Regimento Interno do TCEES; Dar Plena Quitação ao responsável, nos
termos do artigo 85 da Lei Complementar 621/2012; Julgar extinto o processo, nos
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termos do inciso V do art. 330 do Regimento Interno (Resolução TC 261/2013),
ficando autorizado o arquivamentodos presentes autos, depois de esgotados os
prazos processuais.
UG – FUNREBOM
ACÓRDÃO TC – 00917/2020-6 – Primeira Câmara
Processo: TC 08605/2019-1
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar FUNREBOM
Exercício: 2018
Relator: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Responsável: Carlos Marcelo D’Isep Costa
VIistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em: Julgar REGULAR a Prestação de Contas
do Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar, sob a
responsabilidade do Sr. Carlos Marcelo D’Isep Costa, Ordenador de Despesa no
exercício de 2018, dando-lhe a devida quitação; Dar ciência aos interessados,
com o consequente arquivamento dos presentes autos, após o respectivo trânsito
em julgado.
UG – FUNPDEC
ACÓRDÃO TC – 0053/2020-8 – Segunda Câmara
Processo: TC 08909/2019-8
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo - FUNPDEC
Exercício: 2018
Relator: Domingos Augusto Taufner
Responsáveis: Carlos Marcelo D’Isep Costa e Alexandre dos Santos Cerqueira
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os senhores conselheiros do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Segunda
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em Julgar Regulares as contas do
Fundo Estadual de Proteção e de Defesa Civil do ES, relativas ao exercício de
2018, sob a responsabilidade dos senhores Carlos Marcelo D’Isep Costa e
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Alexandre dos Santos Cerqueira, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei
Complementar 621/2012, dando quitação aos responsáveis, nos termos do art. 85,
do mesmo diploma legal.
UG – CEPDEC
ACÓRDÃO TC – 00720/2021-1 – Primeira Câmara
Processo: TC 08737/2019-4
Classificação: Prestação de Contas Anual de Ordenador
UG: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC
Exercício: 2018
Relator: Rodrigo Coelho do Carmo
Responsável: Alexandre dos Santos Cerqueira
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão da Primeira Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em Julgar Regular com Ressalva a Prestação
de Contas Anual da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, exercício
2018, sob a responsabilidade do Sr. Alexandre dos Santos Cerqueira, no exercício
das funções de ordenador de despesas, nos termos do art. 84, inciso II , da Lei
Complementar nº 621/2012, dando-se a devida quitação ao responsável, conforme
artigo art. 85 da mesma lei.

VII – EFETIVO

Situação do Efetivo em 08/01/2018

Quadro
QOC
QOA
QOM
QOD
Total

Previsto

Existente

Déficit

1.800

1.173

627 (34,83%)

Cel
TC
P E P
E
6 6 16 17

Maj
P
E
20 21

1

1
1
22

7

6

1
1
18

17

21

Cap
P
E
44 40
12 12
1
1
58 52

1º Ten
P
E
20 10
20 20
1
1
42 30

2º Ten
P
E
27 8
29 29
1
1
58 37

Asp
P E
7

0

7

Al Of
P E
10

0

10

Total
P
E
133 119
61
61
6
0
5
0
205 180
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Quadro
QBMP/O

Sub Ten
P
E
40
40

1° Sgt
P
E
76
74

2° Sgt
P
E
141
141

3° Sgt
P
E
109
184

CB
P
441

SD

E
443

P
715

Total
P
E
1595 993

E
184

Fonte: DGP

No dia 1° de julho de 2018 por força da Lei Complementar n° 848, de 13 de março
de 2017 entrou em vigor o novo Quadro de Organização (QO) do CBMES, por meio
do Decreto nº 4273-R, de 03 de julho de 2018. Nesse novo QO houve a alteração
dos postos dos Quadros de Oficiais Médicos e Dentistas, a redução de 31 (trinta e
um) postos do Quadro dos Oficiais Administrativos, e o aumento de 31 (tinta e um)
3° sargentos.
Quadro
QOC
QOA
QOM
QOD
Total

Cel
06

TC
16

Maj
20

06

16

20

Sub Ten
40

Quadro
QBMP/O

1° Sgt
74

Cap
44
07
01
01
53

2° Sgt
141

1º Ten
20
09
02
02
33

3° Sgt
215

2º Ten
27
14
03
0
46

Total
133
30
06
05
174

SD
715

Total
1626

CB
441

Fonte: DGP

Desta forma, a Corporação a partir do dia 1°/07/2018 ficou com 31 Oficiais
Administrativos em excesso no seu QO e, consequentemente, sem função dentro da
sua estrutura organizacional.
Situação do Efetivo em 21/12/2018

Quadro
QOC
QOA
QOM
QOD
Total

Quadro
QBMP/O

Previsto

Existente

Déficit

1.800

1.142

658 (36,55%)

Cel
TC
P E P
E
6 6 16 17

6

6

16

Sub Ten
P
E
39
40

17

Maj
P
E
20 22

20

1° Sgt
P E
74 72

22

Cap
P
E
44 38
7 11
1
1
53 49

2° Sgt
P
E
141 140

1º Ten
P
E
20 10
9 16
2
2
33 36

3° Sgt
P
E
97
215

2º Ten
P
E
27 15
14 26
3
2
46 41

Asp
P E
8

0

CB
P
E
441 442

8

Al Of
P E
2

0

2

SD
P
E
715 181

Total
P
E
133 118
30
53
6
0
5
0
174 171
Total
P
E
1626 971

Fonte: DGP

Em relação ao Concurso Público para o preenchimento de 07 vagas para o Curso de
Formação de Oficiais BM e 120 vagas para o Curso de Formação de Soldados BM
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(processo nº 80604668), foi necessária a publicação pela SESP de nova Portaria
constituindo Comissão Técnica responsável por viabilizar a contratação de
instituição para realizar a organização de concurso público para provimento de
cargos na Polícia Militar do Espírito Santo e no Corpo de Bombeiros Militar do
Espírito Santo (Portaria nº 049-S, de 19 de março de 2018)
A Comissão Técnica foi composta com os seguintes servidores:
I. Vinícius Xavier Teixeira - SESP;
II. Cel Eduardo Nunes - PMES;
III. Ten Cel Adriano Guetti Franco - PMES;
IV. Maj Alexandre Moreto da Silva - PMES;
V. Cel Félix Gomes Martins - CBMES;
VI. Ten Cel Rodrigo Nascimento Ribeiro Alves - CBMES; e
VII. Maj Alexander Loureiro de Souza - CBMES.
No dia 25 de maio de 2018, depois de concluídas todas as etapas necessárias para
a contratação de uma instituição, o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social
assinou o contrato com o Instituto AOCP do estado do Paraná.
No dia 26 de junho de 2018, com a presença do Governador Paulo Hartung, foram
assinados os editais do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar (Editais
de Abertura nº 04/2018 e nº 05/2018)38 e para a Polícia Militar (Editais de Abertura
nº 01/2018, nº 02/2018, e nº 03/2018) e publicados em edição extra do Diário Oficial
do Estado no mesmo dia.

38

https://cb.es.gov.br/concursos
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O Concurso Público foi estruturado em 09 etapas da seguinte forma:
I - Etapas a serem realizadas pelo Instituto AOCP:
a) 1ª Etapa, de caráter eliminatório e classificatório, Prova Objetiva e
Prova de Redação;
b) 2ª Etapa, de caráter eliminatório e classificatório, Entrega de
Documentação Preliminar, aferição de Idade e pontuação de CNH;
c) 3ª Etapa, de caráter eliminatório, Exame de Aptidão Física; e
d) 4ª Etapa, de caráter eliminatório, Avaliação Psicológica.
II - Etapas a serem realizadas pelo CBMES:
a) 5ª Etapa, de caráter eliminatório, Inspeção de Saúde;
b) 6ª Etapa, de caráter eliminatório, Exame Toxicológico;
c) 7ª Etapa, de caráter eliminatório, Investigação Social;
d) 8ª Etapa, de caráter eliminatório, apresentação dos candidatos
aprovados para inscrição no Curso de Formação; e
e) 9ª Etapa, de caráter eliminatório e classificatório, realização do
Curso de Formação.
A 1ª Etapa dos concursos (prova objetiva e redação) foi realizada no dia 24 de
agosto de 2018. No dia 18 de dezembro foi divulgado o resultado da 4ª Etapa Avaliação Psicológica.
Entretanto, diante do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame,
tanto para o CFO (dentre 41 candidatos aprovados na terceira etapa, apenas 6
restaram aprovados), quanto para o CFSd (dentre os 242 candidatos aprovados na
terceira etapa, apenas 109 restaram aprovados) a SESP, juntamente com os
Comandos-Gerais das Corporações, iniciaram as tratativas com a PGE para
solucionar o problema, umas vez que no Editais de Abertura constava a previsão de
aprovação unânime nas doze características estabelecidas para fins de avaliação na
Avaliação Psicológica (4ª Etapa do certame);
Uma das alternativas apresentadas foi a retificação dos Editais de Abertura
estabelecendo que o candidato fosse considerado contraindicado se não atingisse
os percentís esperados em três, ou mais, características.
Tendo em vista o encerramento do ano e da assunção do novo Comandante-Geral o
assunto ficou para ser tratado no ano de 2019.
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Reforma da Previdência
Em virtude do não andamento da Proposta de Emenda Constitucional nº
287/2016 na Câmara dos Deputados, o assunto foi pouco trabalhado pela Comissão
de Estudo Previdenciário, entretanto, continuou-se com o tratamento dos dados
levantados junto à Caixa Beneficente dos Militares Estaduais (CBMEES).
Rotinas Administrativas
Ao longo do ano diversas Portarias foram publicadas com o objetivo de disciplinar,
ajustar e regular as rotinas administrativas. Destacam-se:
 Portaria nº 461-R, de 31 de janeiro de 2018. Regula o
pagamento da indenização de ajuda de custo e de transporte no âmbito do CBMES.
 Portaria nº 002-S, de 29 de janeiro de 2018. Nomeia membros
para a Comissão Setorial de Avaliação Documental do CBMES.
 Portaria nº 006-S, de 19 de fevereiro de 2018. Designa
Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD).
 Portaria nº 008-S, de 27 de fevereiro de 2018. Cria Comissão
para elaborar estudo para confecção da Norma que regula o custeio da atividade de
renovação e adição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os Militares
Condutores CBMES.
 Portaria nº 009-S, de 07 de março de 2018. Renomear
Comissão para Reformulação do Manual de Inquérito Técnico no âmbito do CBMES.
 Portaria nº 464-R, de 16 de março de 2018. Institui o Escritório
Local de Processos (ELP), no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo.
 Portaria nº 012-S, de 26 de março de 2018. Designa membros
para a constituírem o Escritório Local de Processos (ELP) do CBMES.
 Portaria nº 015-S, de 06 de abril de 2018. Designa Comissão
para elaboração do Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG) do CBMES.
 Portaria nº 466-R, de 11 de abril de 2018. Regula a divulgação
dos dados obtidos no TAF e em programas/ sistemas de informação em saúde no
âmbito do CBMES.
 Portaria nº 471-R, de 08 de junho de 2018. Regulamenta o uso
do serviço de táxi para transporte de servidores, sob demanda, por meio de solução
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web e mobile, nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, por
intermédio da SEGER e a Empresa Meia Bandeirada Serviços Administrativos
LTDA.
 Portaria nº 474-R, de 10 de agosto de 2018. Regula os
documentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e dá outras
providências.
 Portaria nº 481-R, de 05 de novembro de 2018. Estabelece
normas para utilização da Área de Vivência do CBMES, instalada no Quartel do
Comando-Geral - QCG.
 Portaria nº 069-S, de 07 de dezembro de 2018. Reintegrar
militar ao CFSD do CBMES por força de decisão judicial.
 Portaria nº 485-R, de 19 de novembro de 2018. Dispõe sobre a
implementação do processo administrativo eletrônico no âmbito do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, dos procedimentos a serem adotados
para utilização da ferramenta e dá outras providências.
 Portaria nº 486-R, de 14 de dezembro de 2018. Aprova o Plano
de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade de Documentos do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
 Portaria nº 075-S, de 26 de dezembro de 2018. Cessão de
Bombeiros Militares para a Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo ABMES.
Os seguintes militares foram cedidos para o exercício de cargos diretivos na ABMES
a partir do dia 02 de janeiro de 2019:
I – 2º Ten BM Emerson Luiz Santana: Presidente;
II – ST BM Heliomar Araujo Jurewiski: Vice-Presidente; e
III – ST BM Elson da Penha Fernandes: 1º Tesoureiro.

Disciplina

Procedimentos Instaurados pela Corregedoria
Processo Administrativo Disciplinar
Sindicância
Inquérito Policial Militar
Conselho de Justificação
Conselho de Disciplina
Total

40
17
10
00
00
67

Fonte: Corregedoria
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Depois de esgotados todos os recursos foram publicadas as Portarias de exclusão a
bem da disciplina dos bombeiros militares abaixo, conforme resultado dos
respectivos Conselhos de Disciplina:

Portaria nº 021-S, de 23 de maio de 2018. Exclui a Bem da Disciplina
o 3° SGT RR BM Nelson da Silva Lopes, NF 897350.

Portaria nº 039-S, de 11 de julho de 2018. Exclui a Bem da Disciplina
o CB BM Davi Francisco Neves Barbirato, NF 903570.

Portaria nº 061-S, de 1º de novembro de 2018. Exclui a Bem da
Disciplina o 3° SGT RR BM Paulo de Oliveira, NF 897234.

VIII – LEIS ESTADUAIS PUBLICADAS

Lei nº 10.806, 19 de fevereiro de 2018. Institui o Programa Estadual Simplifica-ES.
Lei nº 10.811, 13 de março de 2018. Altera a Lei nº 10.723, de 14 de agosto de
2017, que regulamenta a concessão de auxílio-alimentação aos servidores públicos
ativos da Administração Direta, Autarquias e Fundações do Estado do Espírito
Santo.
Lei nº 10.815, de 04 de abril de 2018. Reajusta as tabelas de vencimentos, soldos
e subsídios dos servidores da Administração Direta, das Autarquias e das
Fundações do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo.
Lei Complementar nº 888, de 04 de abril de 2018. Altera a Lei nº 9.459, de 1º de
junho de 2010, que trata do pagamento da indenização para aquisição de
fardamento ou uniforme no âmbito da PMES, CBMES, SEJUS e dá outras
providências.
Lei nº 10.850, 04 de junho de 2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar, junto
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, operação de
crédito destinada ao financiamento do Programa de Investimentos em Segurança
Pública no Espírito Santo.
Lei nº 10.938, de 03 de novembro de 2018. Altera a Lei nº 7.001, de 27 de
dezembro de 2001.
Lei nº 10.952, de 11 de dezembro de 2018. Estabelece normas sobre a
transparência e a publicidade das agendas políticas dos ocupantes de cargos no
Governo do Estado do Espírito Santo, na forma que se especifica.
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IX – DECRETOS PUBLICADOS

Decreto nº 4.201-R, de 08 de janeiro de 2018. Dispõe sobre a programação
orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do
Poder Executivo para o exercício de 2018 e dá outras providências.
Decreto nº 4.197-R, de 02 de janeiro de 2018. Estabelece diretrizes e providências
para controle e qualificação dos gastos do Poder Executivo Estadual, no exercício
de 2018.
Decreto nº 4.214-R, de 22 de janeiro de 2018. Revoga o Decreto nº 2.963-R, de
14/02/2012 que dispõe sobre a contratação de serviços de Certificação Digital no
âmbito da Administração Pública Estadual.
Decreto nº 4.215-R, de 29 de janeiro de 2018. Atualiza a regulamentação da
Avaliação de Desempenho Individual aplicada aos servidores públicos efetivos dos
Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e dá outras providências.
Decreto nº 4.227-R, de 20 de março de 2018. Dispõe sobre a regulamentação da
Lei Complementar nº 874, de 14 de dezembro de 2017, que institui o Tele Trabalho
no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Decreto nº 4231-R, de 02 de abril de 2018. Regulamenta a aplicação da Lei nº
10.806, de 19/02/2018, que institui o Programa Estadual Simplifica-ES.
Decreto nº 4.258-R, de 05 de junho de 2018. Institui a Compatibilização de Área da
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito Santo, para atuação
integrada da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo - PCES e Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo - PMES e, nas atribuições que lhe couberem, o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMES e o Departamento Estadual
de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES.
Decreto nº 4.273-R, de 03 de julho de 2018. Aprova o Quadro de Organização do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo - CBMES, nos termos da
Lei Complementar n° 848, de 13/03/2017, e dá outras providências.
Decreto nº 4.281-R, de 10 de julho de 2018. Institui a Semana da Pátria 2018 e a
Comissão Organizadora dos eventos comemorativos da Independência do Brasil.
Decreto nº 4.286-R, de 24 de julho de 2018. Altera o Decreto nº 3.279-R, de
12/04/2013, que regulamenta a Lei Complementar nº 662, de 27/12/2012, que cria a
Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares e policiais
civis do Estado do Espírito Santo.
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Decreto nº 4.288-R, de 27 de julho de 2018. Altera o Decreto nº 3.934-R, de
22/01/2016, que reorganizou e redefiniu as atribuições das funções gratificadas no
âmbito da Polícia Militar - PMES e do Corpo de Bombeiros Militar - CBMES.
Decreto nº 4.309-R, de 21 de setembro de 2018. Altera a estrutura organizacional
da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP e transforma
cargos e funções, sem aumentar a despesa fixada.
Decreto nº 4.344-R, de 21 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a transferência de
cargo de provimento em comissão da Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social - SESP para o Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo CBMES/ Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC, sem
elevação da despesa fixada.

X – PORTARIAS SESP PUBLICADAS

Portaria nº 012-S, de 30 de janeiro de 2018. Constitui Comissões Permanentes de
Pregão - CPP da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social SESP, designa Pregoeiros Oficiais e suas respectivas equipes de apoio.
Portaria nº 049-S, de 19 de março de 2018. Constitui Comissão Técnica
responsável por viabilizar a contratação de instituição para realizar a organização de
concurso público para provimento de cargos na Polícia Militar do Espírito Santo e no
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.
Portaria nº 89-S, de 14 de maio de 2018. Constitui Comissão Técnica para
estabelecer protocolo de atuação conjunta da Perícia Criminal, da Polícia Civil, e da
Perícia de Incêndio, do Corpo de Bombeiros Militar.
Portaria nº 013-R, de 03 de julho de 2018. Regula as atividades periciais dos
Órgãos da Segurança Pública em sinistros envolvendo incêndios e explosões no
Estado do Espírito Santo.

XI – PORTARIAS CBMES PUBLICADAS

Portaria nº 459-R, de 22 de janeiro de 2018. Reestrutura a atividade de Busca,
Resgate e Salvamento com Cães no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.
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Portaria nº 001-S, de 24 de janeiro de 2018. Dá nova redação aos §§ 2º e 3º do
art. 7º, aos artigos 16 e 18, e ao anexo II da Portaria n° 020-S, de 09 de março de
2016.
Portaria nº 460-R, de 24 de janeiro de 2018. Homologa a insígnia do Curso Fire
Dynamics Simulator.
Portaria nº 458-R, de 18 de janeiro de 2018. Reconhece o Curso de PósGraduação Lato Sensu em Políticas de Gestão em Segurança Pública como Curso
de Aperfeiçoamento de Oficiais.
Portaria nº 461-R, de 31 de janeiro de 2018. Regula o pagamento da indenização
de ajuda de custo e de transporte no âmbito do CBMES.
Portaria nº 002-S, de 29 de janeiro de 2018. Nomeia membros para a Comissão
Setorial de Avaliação Documental do CBMES.
Portaria nº 004-S, de 07 de fevereiro de 2018. Concede Medalha Mérito do
Desenvolvimento Operacional, retroagindo seus efeitos a 25 de agosto de 2017.
Portaria nº 003-S, de 07 de fevereiro de 2018. Concede Medalha Mérito do
Desenvolvimento Operacional, retroagindo seus efeitos a 25 de agosto de 2016.
Portaria nº 005-S, de 07 de fevereiro de 2018. Designa militares para comporem
Comissão da Semana de Prevenção Contra Incêndio.
Portaria nº 006-S, de 19 de fevereiro de 2018. Designa Comissão de Avaliação de
Desempenho (CAD).
Portaria nº 463-R, de 22 de fevereiro de 2018. Atualiza a Norma de Mergulho do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 008-S, de 27 de fevereiro de 2018. Cria Comissão para elaborar estudo
para confecção da Norma que regula o custeio da atividade de renovação e adição
de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os Militares Condutores CBMES.
Portaria nº 009-S, de 07 de março de 2018. Renomear Comissão para
Reformulação do Manual de Inquérito Técnico no âmbito do CBMES.
Portaria nº 010-S, de 12 de março de 2018. Renomeia membros para a Comissão
Setorial de Avaliação Documental do CBMES.
Portaria nº 464-R, de 16 de março de 2018. Institui o Escritório Local de Processos
(ELP), no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
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Portaria nº 465-R, de 16 de março de 2018. Determina a criação de Norma Técnica
NT 01/2018 – Parte 06 que dispõe sobre a aplicação de Checklists de vistoria das
Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Áreas de Risco.
Portaria nº 012-S, de 26 de março de 2018. Designa membros para a constituírem
o Escritório Local de Processos (ELP) do CBMES.
Portaria nº 034-S, de 27 de junho de 2018. Designa Comissão para realizar estudo
de modelo de viatura para emprego nas ocorrências de mergulho de segurança
pública.
Portaria nº 014-S, de 05 de abril de 2018. Concede a Medalha “Mérito Nestor
Gomes”.
Portaria nº 015-S, de 06 de abril de 2018. Designa Comissão para elaboração do
Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG) do CBMES.
Portaria nº 466-R, de 11 de abril de 2018. Regula a divulgação dos dados obtidos
no TAF e em programas / sistemas de informação em saúde no âmbito do CBMES.
Portaria nº 016-S, de 11 de abril de 2018. Designa Servidores Estaduais para
composição da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Equipe de Pregão
Eletrônico.
Portaria nº 467-R, de 17 de abril de 2018. Aprova a Norma Exclusiva de
Procedimento Padrão CBMES Nº 01 – Capacitar Agentes de Proteção e Defesa Civil
integrante do SIEPDEC-ES.
Portaria nº 017-S, de 18 de abril de 2018. Substitui membro da Comissão Setorial
de Avaliação Documental do CBMES.
Portaria nº 018-S, de 04 de maio de 2018. Designa Comissão de Estudo sobre
Posto Avançado de Bombeiros Militar (PABM).
Portaria nº 019-S, de 11 de maio de 2018. Designa a Comissão para concessão do
Prêmio “Machadinha Soldado do Fogo”.
Portaria nº 021-S, de 23 de maio de 2018. Exclui a Bem da Disciplina o 3° SGT RR
BM Nelson da Silva Lopes, NF 897350.
Portaria nº 024-S, de 18 de junho de 2018. Altera data de promoção de Bombeiro
Militar do CBMES pelo princípio de ANTIGUIDADE.
Portaria nº 025-S, de 18 de junho de 2018. Renomeia membros para a
constituírem o Escritório Local de Processos (ELP) do CBMES.
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Portaria nº 026-S, de 18 de junho de 2018. Declara Aspirantes-a-Oficial BM.
Portaria nº 027-S, de 20 de junho de 2018. Designa Comissão de Avaliação de
Desempenho (CAD).
Portaria nº 028-S, de 20 de junho de 2018. Designa Militares Estaduais para
Comporem a Comissão de Promoção de Oficiais Combatentes (CPQOCBM).
Portaria nº 029-S, de 20 de junho de 2018. Nomeia Comissão Organizadora do
Processo Seletivo Interno (COPSI).
Portaria nº 030-S, de 20 de junho de 2018. Designa a Comissão do Prêmio “Amigo
do Bombeiro”.
Portaria nº 031-S, de 20 de junho de 2018. Designa o Conselho para concessão da
Medalha “Valor Bombeiro Militar”.
Portaria nº 034-S, de 27 de junho de 2018. Designa Comissão para realizar estudo
de modelo de viatura para emprego nas ocorrências de mergulho de segurança
pública.
Portaria nº 035-S, de 27 de junho de 2018. Concede Prêmio “Machadinha Soldado
do Fogo”.
Portaria nº 033-S, de 25 de junho de 2018. Concede a Medalha “Mérito Nestor
Gomes”.
Portaria nº 469-R, de 02 de julho de 2018. Aprova a modificação do Distintivo do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.
Portaria nº 470-R, de 02 de julho de 2018. Aprova Manual de Identidade Visual
(MIV) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 039-S, de 11 de julho de 2018. Exclui a Bem da Disciplina o CB BM
Davi Francisco Neves Barbirato, NF 903570.
Portaria nº 038-S, de 10 de julho de 2018. Dá nova redação aos artigos 2°, 4°, 5°,
9° e aos Anexos II e III da Portaria n° 020-S, de 09 de março de 2016.
Portaria nº 471-R, de 08 de junho de 2018. Regulamenta o uso do serviço de táxi
para transporte de servidores, sob demanda, por meio de solução web e mobile, nos
municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, por intermédio da SEGER e a
Empresa Meia Bandeirada Serviços Administrativos LTDA.

496

Portaria nº 472-R, de 16 de julho de 2018. Aprova a Norma Exclusiva de
Procedimento Padrão CBMES Nº 02 – Homologar Situação de Emergência ou
Estado de Calamidade Pública.
Portaria nº 040-S, de 19 de julho de 2018. Concede a Medalha “General Castro”.
Portaria nº 037-S, de 19 de julho de 2018. Delega competências administrativas ao
Diretor de Apoio Logístico do CBMES.
Portaria nº 036-S, de 16 de julho de 2018. Designa Comissão para elaborar estudo
visando cumprir o preceituado no Art. 60 do Decreto Estadual n° 2423/2009.
Portaria nº 041-S, de 23 de julho de 2018. Designa Servidores Estaduais para
composição da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Equipe de Pregão
Eletrônico.
Portaria nº 042-S, de 31 de julho de 2018. Designa Comissão Técnica para revisão
da Norma Técnica n° 16/2010.
Portaria nº 043-S, de 1º de agosto de 2018. Altera a Comissão Especial de
Julgamento e Recurso.
Portaria nº 046-S, de 14 de agosto de 2018. Designa Comissão para elaborar
proposta de “Norma de Utilização da Área de Vivência do QCG CBMES”.
Portaria nº 045-S, de 14 de agosto de 2018. Designa Servidores Estaduais para
composição da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Equipe de Pregão
Eletrônico.
Portaria nº 473-R, de 10 de agosto de 2018. Aprova o distintivo do Curso de
Instrutor de Guarda-vidas.
Portaria nº 044-S, de 10 de agosto de 2018. Dá nova redação ao art. 1°; §§ 2º e 4º
do art. 7°; art. 8°; §§ 2º e 3°do art. 9°; §§ 1º, 2º e 3° do art. 10; caput do art. 13; §§
2º, 6º e 7° do art. 16; e inclui o § 5º no art. 7° da Portaria n° 020-S, de 09 de março
de 2016.
Portaria nº 474-R, de 10 de agosto de 2018. Regula os documentos do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.
Portaria nº 050-S, de 06 de setembro de 2018. Designa Comissão do Projeto
“Intranet 3.0”.
Portaria nº 051-S, de 06 de setembro de 2018. Designa Comissão de Análise e
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Orçamentária do CBMES.
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Portaria nº 475-R, de 14 de setembro de 2018. Aprovar as Normas Gerais do
Ensino (NGE) no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(CBMES).
Portaria nº 056-S, de 19 de setembro de 2018. Altera a Composição da Comissão
de Promoção de Praças (CPP).
Portaria nº 476-R, de 28 de setembro de 2018. Institui uniforme especial para
atendimento das necessidades das atividades de mergulho de segurança pública e
salvamento aquático.
Portaria nº 477-R, de 05 de outubro de 2018. Aprova a Norma Reguladora das
Atividades Relacionadas à Perícia de Incêndio e/ou Explosão.
Portaria nº 479-R, de 09 de outubro de 2018. Ratifica a assistência ao Cão
ACOSTADO que envelheceu e/ou sofreu acidente ou fora acometido por doença em
decorrência das atividades prestadas ao CBMES.
Portaria nº 478-R, de 09 de outubro de 2018. Reestrutura a atividade de Busca,
Resgate e Salvamento com Cães no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.
Portaria nº 480-R, de 09 de outubro de 2018. Aprova o distintivo do Curso de
Atendimento Pré-Hospitalar - Módulo I.
Portaria nº 057-S, de 10 de outubro de 2018. Designa Comissão para elaborar
minuta de Parecer Técnico que regula a regularização formal das OBM’s em relação
a incêndio e pânico.
Portaria nº 061-S, de 1º de novembro de 2018. Exclui a Bem da Disciplina o 3°
SGT RR BM Paulo de Oliveira, NF 897234.
Portaria nº 060-S, de 1º de novembro de 2018. Designa Servidores Estaduais para
composição da Comissão Especial de Licitação (CPL).
Portaria nº 481-R, de 05 de novembro de 2018. Estabelece normas para utilização
da Área de Vivência do CBMES, instalada no Quartel do Comando-Geral - QCG.
Portaria nº 062-S, de 05 de novembro de 2018. Designa Militares Estaduais para
Comporem a Comissão de Promoção de Oficiais Combatentes (CPQOCBM).
Portaria nº 482-R, de 05 de novembro de 2018. Institui o prêmio “Amigo do 3º BBM
– Batalhão Bombeiro Militar”.
Portaria nº 063-S, de 06 de novembro de 2018. Designa Comissão Técnica para
análise do recurso administrativo impetrado pela empresa Survive Training Ltda.
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Portaria nº 483-R, de 08 de novembro de 2018. Implanta e regula o Sistema de
Comando de Operações, no nível de Comando de Área Central (SCO/CAC), no
âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 484-R, de 09 de novembro de 2018. Dispõe sobre os serviços de corte
de árvores no âmbito do CBMES.
Portaria nº 485-R, de 19 de novembro de 2018. Dispõe sobre a implementação do
processo administrativo eletrônico no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo, dos procedimentos a serem adotados para utilização da
ferramenta e dá outras providências.
Portaria nº 065-S, de 20 de novembro de 2018. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2018 (CBMES),
Portaria nº 066-S, de 20 de novembro de 2018. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2018 (FUNREBOM).
Portaria nº 067-S, de 20 de novembro de 2018. Designa militares/civis para
trabalhos vinculados às determinações contidas no Decreto de Encerramento de
Exercício Financeiro de 2018 (FUNPDEC).
Portaria nº 069-S, de 07 de dezembro de 2018. Reintegrar militar ao CFSD do
CBMES por força de decisão judicial.
Portaria nº 071-S, de 18 de dezembro de 2018. Concede Medalha Mérito do
Desenvolvimento Operacional.
Portaria nº 486-R, de 14 de dezembro de 2018. Aprova o Plano de Classificação
de Documentos e Tabela de Temporalidade de Documentos do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo.
Portaria nº 487-R, de 19 de dezembro de 2018. Determina a prorrogação da
suspensão da exigência das Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico:
Brigadas de Incêndio; e Controle de Material de Acabamento e Revestimento.
Portaria nº 068-S, de 10 de dezembro de 2018. Concede Prêmio “Amigo do
Bombeiro”.
Portaria nº 486-R, de 14 de dezembro de 2018. Aprova o Plano de Classificação
de Documentos e Tabela de Temporalidade de Documentos do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo.
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Portaria nº 488-R, de 19 de dezembro de 2018. Aprova a Norma Técnica nº
07/2018 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o procedimento para
formação, treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais, brigadistas
profissionais, primeiros socorros ou socorros de urgência, salva-vidas ou guardavidas, bem como o cadastramento de empresas relacionadas a essas atividades.
Portaria nº 073-S, de 20 de dezembro de 2018. Designa Comissão do Projeto
“SISDOP”.
Portaria nº 075-S, de 26 de dezembro de 2018. Cessão de Bombeiros Militares
para a Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo - ABMES.
Portaria nº 076-S, de 26 de dezembro de 2018. Concede Medalha Valor Bombeiro
Militar - Cor Bronze.
Portaria nº 077-S, de 26 de dezembro de 2018. Concede Medalha Valor Bombeiro
Militar - Cor Prata.
Portaria nº 078-S, de 26 de dezembro de 2018. Concede Medalha Valor Bombeiro
Militar - Cor Ouro.

XII – ENTREGAS POR FOCOS PRIORITÁRIOS

1) Busca Continuada na Eficiência do Atendimento Prestado ao Cidadão

1.1 Modernização da Estrutura Organizacional
No ano de 2018 a modernização da estrutura organizacional iniciada em 2015 teve
sua continuidade com alterações e ajustes pontuais, dentro das necessidades
observadas com o funcionamento da estrutura implantada por meio da Portaria n°
020-S, de 09 de março de 2016, o novo Quadro de Organização (QO) do CBMES,
aprovado pelo Decreto nº 4273-R, de 03 de julho de 2018, e as necessidades
estratégicas da Corporação.
Para formalizar as alterações e ajustes, além de outras necessidades, foram
publicadas as seguintes portarias:
Portaria nº 001-S, de 24 de janeiro de 2018, dando nova redação aos
§§ 2º e 3º do art. 7º, aos artigos 16 e 18, e ao anexo II da Portaria n° 020-S, de 09
de março de 2016.
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“Art. 7º (...)
§ 2º - A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) será constituída pelo
Centro de Recursos Humanos (CRH), pelo Centro de Ensino e
Instrução de Bombeiros (CEIB) e pelo Centro de Serviço Social
(CSS).
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DGP acumula as funções de
Chefe do CRH e do CSS, e é o substituto eventual do Diretor de
Gestão de Pessoas, exceto no que se refere às funções de
Subcomandante da Corporação.”
“Art. 16 - O Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar (BGCBM)
tem por objetivo divulgar os atos dos Poderes Executivo e Legislativo
de interesse do CBMES, bem como todas as diretrizes, ordens e
resoluções do Secretário da Segurança Pública e Defesa Social,
Comandante-Geral, Diretor de Gestão de Pessoas, Coordenador
Estadual de Proteção e Defesa Civil, Diretor de Operações, Diretor
de Apoio Logístico, e Chefe do Centro de Atividades Técnicas, desde
que sejam do interesse da Corporação em geral ou do seu pessoal,
bem como todas as matérias relacionadas à vida funcional dos
servidores do CBMES.
§ 1º - Nas datas comemorativas e especiais, poderá ser
confeccionado Boletim Especial do Comando-Geral (BECG),
semelhante ao BGCBM.
§ 2º - O BGCBM será estruturado de forma sequencial com os
seguintes órgãos: Comandante-Geral; Assistência ao Comado-Geral;
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); Corregedoria; Coordenadoria
Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); Diretor de Apoio
Logístico (DAL); Centro de Atividades Técnicas (CAT); Diretoria de
Operações (DOp); 1º BBM; 2º BBM; 3º BBM; 4º BBM; 5º BBM; 6º
BBM, 1ª Cia Ind. BM; 2ª Cia Ind. BM; e 3ª Cia Ind. BM.
§ 3º - Cada órgão será responsável pelo conteúdo, confecção,
assinatura e homologação das Instruções de Serviço relacionadas a
sua atividade-fim e a seu pessoal, exceto as que sejam de
competência exclusiva de outros órgãos, conforme determinado por
legislação própria.
§ 4º - Para efeitos de edição do BGCBM adota-se as seguintes
definições:
I. Assinatura - ato de responsabilizar-se pelo conteúdo e efeitos
produzidos pelas Instruções de Serviço, garantindo que se
encontrem alinhadas e em conformidade com a legislação a que se
referem.
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II. Homologação - ato de revisar, aquiescer ao conteúdo das
Instruções de Serviços previamente assinadas pelas autoridades
competentes, e encaminhá-las para publicação no BGCBM.
§ 5º - A Assinatura das Instruções de Serviço ficará a cargo da
autoridade que está diretamente ligada a realização do ato
administrativo, podendo por vezes se tratar da mesma autoridade
responsável pela homologação.
§ 6º - A Homologação das Instruções de Serviço ficará a cargo das
seguintes autoridades: Comandante-Geral; Assistente do ComandoGeral mais antigo; Diretores; Corregedor; Coordenador Estadual de
Proteção e Defesa Civil; Chefes de Centro, quando este não for
vinculado a uma Diretoria; Comandantes de Batalhões; e
Comandantes de Companhias Independentes.
§ 7º - Todas as matérias relacionadas à Justiça Militar, ao Ministério
Público Militar, aos processos e aos procedimentos relativos às
transgressões disciplinares e aos crimes militares, que não possuam
caráter sigiloso, que se relacionem ao CBMES ou aos seus
integrantes também comporão o BGCBM, cabendo ao Boletim
Reservado do Corpo de Bombeiros Militar (BRCBM), as matérias que
possuam caráter sigiloso.
§ 8º - São considerados de caráter sigiloso e, portanto matérias de
publicação em Boletim Reservado do Corpo de Bombeiros Militar os
seguintes assuntos:
I. Portarias de caráter reservado de instauração de PAD, IPM ou
Sindicância que envolvam oficiais da Corporação ou que sejam
classificadas como sigilosos pelo Corregedor, bem como, soluções,
revisões e outros procedimentos que deles decorram;
II. Punições de oficiais e atos referentes aos Conselhos de
Justificação;
III. Concessão, cancelamento e alterações no registro, porte e
transferências de armas e munições de caráter particular dos
militares estaduais;
IV. Mapas de material bélico e sua destinação;
V. Emissão, revisão e cancelamento de certificados de reservista;
VI. Quadros de acesso para promoção de oficiais e;
VII. Quaisquer situações classificadas como sigilosas pelo
Comandante-Geral, Diretores e Corregedor.”
“Art. 18 - Os artigos 6º e 7º da Portaria nº 168-R, de 14 de dezembro
de 2009, publicada no BCG nº 002, de 14 de janeiro de 2010, e
alterados pela Portaria nº 020-S, de 09 de março de 2016, publicada
no BCG nº 010, de 10 de março de 2016 e DOE de 14 de março de
2016, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 6º Os distintivos e cadarços de cursos realizados em outras
instituições somente poderão ser utilizados nos uniformes após a
apresentação do certificado comprovando a aprovação no curso à
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e publicação da autorização
de uso no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar (BGCBM).
Parágrafo único. (...)
Art. 7º A criação de novos distintivos de cursos e cadarços será
precedida de estudo coordenado pelo Centro de Ensino e Instrução
(CEIB) e aprovação pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).
Parágrafo único. Após a sua aprovação, a proposta será
encaminhada ao Comandante-Geral para homologação e publicação
da portaria de criação no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros
Militar (BGCBM).”
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a
Portaria n° 368-R, de 30 de março de 2015, publicada no BCG n° 13,
de 06 de abril de 2015.

Portaria nº 038-S, de 10 de julho de 2018, dando nova redação aos
artigos 2°, 4°, 5°, 9° e aos Anexos II e III da Portaria n° 020-S, de 09 de março de
2016.


“Art. 2º - A Comissão Permanente do Alto-Comando (CPAC),
instituída pela Portaria nº 064-S, de 12 de novembro 2012 e
ratificada pelo art. 4° do Decreto n° 4.273-R, de 03 de julho de 2018,
tem a finalidade precípua de assessorar o Comandante-Geral nos
assuntos estratégicos e de alta relevância para a Corporação passa
a atuar conforme o estabelecido neste artigo.
§ 1º - A CPAC será composta por todos os coronéis da ativa e pelo
tenente-coronel mais antigo do Quadro de Oficiais Combatentes, que
exercerá a função de secretário.
§ 2º - A CPAC se reunirá e funcionará como um órgão colegiadoconsultivo sempre que convocada pelo Comandante-Geral ou seu
substituto.
§ 3º - O Secretário da CPAC deverá registrar todas as reuniões em
um livro próprio sob sua responsabilidade.”
“Art. 4º - A Ajudância-Geral (Aj-Geral) é responsável pela secretaria
do Comando-Geral e gestão documental da Corporação, incluindo
correspondência, protocolo geral, arquivo-geral, serviços de
embarque (gestão do contrato de passagens aéreas e rodoviárias)
da Corporação, sargenteação do efetivo do Comando-Geral.
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Parágrafo único - Os Ajudantes de Ordens do Comandante-Geral,
para efeitos de registro da vida funcional, ficarão subordinados à AjGeral.”
“Art. 5º - A Assessoria Estratégica (AEST), subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela gestão do conhecimento;
inteligência corporativa e projetos institucionais.
§ 1º - Ficam delegados à Assessoria Estratégica (AEST) os assuntos
relacionados à Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO) relativos à
montagem e acompanhamento de processos de interesse do
Comando-Geral, bem como pela elaboração de pareceres em
assuntos legais, fazendo interface com a Procuradoria Geral do
Estado (PGE) e com a Secretaria de Governo (SEG); e os assuntos
relacionados aos planejamentos administrativo e estratégico.
§ 2º - A Assessoria Estratégica (AEST) será constituída pelo
Departamento de Inteligência Corporativa e Projetos Institucionais
(DepICPI), pelo Departamento de Gestão do Conhecimento (DepGC)
e pela e pela Assessoria Especial (AESP).
§ 3º - Para efeitos administrativos, os Comitês de Desenvolvimento
de Atividades Bombeiro Militar (CDA) serão regulados pela
Assessoria Estratégica (AEST) e coordenados pelo Departamento de
Gestão do Conhecimento (DepGC).
§ 4º - Assessoria Especial (AESP) é responsável pelo
assessoramento técnico jurídico ao Comando-Geral, sob a forma de
estudos, pesquisas, pareceres, exposição de motivos, análises,
interpretação de atos normativos e demais atividades determinadas
pelo Comandante-Geral.
§ 5º - O Serviço de Guarda e Segurança do Quartel do ComandoGeral é de responsabilidade do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1°
BBM).”
“Art. 9º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico
para dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os assuntos
relacionados às finanças, ao patrimônio, ao almoxarifado, ao
planejamento orçamentário, à tecnologia da informação, ao
suprimento logístico, e as baixas patrimoniais da Corporação.
§ 1º - Para efeitos administrativos, a Comissão Permanente de
Licitação (CPL) ficará subordinada diretamente ao Cel BM Diretor de
Apoio Logístico.
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), pelo Centro de
Orçamento, Finanças e Patrimônio (COFP), pela Gerência de
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Tecnologia da Informação (GTI), e pela Seção de Expediente e
Material Bélico (SEMB).
§ 3º - O Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) será constituído
pelo Departamento de Manutenção, Transporte e Radiocomunicação
(DepMTR), pela Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
Predial (GEAMP) e Gerência de Processamento de Compras (GPC).
§ 4º - O Centro de Orçamento, Finanças e Patrimônio (COFP) será
constituído pelo Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), e
pela Gerência de Bens Móveis e Imóveis (GBENS).
§ 5º - O Diretor Adjunto será o Ten Cel BM mais antigo da Diretoria
de Apoio Logístico e é o substituto eventual do Diretor.”

Portaria nº 044-S, de 10 de agosto de 2018, dando nova redação ao
art. 1°; §§ 2º e 4º do art. 7°; art. 8°; §§ 2º e 3°do art. 9°; §§ 1º, 2º e 3° do art. 10;
caput do art. 13; §§ 2º, 6º e 7° do art. 16; e inclui o § 5º no art. 7° da Portaria n° 020S, de 09 de março de 2016.

“Art. 1º - Aprovar o Quadro de Detalhamento Interno (QDI) do
CBMES constante no Anexo I.”
Parágrafo único - Conforme Decreto nº 3934-R, de 22 de janeiro de
2016 que reorganiza e redefine as atribuições das Funções
Gratificadas criadas pela Lei Complementar nº 629/2012 no âmbito
do Corpo de Bombeiros Militar, e, com o objetivo de criar uma
isonomia nas nomenclaturas das funções exercidas no CBMES com
o referido decreto, ficam estabelecidas as seguintes correlações para
fins de pagamento da Função Gratificada:

Onde se lê no Decreto n° 3934-R
Gerente Nível I FGBM
Chefe de Seção de Estado-Maior Nível
I FGBM
Gerente Nível II FGBM
Chefe de Departamento/Seção de
Estado Maior Nível II FGBM
Chefe Nível I FGBM
Chefe de Setor / Seção FGBM
Chefe de Setor / Setor ligado a
Proteção Contra Incêndio e Pânico
(CAT/DAT) FGBM
Chefe de Setor / Setor ligado a
Coordenação Estadual de Proteção e
Defesa Civil FGBM

Leia-se no
SIARHES e QDI do
CBMES
Supervisor FGBM
Assessor FGBM
Dirigente FGBM
Chefe de Departamento
FGBM
Gerente FGBM

Chefe de Setor FGBM

“Art. 7º - (...)
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§ 2º - A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) será constituída pelo
Centro de Recursos Humanos (CRH), pelo Centro de Ensino e
Instrução de Bombeiros (CEIB), pelo Centro de Serviço Social (CSS)
e pelo Centro de Apoio ao Hospital da Polícia Militar (CAH).
§ 4º - Os bombeiros militares designados para o Centro de Apoio ao
Hospital da Polícia Militar (CAH) deverão cumprir as escalas de
serviço extraordinário, gerenciadas pelo CRH, em atividade-fim
bombeiro militar nas Unidades Operacionais do CBMES.
§ 5º - Os bombeiros militares designados para serviço temporário no
Hospital da Policia Militar, em virtude de recomendação médica
devidamente avaliada pelo Serviço Social da Corporação, retornarão
para as suas OBM de origem ao término do tratamento ou fato
motivador.”
“Art. 8º - A Corregedoria é responsável por planejar, coordenar,
instaurar, executar, fiscalizar e controlar os trabalhos dos processos
e procedimentos administrativos de qualquer natureza, das
atividades de investigação, bem como das apurações das infrações
penais militares, referentes aos atos e fatos envolvendo a
participação de militares estaduais da Corporação, competindo-lhe
também a auditagem nos processos administrativos e operacionais
da Corporação.
§ 1º - O Ten Cel BM Corregedor Adjunto é o substituto eventual do
Cel BM Corregedor, ficando-lhe delegadas as atribuições
relacionadas aos assuntos relativos a informações e ações de
inteligência policial militar da Corporação.
§ 2º - A Corregedoria é o Órgão Executor de Controle Interno da
Corporação, conforme legislação em vigor.
§ 3º - O Corregedor será o Coordenador da Unidade Executora de
Controle Interno (UECI).
§ 4º - A Unidade Executora de Controle Interno (UECI) é responsável
por:
I. Executar ações de controle necessárias para subsidiar a
elaboração dos Relatórios do Controle Interno - RELUCI integrante
das Prestações de Contas ao Tribunal de Contas do Estado;
II. Impulsionar e coordenar a elaboração das Normas de
Procedimentos Internos dos órgãos da Corporação;
III. Realizar outras atividades de controle previstas nas orientações
normativas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência SECONT e nas Resoluções do Conselho do Controle e da
Transparência – CONSECT.”
“Art. 9º - (...)
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§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Compras e Manutenção (CCM), pelo Centro de
Orçamento, Finanças e Patrimônio (COFP), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI), e pela Seção de Expediente (SE).
§ 3º - O Centro de Compras e Manutenção (CCM) será constituído
pelo Departamento de Manutenção e Transporte (DepMaT), pela
Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEA) e Gerência de
Processamento de Compras (GPC).”
“Art. 10 - (...)
§ 1º - A Diretoria de Operações (DOp) será constituída pelo Centro
de Gestão de Recursos Operacionais (CGRO), pelo Departamento
de Doutrina (DepD) e pela Coordenadoria de Operações de
Bombeiros (COBOM/CIODES).
§ 2º - O Ten Cel BM Chefe do Centro de Gestão de Recursos
Operacionais (CGRO) acumula as funções de Diretor Adjunto da
DOp e é o substituto eventual do Diretor de Operações.
§ 3º - O Chefe da Coordenadoria de Operações de Bombeiros
(COBOM/CIODES) terá o encargo de Assessor da Corporação junto
à Secretária de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
(SESP).”
“Art. 13 - As Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil
(REPDEC) serão coordenadas pelos comandantes de Batalhões de
Bombeiros Militares e das Companhias Independentes de Bombeiros
Militares e chefiadas pelos respectivos subcomandantes, com
subordinação operacional direta ao Cel BM Coordenador Estadual de
Proteção e Defesa Civil.”
“Art. 16 - (...)
§ 2º - O BGCBM será estruturado de forma sequencial com os
seguintes órgãos: Comandante-Geral; Comando-Geral (composto
pela Assessoria Estratégica, Assessoria de Comunicação e
Ajudância-Geral); Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP);
Corregedoria; Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
(CEPDEC); Diretor de Apoio Logístico (DAL); Centro de Atividades
Técnicas (CAT); Diretoria de Operações (DOp); 1º BBM; 2º BBM; 3º
BBM; 4º BBM; 5º BBM; 6º BBM, 1ª CIA IND; 2ª CIA IND; e 3ª CIA
IND.
§ 6º - A homologação das Instruções de serviço ficará a cargo das
seguintes autoridades: Comandante-Geral; Assistente Estratégico;
Diretores; Chefes de Centro, quando este não for vinculado a uma
diretoria; Comandantes de Batalhões; e Comandantes de
Companhias Independentes, em seus respectivos OBM's.
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§ 7º - Todas as matérias relacionadas à Justiça Militar, ao Ministério
Público Militar, aos processos e aos procedimentos relativos às
transgressões disciplinares e aos crimes militares, que não possuam
caráter sigiloso, que se relacionem ao CBMES ou aos seus
integrantes também comporão o BGCBM, cabendo ao Boletim Geral
Reservado do Corpo de Bombeiros Militar (BGRCBM), as matérias
que possuam caráter sigiloso.”

Com as alterações introduzidas, a Portaria n° 020-S no final de 2018 apresentava a
seguinte redação:
PORTARIA Nº 020-S, DE 09 DE MARÇO DE 2016.
Aprova o Quadro de Detalhamento Interno
(QDI) do CBMES, delega competências
administrativas, atribui encargos, e dá outras
providências.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e
conforme o disposto nos incisos I, III, XII e XIV do art. 2º do
Regulamento do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (RGCBMES), aprovado pelo Decreto n°
689-R, de 11 de maio de 2001, e ainda, considerando o previsto no
inciso VI do art. 9º e no art. 10 da Lei Complementar n° 101, de 22 de
setembro de 1997, e no Decreto n° 3947-R, de 26 de fevereiro de
2016,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Quadro de Detalhamento Interno (QDI) do
CBMES constante no Anexo I.
Art. 1º - Aprovar o Quadro de Detalhamento Interno (QDI) do
CBMES constante no Anexo I.39
Parágrafo único - Conforme Decreto nº 3934-R, de 22 de janeiro de
2016 que reorganiza e redefine as atribuições das Funções
Gratificadas criadas pela Lei Complementar nº 629/2012 no âmbito
do Corpo de Bombeiros Militar, e, com o objetivo de criar uma
isonomia nas nomenclaturas das funções exercidas no CBMES com
o referido decreto, ficam estabelecidas as seguintes correlações para
fins de pagamento da Função Gratificada:

39

Nova redação pela Portaria n° 044-S, de 10/08/2018, publicada no BGCBM n° 34, de 23/08/2018.
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Onde se lê no Decreto n°
3934-R
Gerente Nível I FGBM
Chefe de Seção de EstadoMaior Nível I FGBM
Gerente Nível II FGBM
Chefe de Departamento/Seção
de Estado Maior Nível II FGBM
Chefe Nível I FGBM
Chefe de Setor / Seção FGBM
Chefe de Setor / Setor ligado a
Proteção Contra Incêndio e
Pânico (CAT/DAT) FGBM
Chefe de Setor / Setor ligado a
Coordenação
Estadual
de
Proteção e Defesa Civil FGBM

Leia-se no
SIARHES e QDI do CBMES
Supervisor FGBM
Assessor FGBM
Dirigente FGBM
Chefe de Departamento
FGBM
Gerente FGBM

Chefe de Setor FGBM

Art. 2º - A Comissão Permanente do Alto-Comando (CPAC),
instituída pela Portaria nº 064-S, de 12 de novembro 2012 com a
finalidade precípua de assessorar o Comandante-Geral nos assuntos
estratégicos e de alta relevância para a Corporação passa a atuar
conforme o estabelecido neste artigo.
§ 1º - A CPAC será composta por todos os coronéis da ativa e pelo
tenente-coronel mais antigo do Quadro de Oficiais Combatentes, que
exercerá a função de secretário.
§ 2º - A CPAC se reunirá e funcionará como um órgão colegiadoconsultivo sempre que convocada pelo Comandante-Geral ou seu
substituto.
§3º - O tenente-coronel membro da CPAC exercerá a função de
secretário.
§4º - O Secretário da CPAC deverá registrar todas as reuniões em
um livro próprio sob sua responsabilidade.
Art. 2º - A Comissão Permanente do Alto-Comando (CPAC),
instituída pela Portaria nº 064-S, de 12 de novembro 2012 e
ratificada pelo art. 4° do Decreto n° 4.273-R, de 03 de julho de 2018,
tem a finalidade precípua de assessorar o Comandante-Geral nos
assuntos estratégicos e de alta relevância para a Corporação passa
a atuar conforme o estabelecido neste artigo.40
§ 1º - A CPAC será composta por todos os coronéis da ativa e pelo
tenente-coronel mais antigo do Quadro de Oficiais Combatentes, que
exercerá a função de secretário.

40

Nova redação pela Portaria n° 038-S, de 10/07/2018, publicada no BGCBM n° 29, de 19/07/2018.

509

§ 2º - A CPAC se reunirá e funcionará como um órgão colegiadoconsultivo sempre que convocada pelo Comandante-Geral ou seu
substituto.
§ 3º - O Secretário da CPAC deverá registrar todas as reuniões em
um livro próprio sob sua responsabilidade.
Art. 3º - Delegar Competência ao Ajudante-Geral para as atribuições
relacionadas ao planejamento e coordenação da participação do
CBMES em solenidades, desfiles e outros eventos que demandem o
envolvimento de vários órgãos da Corporação, bem como à
coordenação do cerimonial militar necessária a essa participação.
Parágrafo único - Para efeitos administrativos, o Ajudante de
Ordens ficará classificado na Ajudância-Geral (Aj-Geral).
(REVOGADO)41
Art. 4º - A Assistência ao Comando-Geral, subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela montagem e
acompanhamento de processos de interesse do Comando-Geral,
bem como pela elaboração de pareceres em assuntos legais,
fazendo interface com a Procuradoria Geral do Estado e com a
Secretaria de Governo.
Art. 4º - A Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pela montagem e
acompanhamento de processos de interesse do Comando-Geral,
bem como pela elaboração de pareceres em assuntos legais,
fazendo interface com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e com
a Secretaria de Governo (SEG).42
§ 1º - Ficam delegadas à Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO)
as atividades administrativas do Comando-Geral.
§ 2º - A Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO) será constituída
pela Ajudância-Geral (Aj-Geral) e pela Assessoria Especial (AESP).
§ 3º - A Ajudância-Geral (Aj-Geral) é responsável pela secretaria do
Comando-Geral, incluindo correspondência, protocolo geral, arquivogeral, serviços de embarque (gestão do contrato de passagens
aéreas e rodoviárias) da Corporação, sargenteação do efetivo do
Comando-Geral e ajudância de ordens.
§ 4 º - Assessoria Especial (AESP) é responsável pelo
assessoramento técnico jurídico ao Comando-Geral e às unidades
da Corporação, sob a forma de estudos, pesquisas, pareceres,

41
42

Revogado pela Portaria n° 032-S, de 17/05/2017, publicada no BCG n° 020, de 18/05/2017.
Nova redação pela Portaria n° 032-S, de 17/05/2017, publicada no BCG n° 020, de 18/05/2017.
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exposição de motivos, análises, interpretação de atos normativos e
demais atividades determinadas pelo Comandante-Geral.
§ 5 º - O Serviço de Guarda e Segurança do Quartel do ComandoGeral é de responsabilidade do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1°
BBM).
Art. 4º - A Ajudância-Geral (Aj-Geral) é responsável pela secretaria
do Comando-Geral e gestão documental da Corporação, incluindo
correspondência, protocolo geral, arquivo-geral, serviços de
embarque (gestão do contrato de passagens aéreas e rodoviárias)
da Corporação, sargenteação do efetivo do Comando-Geral.43
Parágrafo único - Os Ajudantes de Ordens do Comandante-Geral,
para efeitos de registro da vida funcional, ficarão subordinados à AjGeral.
Art. 5º - A Assessoria Estratégica (AEST), subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela inteligência corporativa;
gestão do conhecimento; e projetos institucionais.
§ 1º - Ficam delegados à Assessoria Estratégica (AEST) os assuntos
relacionados aos planejamentos administrativo e estratégico.
§ 2º - A Assessoria Estratégica (AEST) será constituída pelo
Departamento de Projetos Institucionais (DepPI), pelo Departamento
de Gestão do Conhecimento (DepGC) e pela Gerência de
Inteligência Corporativa (GIC).
Art. 5º - A Assessoria Estratégica (AEST), subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela inteligência corporativa;
gestão do conhecimento; e projetos institucionais.44
§ 1º - Ficam delegados à Assessoria Estratégica (AEST) os assuntos
relacionados aos planejamentos administrativo e estratégico.
§ 2º - A Assessoria Estratégica (AEST) será constituída pelo
Departamento de Projetos Institucionais (DepPI), pelo Departamento
de Gestão do Conhecimento (DepGC) e pela Gerência de
Inteligência Corporativa (GIC).
§ 3º - Para efeitos administrativos, os Comitês de Desenvolvimento
de Atividades Bombeiro Militar (CDA) serão regulados pela
Assessoria Estratégica (AEST) e coordenados pelo Departamento de
Gestão do Conhecimento (DepGC).
Art. 5º - A Assessoria Estratégica (AEST), subordinada diretamente
ao Comandante-Geral, é responsável pela gestão do conhecimento;
43
44

029 de 19/07/201

Nova redação pela Portaria n° 038-S, de 10/07/2018, publicada no BGCBM n° ,
8.
Nova redação pela Portaria n° 428-R, de 19/04/2017, publicada no BCG n° 016, de 20/04/2017.
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inteligência corporativa e projetos institucionais.45
§ 1º - Ficam delegados à Assessoria Estratégica (AEST) os assuntos
relacionados à Assistência ao Comando-Geral (ASCMDO) relativos à
montagem e acompanhamento de processos de interesse do
Comando-Geral, bem como pela elaboração de pareceres em
assuntos legais, fazendo interface com a Procuradoria Geral do
Estado (PGE) e com a Secretaria de Governo (SEG); e os assuntos
relacionados aos planejamentos administrativo e estratégico.
§ 2º - A Assessoria Estratégica (AEST) será constituída pelo
Departamento de Inteligência Corporativa e Projetos Institucionais
(DepICPI), pelo Departamento de Gestão do Conhecimento (DepGC)
e pela e pela Assessoria Especial (AESP).
§ 3º - Para efeitos administrativos, os Comitês de Desenvolvimento
de Atividades Bombeiro Militar (CDA) serão regulados pela
Assessoria Estratégica (AEST) e coordenados pelo Departamento de
Gestão do Conhecimento (DepGC).
§ 4º - Assessoria Especial (AESP) é responsável pelo
assessoramento técnico jurídico ao Comando-Geral, sob a forma de
estudos, pesquisas, pareceres, exposição de motivos, análises,
interpretação de atos normativos e demais atividades determinadas
pelo Comandante-Geral.
§ 5º - O Serviço de Guarda e Segurança do Quartel do ComandoGeral é de responsabilidade do 1° Batalhão de Bombeiros Militar (1°
BBM).”
Art. 6º - A Assessoria de Comunicação (ASCOM), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pela comunicação
social e relações públicas.
Art. 6º - A Assessoria de Comunicação (ASCOM), subordinada
diretamente ao Comandante-Geral, é responsável pela comunicação
social; relações públicas; e pelo planejamento e coordenação da
participação do CBMES em solenidades, desfiles e outros eventos
que demandem o envolvimento de vários órgãos da Corporação,
bem como à coordenação do cerimonial militar necessária a essa
participação.46
Art. 7º - Delegar competência ao Diretor de Gestão de Pessoas para
as atribuições relativas a ensino e instrução; e os assuntos relativos
a legislação e publicações, sem prejuízo das atribuições pertinentes
a sua função.

45
46

029 de 19/07/201

Nova redação pela Portaria n° 038-S, de 10/07/2018, publicada no BGCBM n° ,
8.
Nova redação pela Portaria n° 032-S, de 17/05/2017, publicada no BCG n° 020, de 18/05/2017.
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§ 1º - O Cel BM Diretor de Gestão de Pessoas acumula as funções
de Subcomandante da Corporação e é o substituto eventual do
Comandante-Geral.
§ 2º - A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) será constituída pelo
Departamento de Recursos Humanos (DepRH), pelo Centro de
Ensino e Instrução de Bombeiros (CEIB) e pelo Centro de Serviço
Social (CSS).
§ 2º - A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) será constituída pelo
Centro de Recursos Humanos (CRH), pelo Centro de Ensino e
Instrução de Bombeiros (CEIB) e pelo Centro de Serviço Social
(CSS).47
§ 2º - A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) será constituída pelo
Centro de Recursos Humanos (CRH), pelo Centro de Ensino e
Instrução de Bombeiros (CEIB), pelo Centro de Serviço Social (CSS)
e pelo Centro de Apoio ao Hospital da Polícia Militar (CAH).48
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DGP acumula as funções de
Chefe do DepRH e do CSS, e é o substituto eventual do Diretor de
Gestão de Pessoas, exceto no que se refere às funções de
Subcomandante da Corporação.
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DGP acumula as funções de
Chefe do CRH e do CSS, e é o substituto eventual do Diretor de
Gestão de Pessoas, exceto no que se refere às funções de
Subcomandante da Corporação.49
§ 4º - O Maj BM Subchefe do CEIB acumula as funções de Chefe da
Seção de Cursos Operacionais e é o substituto eventual do Chefe do
CEIB.
§ 4º - Os bombeiros militares designados para o Centro de Apoio ao
Hospital da Polícia Militar (CAH) deverão cumprir as escalas de
serviço extraordinário, gerenciadas pelo CRH, em atividade-fim
bombeiro militar nas Unidades Operacionais do CBMES.50
§ 5º - Os bombeiros militares designados para serviço temporário no
Hospital da Policia Militar, em virtude de recomendação médica
devidamente avaliada pelo Serviço Social da Corporação, retornarão
para as suas OBM de origem ao término do tratamento ou fato
motivador.51
Art. 8º - Delegar competência ao Corregedor para as atribuições
47

Nova redação pela Portaria n° 001-S, de 24/01/2018, publicada no BGCBM n° 04, de 25/01/2018.
Nova redação pela Portaria n° 044-S, de 10/08/2018, publicada no BGCBM n° 34, de 23/08/2018.
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Nova redação pela Portaria n° 001-S, de 24/01/2018, publicada no BGCBM n° 04, de 25/01/2018.
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Nova redação pela Portaria n° 044-S, de 10/08/2018, publicada no BGCBM n° 34, de 23/08/2018.
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relacionadas aos assuntos relativos a informações e ações de
inteligência.
Parágrafo único - As atribuições estabelecidas no caput deste artigo
poderão, a critério do Corregedor, ser atribuídas a outros órgãos da
estrutura interna da Corregedoria.
Art. 8º - Delegar competência ao Corregedor para as atribuições
relacionadas aos assuntos relativos a informações e ações de
inteligência.52
§ 1º - A Corregedoria é o Órgão Executor de Controle Interno da
Corporação, conforme legislação em vigor.
§ 2º - O Corregedor será o Coordenador da Unidade Executora de
Controle Interno (UECI).
§ 3º - A Unidade Executora de Controle Interno (UECI) é responsável
por:
I. Executar ações de controle necessárias para subsidiar a
elaboração dos Relatórios do Controle Interno - RELUCI integrante
das Prestações de Contas ao Tribunal de Contas do Estado;
II. Impulsionar e coordenar a elaboração das
Procedimentos Internos dos órgãos da Corporação;

Normas

de

IV. Realizar outras atividades de controle previstas nas orientações
normativas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência SECONT e nas Resoluções do Conselho do Controle e da
Transparência – CONSECT.
Art. 8º - A Corregedoria é responsável por planejar, coordenar,
instaurar, executar, fiscalizar e controlar os trabalhos dos processos
e procedimentos administrativos de qualquer natureza, das
atividades de investigação, bem como das apurações das infrações
penais militares, referentes aos atos e fatos envolvendo a
participação de militares estaduais da Corporação, competindo-lhe
também a auditagem nos processos administrativos e operacionais
da Corporação.53
§ 1º - O Ten Cel BM Corregedor Adjunto é o substituto eventual do
Cel BM Corregedor, ficando-lhe delegadas as atribuições
relacionadas aos assuntos relativos a informações e ações de
inteligência policial militar da Corporação.
§ 2º - A Corregedoria é o Órgão Executor de Controle Interno da
Corporação, conforme legislação em vigor.
52

Nova redação pela Portaria n° 063-S, de 15/08/2017, publicada no BCG n° 033, de 17/08/2017.
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§ 3º - O Corregedor será o Coordenador da Unidade Executora de
Controle Interno (UECI).
§ 4º - A Unidade Executora de Controle Interno (UECI) é responsável
por:
I. Executar ações de controle necessárias para subsidiar a
elaboração dos Relatórios do Controle Interno - RELUCI integrante
das Prestações de Contas ao Tribunal de Contas do Estado;
II. Impulsionar e coordenar a elaboração das
Procedimentos Internos dos órgãos da Corporação;

Normas

de

III. Realizar outras atividades de controle previstas nas orientações
normativas da Secretaria de Estado de Controle e Transparência SECONT e nas Resoluções do Conselho do Controle e da
Transparência – CONSECT.
Art. 9º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico
para dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os assuntos
relacionados às finanças, ao patrimônio, ao almoxarifado, ao
planejamento orçamentário, à tecnologia da informação e ao
suprimento logístico da Corporação.
§ 1º - Para efeitos administrativos, a Comissão Permanente de
Licitação (CPL) ficará subordinada diretamente ao Cel BM Diretor de
Apoio Logístico.
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Suprimento e Processamento (CSP), pelo Departamento
de Manutenção, Transporte e Radiocomunicação (DepMTR), pelo
Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI) e pela Seção de Expediente e
Material Bélico (SEMB).
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DAL acumula as funções de
Chefe do CSP e é o substituto eventual do Diretor de Apoio
Logístico.
Art. 9º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico
para dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os assuntos
relacionados às finanças, ao patrimônio, ao almoxarifado, ao
planejamento orçamentário, à tecnologia da informação e ao
suprimento logístico da Corporação.54
§ 1º - Para efeitos administrativos, a Comissão Permanente de
Licitação (CPL) ficará subordinada diretamente ao Cel BM Diretor de
Apoio Logístico.
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Nova redação pela Portaria n° 032-S, de 17/05/2017, publicada no BCG n° 020, de 18/05/2017.
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§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Processamento de Compras (CPC), pelo Departamento de
Manutenção, Transporte e Radiocomunicação (DepMTR), pelo
Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI) e pela Seção de Expediente e
Material Bélico (SEMB).
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Processamento de Compras (CPC), pelo Departamento de
Manutenção, Transporte e Radiocomunicação (DepMTR), pelo
Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI), pela Gerência de Bens Móveis e
Imóveis (GBENS) e pela Seção de Expediente e Material Bélico
(SEMB).55
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DAL acumula as funções de
Chefe do CSP e é o substituto eventual do Diretor de Apoio
Logístico.
§ 3º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DAL acumula as funções de
Chefe do Centro de Processamento de Compras (CPC) e é o
substituto eventual do Diretor de Apoio Logístico.56
§ 4º - Fica ativada no Departamento de Manutenção, Transporte e
Radiocomunicação (DepMTR) a Seção de Manutenção Predial
(SMP) com a responsabilidade de gerenciar todos os serviços
necessários à conservação e manutenção predial dos OBM.
Art. 9º - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Apoio Logístico
para dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os assuntos
relacionados às finanças, ao patrimônio, ao almoxarifado, ao
planejamento orçamentário, à tecnologia da informação, ao
suprimento logístico, e as baixas patrimoniais da Corporação.57
§ 1º - Para efeitos administrativos, a Comissão Permanente de
Licitação (CPL) ficará subordinada diretamente ao Cel BM Diretor de
Apoio Logístico.
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Suprimento e Manutenção (CSM), pelo Centro de
Orçamento, Finanças e Patrimônio (COFP), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI), e pela Seção de Expediente e
Material Bélico (SEMB).
§ 2º - A Diretoria de Apoio Logístico (DAL) será constituída pelo
Centro de Compras e Manutenção (CCM), pelo Centro de
55
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Orçamento, Finanças e Patrimônio (COFP), pela Gerência de
Tecnologia da Informação (GTI), e pela Seção de Expediente (SE).58
§ 3º - O Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) será constituído
pelo Departamento de Manutenção, Transporte e Radiocomunicação
(DepMTR), pela Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção
Predial (GEAMP) e Gerência de Processamento de Compras (GPC).
§ 3º - O Centro de Compras e Manutenção (CCM) será constituído
pelo Departamento de Manutenção e Transporte (DepMaT), pela
Gerência de Engenharia e Arquitetura (GEA) e Gerência de
Processamento de Compras (GPC).59
§ 4º - O Centro de Orçamento, Finanças e Patrimônio (COFP) será
constituído pelo Departamento de Orçamento e Finanças (DepOF), e
pela Gerência de Bens Móveis e Imóveis (GBENS).
§ 5º - O Diretor Adjunto será o Ten Cel BM mais antigo da Diretoria
de Apoio Logístico e é o substituto eventual do Diretor.
Art. 10 - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Operações para
dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atribuições
operacionais relacionadas aos Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e às Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM).
§ 1º - A Diretoria de Operações (DOp) será constituída pelo CIODES,
pelo Departamento de Operações (DepO) e pelo Departamento de
Doutrina (DepD).
§ 2º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DOp acumula as funções de
Chefe do DepO e é o substituto eventual do Diretor de Operações.
§ 3º - O Chefe do CIODES terá o encargo de Assessor da
Corporação junto à Secretária de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social (SESP).
§ 4º - Todas as atividades envolvendo as missões constitucionais do
CBMES no que se refere a combate a incêndios e busca e
salvamento serão disciplinadas, coordenadas e controladas pela
Diretoria de Operações (DOp).
§ 5º - Para efeitos operacionais os Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e as Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM) ficarão subordinados ao Cel BM Diretor de Operações.
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§ 6º - Atribuir à Diretoria de Operações (DOp) o planejamento e a
coordenação da participação do CBMES nas operações que
demandem o envolvimento de mais de uma Unidade Operacional
(BBM e Cia Ind BM) da Corporação e/ou nas operações com outros
órgãos ou instituições.
§ 7º - A Diretoria de Operações (DOp) deverá definir as áreas de
atuação geográfica dos Batalhões de Bombeiros Militares (BBM) e
das Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia Ind
BM), e elaborar o Plano de Articulação do CBMES.
§ 8º - Para efeitos administrativos, os Comitês de Desenvolvimento
de Atividades (CDA) serão regulados e coordenados pelo Cel BM
Diretor de Operações.
Art. 10 - Delegar competência ao Cel BM Diretor de Operações para
dirigir, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar as atribuições
operacionais relacionadas aos Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e às Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM).60
§ 1º - A Diretoria de Operações (DOp) será constituída pelo CIODES,
pelo Departamento de Operações (DepO) e pelo Departamento de
Doutrina (DepD).
§ 1º - A Diretoria de Operações (DOp) será constituída pelo Centro
de Gestão de Recursos Operacionais (CGRO), pelo Departamento
de Doutrina (DepD) e pela Coordenadoria de Operações de
Bombeiros (COBOM/CIODES).61
§ 2º - O Ten Cel BM Diretor Adjunto da DOp acumula as funções de
Chefe do DepO e é o substituto eventual do Diretor de Operações.
§ 2º - O Ten Cel BM Chefe do Centro de Gestão de Recursos
Operacionais (CGRO) acumula as funções de Diretor Adjunto da
DOp e é o substituto eventual do Diretor de Operações.
§ 3º - O Chefe do CIODES terá o encargo de Assessor da
Corporação junto à Secretária de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social (SESP).
§ 3º - O Chefe da Coordenadoria de Operações de Bombeiros
(COBOM/CIODES) terá o encargo de Assessor da Corporação junto
à Secretária de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
(SESP).62
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§ 4º - Todas as atividades envolvendo as missões constitucionais do
CBMES no que se refere a combate a incêndios e busca e
salvamento serão disciplinadas, coordenadas e controladas pela
Diretoria de Operações (DOp).
§ 5º - Para efeitos operacionais os Batalhões de Bombeiros Militares
(BBM) e as Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia
Ind BM) ficarão subordinados ao Cel BM Diretor de Operações.
§ 6º - Atribuir à Diretoria de Operações (DOp) o planejamento e a
coordenação da participação do CBMES nas operações que
demandem o envolvimento de mais de uma Unidade Operacional
(BBM e Cia Ind. BM) da Corporação e/ou nas operações com outros
órgãos ou instituições.
§ 7º - A Diretoria de Operações (DOp) deverá definir as áreas de
atuação geográfica dos Batalhões de Bombeiros Militares (BBM) e
das Companhias Independentes de Bombeiros Militares (Cia Ind
BM), e elaborar o Plano de Articulação do CBMES.
§ 8º - A Diretoria de Operações (DOp) acionará os seus órgãos
subordinados por meio de diretrizes e ordens.
Art. 11 - Autorizar os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares a
estabelecerem relação funcional direta com a Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), Diretoria de Apoio Logístico (DAL), Corregedoria,
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e
com o Centro de Atividades Técnicas (CAT) dentro das atribuições
relacionadas a cada órgão.
Art. 12 - Autorizar o Chefe do Centro de Atividades Técnicas a
estabelecer relação funcional direta com a Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), Diretoria de Apoio Logístico (DAL) e Corregedoria
dentro das atribuições relacionadas a cada órgão.
§ 1º - O Chefe do Centro de Atividades Técnicas estabelecerá
relação funcional com os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares
para o funcionamento do Sistema de Segurança Contra Incêndio e
Pânico (SISCIP).
§ 2º - O Centro de Atividades Técnicas (CAT) será constituído pelo
Departamento de Pericia de Incêndio e Explosão (DepPIE), pelo
Departamento de Análise de Projetos (DepAP), pela Gerência de
Vistorias (GV), pela Gerência de Normas e Cadastro (GNC), e pela
Seção de Expediente (SE).
§ 3º - O Maj BM Subchefe do CAT acumula as funções de Chefe do
DepAP e é o substituto eventual do Chefe do CAT.
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§ 4º - As Seções de Atividades Técnicas (SAT), pertencentes a
estrutura organizacional dos OBM, serão identificadas através da
abreviatura SAT/ [nome do OBM] nome do município, da seguinte
forma:
SAT/1° BBM – Vila Velha;
SAT/2° BBM – Linhares;
SAT/2° BBM – Nova Venécia;
SAT/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim;
SAT/3° BBM – Guaçuí;
SAT/4° BBM – Marechal Floriano;
SAT/4° BBM – Venda Nova do Imigrante;
SAT/5° BBM – Guarapari;
SAT/5° BBM – Anchieta;
SAT/6° BBM – Cariacica;
SAT/6° BBM – Serra;
SAT/1ª Cia Ind.– São Mateus;
SAT/2ª Cia Ind. – Aracruz;
SAT/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 5º - No município de Vitória as vistorias serão de responsabilidade
da Gerência de Vistorias (GV) do CAT.
§ 6º - À medida que forem criadas outras Seções de Atividades
Técnicas, a identificação obedecerá ao previsto no § 4º deste artigo.
Art. 12 - Autorizar o Chefe do Centro de Atividades Técnicas a
estabelecer relação funcional direta com a Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), Diretoria de Apoio Logístico (DAL) e Corregedoria
dentro das atribuições relacionadas a cada órgão.63
§ 1º - O Chefe do Centro de Atividades Técnicas estabelecerá
relação funcional com os Comandantes de Batalhões de Bombeiros
Militares e de Companhias Independentes de Bombeiros Militares
para o funcionamento do Sistema de Segurança Contra Incêndio e
Pânico (SISCIP).
§ 2º - O Centro de Atividades Técnicas (CAT) será constituído pelo
Departamento de Pericia de Incêndio e Explosão (DepPIE), pelo
Departamento de Análise de Projetos (DepAP), pela Gerência de
Vistorias (GV), pela Gerência de Normas e Cadastro (GNC), e pela
Seção de Expediente (SE).
§ 3º - O Maj BM Subchefe do CAT acumula as funções de Chefe do
DepAP e é o substituto eventual do Chefe do CAT.
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§ 4º - As Seções de Atividades Técnicas (SAT), pertencentes a
estrutura organizacional dos OBM, serão identificadas através da
abreviatura SAT/ [nome do OBM] - nome do município, da seguinte
forma:
SAT/1° BBM – Vitória.
SAT/1° BBM – Vila Velha.
SAT/2° BBM – Linhares.
SAT/2° BBM – Nova Venécia.
SAT/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim.
SAT/3° BBM – Guaçuí.
SAT/4° BBM – Marechal Floriano.
SAT/4° BBM – Venda Nova do Imigrante.
SAT/5° BBM – Guarapari.
SAT/5° BBM – Anchieta.
SAT/6° BBM – Cariacica.
SAT/6° BBM – Serra.
SAT/1ª Cia Ind.– São Mateus.
SAT/2ª Cia Ind. – Aracruz.
SAT/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 5º - À medida que forem criadas outras Seções de Atividades
Técnicas, a identificação obedecerá ao previsto no § 4º deste artigo.
§ 6º - A Gerência de Vistorias (GV) do CAT é responsável pela
padronização, instrução e supervisão doutrinária das vistorias
realizadas pelas Seções de Atividades Técnicas.
§ 7º - As diretrizes e orientações emanadas do CAT para as Seções
de Atividades Técnicas seguirão a cadeia de comando do Órgão
Bombeiro Militar (OBM) a que estiver subordinada.
Art. 13 - As Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil
(REPDEC) serão coordenadas pelos comandantes de Batalhões de
Bombeiros Militares e das Companhias Independentes de Bombeiros
Militares, com subordinação operacional direta ao Cel BM
Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil.
Art. 13 - As Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil
(REPDEC) serão coordenadas pelos comandantes de Batalhões de
Bombeiros Militares e das Companhias Independentes de Bombeiros
Militares e chefiadas pelos respectivos subcomandantes, com
subordinação operacional direta ao Cel BM Coordenador Estadual de
Proteção e Defesa Civil.64
§ 1º - A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
(CEPDEC) é o órgão responsável pelo planejamento, pela
64
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articulação e pela coordenação do Plano Estadual de Proteção e
Defesa Civil (PEPDEC).
§ 2º - As diretrizes e orientações emanadas para as REPDECs
seguirão a cadeia de comando do Órgão Bombeiro Militar (OBM) a
que estiver subordinada.
§ 3º - As REPDECs terão suas áreas de atuação definidas por
Portaria do Comandante-Geral, em conformidade com as áreas de
atuação dos Batalhões de Bombeiros Militares e das Companhias
Independentes de Bombeiros Militares e serão identificadas por meio
da abreviatura REPDEC/ [Nome do OBM] – nome do município sede,
da seguinte forma:
REPDEC/2° BBM – Linhares;
REPDEC/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim;
REPDEC/4° BBM – Marechal Floriano;
REPDEC/5° BBM – Guarapari;
REPDEC/6° BBM – Cariacica;
REPDEC/1ª Cia Ind.– São Mateus;
REPDEC/2ª Cia Ind. – Aracruz;
REPDEC/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 3º - As REPDECs terão suas áreas de atuação definidas por
Portaria do Comandante-Geral, em conformidade com as áreas de
atuação dos Batalhões de Bombeiros Militares e das Companhias
Independentes de Bombeiros Militares e serão identificadas por meio
da abreviatura REPDEC/ [Nome do OBM] – nome do município sede,
da seguinte forma:65
REPDEC/1° BBM – Vitória.
REPDEC/2° BBM – Linhares.
REPDEC/3° BBM – Cachoeiro de Itapemirim.
REPDEC/4° BBM – Marechal Floriano.
REPDEC/5° BBM – Guarapari.
REPDEC/6° BBM – Cariacica.
REPDEC/1ª Cia Ind.– São Mateus.
REPDEC/2ª Cia Ind. – Aracruz.
REPDEC/3ª Cia Ind. – Colatina.
§ 4º - O 1º BBM, responsável pelos municípios de Vitória e Vila
Velha, não possuirá REPDEC, ficando as Coordenadorias Municipais
de Proteção e Defesa Civil desses municípios atendidas pela
CEPDEC. (REVOGADO)66
Art. 14 - As diretrizes, ordens e orientações dos escalões superiores
deverão seguir a cadeia de comando estabelecida dentro das novas
65
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atribuições e dos novos fluxos de processos estabelecidos nesta
Portaria.
Art. 15 - Adotar o organograma constante nos Anexos II e III para
representar as novas atribuições e os novos fluxos de processos
estabelecidos nesta Portaria.
Art. 16 - O Boletim do Comando-Geral (BCG) destina-se a divulgar
os atos dos poderes Executivo e Legislativo de interesse do CBMES,
bem como todas as diretrizes, ordens e resoluções do Secretário da
Segurança Pública e Defesa Social, Comandante-Geral, Diretor de
Gestão de Pessoas, Coordenador Estadual de Proteção e Defesa
Civil, Diretor de Operações, Diretor de Apoio Logístico, e Chefe do
Centro de Atividades Técnicas, desde que sejam do interesse do
CBMES em geral ou do seu pessoal.
§ 1º - Nas datas comemorativas e especiais, poderá ser
confeccionado Boletim Especial do Comando-Geral (BECG),
semelhante ao BCG.
§ 2º - Todas as matérias relacionadas à vida funcional dos servidores
do CBMES, tais como: férias, dispensas para desconto em férias,
dispensas como recompensa, averbação de tempo de serviço,
declaração de bens, classificação de motoristas, agregações,
militares à disposição e em licenças, incorporações, elogios e
processo para a inatividade deverão ser publicadas em Aditamento
da DGP ao BCG, cabendo à Gerência de Recursos Humanos (GRH)
a sua confecção e ao DGP a sua assinatura.
§ 3º - A Gerência de Recursos Humanos (GRH), deverá realizar, no
prazo de 30 (trinta) dias, as adequações necessárias no BCG para
cumprir o estabelecido neste artigo, devendo, ainda, observar a nova
subordinação dos órgãos estabelecida nesta Portaria.
§ 4º - Todas as matérias relacionadas à Justiça Militar, ao Ministério
Público Militar, aos processos e aos procedimentos relativos às
transgressões disciplinares e aos crimes militares, bem como os
assuntos de caráter sigiloso, que se relacionem ao CBMES ou aos
seus integrantes deverão ser publicadas, respectivamente, no
Boletim da Corregedoria (BC) ou no Boletim Reservado da
Corregedoria (BRC), cabendo ao Corregedor ou ao CorregedorAdjunto a sua assinatura.
§ 5º - O Boletim da Corregedoria (BC) e o Boletim Reservado da
Corregedoria (BRC) seguirão o previsto na Portaria n° 368-R, de 30
de março de 2015, publicada no BCG n° 13, de 06 de abril de 2015.
Art. 16 - O Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar (BGCBM)
tem por objetivo divulgar os atos dos Poderes Executivo e Legislativo
de interesse do CBMES, bem como todas as diretrizes, ordens e
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resoluções do Secretário da Segurança Pública e Defesa Social,
Comandante-Geral, Diretor de Gestão de Pessoas, Coordenador
Estadual de Proteção e Defesa Civil, Diretor de Operações, Diretor
de Apoio Logístico, e Chefe do Centro de Atividades Técnicas, desde
que sejam do interesse da Corporação em geral ou do seu pessoal,
bem como todas as matérias relacionadas à vida funcional dos
servidores do CBMES.67
§ 1º - Nas datas comemorativas e especiais, poderá ser
confeccionado Boletim Especial do Comando-Geral (BECG),
semelhante ao BGCBM.
§ 2º - O BGCBM será estruturado de forma sequencial com os
seguintes órgãos: Comandante-Geral; Assistência ao Comado-Geral;
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); Corregedoria; Coordenadoria
Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); Diretor de Apoio
Logístico (DAL); Centro de Atividades Técnicas (CAT); Diretoria de
Operações (DOp); 1º BBM; 2º BBM; 3º BBM; 4º BBM; 5º BBM; 6º
BBM, 1ª CIA IND; 2ª CIA IND; e 3ª CIA IND.
§ 2º - O BGCBM será estruturado de forma sequencial com os
seguintes órgãos: Comandante-Geral; Comando-Geral (composto
pela Assessoria Estratégica, Assessoria de Comunicação e
Ajudância-Geral); Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP);
Corregedoria; Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
(CEPDEC); Diretor de Apoio Logístico (DAL); Centro de Atividades
Técnicas (CAT); Diretoria de Operações (DOp); 1º BBM; 2º BBM; 3º
BBM; 4º BBM; 5º BBM; 6º BBM, 1ª CIA IND; 2ª CIA IND; e 3ª CIA
IND.68
§ 3º - Cada órgão será responsável pelo conteúdo, confecção,
assinatura e homologação das Instruções de Serviço relacionadas a
sua atividade-fim e a seu pessoal, exceto as que sejam de
competência exclusiva de outros órgãos, conforme determinado por
legislação própria.
§ 4º - Para efeitos de edição do BGCBM adota-se as seguintes
definições:
I. Assinatura - ato de responsabilizar-se pelo conteúdo e efeitos
produzidos pelas Instruções de Serviço, garantindo que as mesmas
se encontram alinhadas e em conformidade com a legislação a que
se referem.
II. Homologação - ato de revisar, aquiescer ao conteúdo das
Instruções de Serviços previamente assinadas pelas autoridades
competentes, e encaminhá-las para publicação no BGCBM.
67
68

Nova redação pela Portaria n° 001-S, de 24/01/2018, publicada no BGCBM n° 04, de 25/01/2018.
Nova redação pela Portaria n° 044-S, de 10/08/2018, publicada no BGCBM n° 34, de 23/08/2018.
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§ 5º - A assinatura das Instruções de Serviço ficará a cargo da
autoridade que está diretamente ligada a realização do ato
administrativo, podendo por vezes se tratar da mesma autoridade
responsável pela homologação.
§ 6º - A homologação das Instruções de serviço ficará a cargo das
seguintes autoridades: Comandante-Geral; Assistente do ComandoGeral mais antigo; Diretores; Chefes de Centro, quando este não for
vinculado a uma diretoria; Comandantes de Batalhões; e
Comandantes de Companhias Independentes, em seus respectivos
OBM's.
§ 6º - A homologação das Instruções de serviço ficará a cargo das
seguintes autoridades: Comandante-Geral; Assistente Estratégico;
Diretores; Chefes de Centro, quando este não for vinculado a uma
diretoria; Comandantes de Batalhões; e Comandantes de
Companhias Independentes, em seus respectivos OBM's.69
§ 7º - Todas as matérias relacionadas à Justiça Militar, ao Ministério
Público Militar, aos processos e aos procedimentos relativos às
transgressões disciplinares e aos crimes militares, que não possuam
caráter sigiloso, que se relacionem ao CBMES ou aos seus
integrantes também comporão o BGCBM, cabendo ao Boletim
Reservado do Corpo de Bombeiros Militar (BRCBM), as matérias que
possuam caráter sigiloso.
§ 7º - Todas as matérias relacionadas à Justiça Militar, ao Ministério
Público Militar, aos processos e aos procedimentos relativos às
transgressões disciplinares e aos crimes militares, que não possuam
caráter sigiloso, que se relacionem ao CBMES ou aos seus
integrantes também comporão o BGCBM, cabendo ao Boletim Geral
Reservado do Corpo de Bombeiros Militar (BGRCBM), as matérias
que possuam caráter sigiloso.70
§ 8º - São considerados de caráter sigiloso e, portanto matérias de
publicação em Boletim Reservado do Corpo de Bombeiros Militar os
seguintes assuntos:
I. Portarias de caráter reservado de instauração de PAD, IPM ou
Sindicância que envolvam oficiais da Corporação ou que sejam
classificadas como sigilosos pelo Corregedor, bem como, soluções,
revisões e outros procedimentos que deles decorram;
II. Punições de oficiais e atos referentes aos Conselhos de
Justificação;

69
70

Nova redação pela Portaria n° 044-S, de 10/08/2018, publicada no BGCBM n° 34, de 23/08/2018.
Nova redação pela Portaria n° 044-S, de 10/08/2018, publicada no BGCBM n° 34, de 23/08/2018.
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III. Concessão, cancelamento e alterações no registro, porte e
transferências de armas e munições de caráter particular dos
militares estaduais;
IV. Mapas de material bélico e sua destinação;
V. Emissão, revisão e cancelamento de certificados de reservista;
VI. Quadros de acesso para promoção de oficiais e;
VII. Quaisquer situações classificadas como sigilosas pelo
Comandante-Geral, Diretores e Corregedor.
Art. 17 - A delegação de competência não envolve a perda, pelo
delegante, dos correspondentes poderes, sendo-lhe facultado,
quando entender conveniente, exercê-los mediante avocação, sem
prejuízo da validade da delegação.
Art. 18 - Os artigos 6º e 7º da Portaria nº 168-R, de 14 de dezembro
de 2009, publicada no BCG nº 002, de 14 de janeiro de 2010,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Os distintivos e cadarços de cursos realizados em outras
instituições somente poderão ser utilizados nos uniformes após a
apresentação do certificado comprovando a aprovação no curso ao
Departamento de Recursos Humanos (DepRH) e publicação da
autorização de uso no Boletim do Comando-Geral.
Parágrafo único. (...)
Art. 7º A criação de novos distintivos de cursos e cadarços será
precedida de estudo coordenado pelo Centro de Ensino e Instrução
(CEIB) e aprovada em portaria específica do Comando-Geral.”
Art. 18 - Os artigos 6º e 7º da Portaria nº 168-R, de 14 de dezembro
de 2009, publicada no BCG nº 002, de 14 de janeiro de 2010, e
alterados pela Portaria nº 020-S, de 09 de março de 2016, publicada
no BCG nº 010, de 10 de março de 2016 e DOE de 14 de março de
2016, passam a vigorar com a seguinte redação:71
“Art. 6º Os distintivos e cadarços de cursos realizados em outras
instituições somente poderão ser utilizados nos uniformes após a
apresentação do certificado comprovando a aprovação no curso à
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e publicação da autorização
de uso no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar (BGCBM).
Parágrafo único. (...)
Art. 7º A criação de novos distintivos de cursos e cadarços será
precedida de estudo coordenado pelo Centro de Ensino e Instrução
(CEIB) e aprovação pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).

71

Nova redação pela Portaria n° 001-S, de 24/01/2018, publicada no BGCBM n° 04, de 25/01/2018.
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Parágrafo único. “Após a sua aprovação, a proposta será
encaminhada ao Comandante-Geral para homologação e publicação
da portaria específica de criação.”
Art. 19 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Portaria n° 080-S, de 04 de setembro de 2016, publicada no BCG n°
037, de 17/09/2015.
Vitória, 09 de março de 2016.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES

Com as alterações realizadas na Portaria nº 020-S, de 09 de março de 2016 o
organograma abaixo (anexos II e III) passa a representar as novas atribuições e os
novos fluxos de processos estabelecidos na estrutura organizacional da Corporação.
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O Comando-Geral buscando a potencialização da atividade de segurança contra
incêndio e pânico e o reforço das ações de “Simplificação, Desburocratização e
Transparência” empreendidas desde 2015 autorizou o estudo para transformação do
Centro de Atividades Técnicas (CAT) em Diretoria de Atividades Técnicas (DAT).
O estudo deveria acompanhar a evolução do Programa Estadual Simplifica-ES e
ter relação direta com as ações em curso.
Nesse sentido, após consulta formulada pela Sra Solange Lube – Presidente do
Comitê Gestor da RedeSim (COGESIM) sobre a proposta da Minuta de Lei
Complementar que objetivava corrigir a disfunção na estrutura CBMES apontada no
Relatório do Projeto: “Desburocratização dos Procedimentos para Registro e
Legalização de Negócios no Estado do Espírito Santo”, realizado pela empresa de
consultoria ELOGROUP, o Comando-Geral manifestou-se favorável à proposta por
meio do Ofício nº 342/2018 – Ajudância-Geral, de 18 de setembro de 2018
(processo nº 83430270).
Diante da manifestação favorável foi agendada uma reunião na Secretaria de Estado
de Governo (SEG) para apresentação da proposta de Minuta de Lei Complementar.
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MINUTA DE LEI COMPLEMENTAR Nº ___, de 2018
Moderniza a atividade de Prevenção a Incêndio
e Pânico potencializando as atividades de
fiscalização
e
adotando
medidas
de
desburocratização e simplificação para as
atividades de Baixo Potencial de Risco.

Reconhecendo a Lei Complementar nº 123/2006 – e suas
atualizações, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, conferindo-lhes tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido;
Reconhecendo a Lei Complementar nº 618/2012 – e suas
atualizações, que constituí o Comitê Gestor Estadual da Redesim COGESIM, atribuindo-lhe as prerrogativas para a desburocratização
e simplificação dos atos de registro, inscrição, alteração e baixa de
sociedades empresárias ou pessoas jurídicas no Espírito Santo;
Reconhecendo a Lei Complementar nº 101/1997 e suas
atualizações, que Organiza o Corpo de Bombeiros Militar (CBMES),
em especial o §2º do art. 13. que prevê o desenvolvimento da
Política Estadual de Prevenção a Incêndio e Pânico através da
Diretoria de Atividades Técnicas do CBMES;
Reconhecendo o princípio da presunção de boa fé e confiança
quanto à entrega de documentos e informações pelo empreendedor
capixaba;
Considerando que, em benefício da simplificação processual e da
agilização das soluções, cumpre aceitar, conscientemente, o risco
calculado da confiança, haja vista que os casos de fraude não
representam regra, mas exceção;
Considerando que a falsidade documental e o estelionato, em todas
as suas modalidades, constituem crime, punível na forma do Código
Penal Brasileiro, pelo que se torna dispensável maiores precauções
administrativas que, a seu turno, não elide a ação penal;
Considerando que a excessiva exigência de prova documental
constitui entrave à pronta solução dos assuntos que tramitam nos
órgãos e entidades do Estado.
Considerando o art. 7º da Lei nº. 10.806, de 19/02/2018 onde define
que o empreendimento classificado com baixo potencial de risco não
estará dispensado de fiscalização, que deverá ser realizada
conforme procedimentos e parâmetros estabelecidos pelos entes da
administração pública.
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Considerando a pesquisa, análise e diagnóstico de algumas
inconsistências na estrutura de órgãos do Governo que dificultam o
bom ambiente de negócios e o apoio necessário à Micro e Pequena
Empresa e a solução proposta no Relatório do Projeto
“Desburocratização dos Procedimentos para Registro e Legalização
de Negócios no Estado do Espírito Santo” (fev 2018, p. 66);
Considerando que o COGESIM, cuja instituição e atribuições estão
descritas na Lei Complementar nº 618/2012, é o fórum responsável
por garantir a cooperação entre seus integrantes, o monitoramento
de indicadores e resultados, a identificação, proposição e
consolidação de melhorias nos atos de registro, inscrição, alteração e
baixa de sociedades empresárias ou pessoas jurídicas no Espírito
Santo;
Considerando que a presente proposta não traz aumento de despesa
ao erário, pelo contrário, diminui a despesa corrente;
Considerando o compromisso do Governo do Estado do Espírito
Santo com a qualidade, eficiência e contínua modernização dos
serviços prestados à população capixaba.
O GOVERNADOR DO ESPÍRITO SANTO Faço saber que a
Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam consolidados nesta Lei os dispositivos constantes das
Leis nº. 9.269, de 22/07/2009, e suas atualizações, que diz respeito
ao serviço de segurança das pessoas e de seus bens, contra
incêndio e pânico, e nº. 10.806, de 19/02/2018, que diz respeito ao
Programa Estadual Simplifica-ES.
Art. 2º A Política Capixaba de Prevenção a Incêndio e Pânico deverá
ser desenvolvida pela Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).
§ 1º Visando maior foco e efetividade em suas missões, dando
tratamento diferenciado a empreendimentos de Baixo Potencial de
Risco e ao Micro e Pequeno Empresário, a DAT deverá possuir em
sua estrutura, de forma independente, um Centro de Licenciamento e
Regularização e um Departamento de Fiscalização.
§ 2º A DAT deverá implementar, ainda, ligado diretamente a sua
chefia, uma ouvidoria especializada em apoio ao cidadão que, entre
outras atribuições, cuidará da transparência e auditoria do Sistema
Integrado de Atividades Técnicas (SIAT) CBMES.
§ 3º O Centro de Licenciamento e Regularização da DAT deverá,
também, ter em sua estrutura uma Gerência Específica para
Atendimento a Micro e Pequena Empresa.
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Art. 3º O anexo V da Lei Complementar nº. 848/2017 é ajustado em
seu quantitativo com os seguintes números:
I - QUADRO DE OFICIAIS
COMBATENTES
BOMBEIROS
MILITARES (QOCBM):

EFETIVO PREVISTO

a) Coronel

7

b) [...]

[...]

c) Major

21

d) Capitão

42

e) [...]

[...]

f) 2º Tenente

25

II - QUADRO DE OFICIAIS DE
ADMINISTRAÇÃO
BOMBEIROS
MILITARES (QOABM):
a) Capitão

9

b) [...]

[...]

V - QUADRO DE PRAÇAS
COMBATENTES
BOMBEIROS
MILITARES (QPCBM):
a) [...]

[...]

d) 3º Sargento

213

e) [...]

[...]

f) Soldado

715
TOTAL PREVISTO

1796

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

Após um período de análise e avaliação por parte da SEG e com a eleição de um
Novo Governo, o processo foi devolvido ao CBMES, no final do mês de novembro,
para que fosse apresentado e discutido com o novo Governador no ano de 2019.
No dia 20 de outubro de 2018, acompanhado do Comandante do 6° BBM - Ten Cel
BM Rodrigues, estive no município de Santa Maria de Jetibá para assinatura do
Convênio com o Prefeito Hilário Roepke.
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O convênio possibilitará, no primeiro momento, a instalação da SAT- Santa Maria
de Jetibá, e no segundo a instalação de um Posto Avançado de Bombeiros no
município.

1.2 Sistema de Assentamentos Funcionais Online - SAFO
O Sistema de Assentamentos Funcionais Online - SAFO, seguindo o cronograma
estabelecido, foi implantado no mês de janeiro de 2018 com a publicação no dia 04
de janeiro do Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar - BGCBM n° 001 e do
Boletim Geral Reservado do Corpo de Bombeiros Militar – BGRCBM n° 001.

A Portaria nº 001-S, de 24 de janeiro de
2018 disciplinou a finalidade, estrutura,
conteúdo e confecção dos Boletins Gerais.
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1.3 Modernização da Legislação de Prevenção
1.3.1 Mudanças Normativas
Por força da Lei nº 10.806, 19 de fevereiro de 2018 foi instituído o Programa
Estadual Simplifica-ES destinado à melhoria do ambiente de negócios por meio de
ações de simplificação e desburocratização dos atos de registro, inscrição,
alteração, legalização e baixa de pessoas jurídicas. Ele envolve os seguintes órgãos
e entidades da administração pública estadual:
I - Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES);
II - Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ);
III - Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES);
IV - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA);
V - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo
(IDAF);
VI - Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH);
VII - Secretaria de Estado da Saúde (SESA).
O Decreto nº 4231-R, de 02 de abril de 2018 que regulamenta a aplicação da Lei
nº 10.806, de 19/02/2018, que institui o Programa Estadual Simplifica-ES,
estabeleceu que para o licenciamento dos empreendimentos com baixo potencial de
risco, o Alvará de Autorização para Funcionamento do Corpo de Bombeiros
(AAFCB) poderá ser concedido de forma automática, por meio de “autodeclaração”,
desde que o empreendedor atenda aos critérios estabelecidos pelo CBMES.
Nessas condições, os empreendimentos com baixo potencial de risco estão
dispensados de apresentação de projeto técnico; e o AAFCB terá validade de três
anos, podendo ser renovado conforme requisitos estabelecidos pelo CBMES.
Assim, após a realização das devidas modificações legais e de sistema foi
concretizada a integração do sistema de licenciamento do Corpo de Bombeiros
Militar ao sistema integrador estadual da Rede Nacional para a Simplificação do
Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, e no dia 26 de abril
foi lançado, na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, pelo Governador Paulo
Hartung o Portal do Simplifica-ES e o Escritório do Empreendedor
(www.simplifica.es.gov.br).
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Outra importante mudança normativa apresentada no ano de 2018 foi a edição da
Norma Técnica n° 01/2018 – Parte 06 (Portaria nº 465-R, de 16 de março de 2018)
estabelecendo a aplicação de Checklists de Vistoria das Medidas de Segurança
Contra Incêndio e Pânico e Áreas de Risco.
Os objetivos principais dos Checklists de Vistoria são:
1) padronizar as exigências e procedimentos de vistoria dos agentes do
CBMES;
2) melhorar a qualidade técnica dos processos de vistoria;
3) diminuir custos gerais minorando possíveis erros, retrabalhos ou
retardos tanto para o setor público quanto para o setor privado, propiciando maior
celeridade aos processos de vistoria; e
4) prover transparência e previsibilidade das exigências a serem cobradas
pelos vistoriadores.
Importante registrar e destacar o excelente trabalho desenvolvido pelos oficiais da
Comissão Técnica responsável pela elaboração e dos oficiais colaboradores.
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Comissão Técnica elaboradora: Ten Cel BM Andrison Cosme; Cap
BM Domingos Sávio Almonfrey; 1º Ten BM Lucas Lourenção; e 2º Ten BM
Howlinkston Bausen.
Colaboradores: Maj BM Pedro Dalvi Boina; Cap BM Flávia Cruz
Pavani Rodrigues; Cap BM Felipe de Mello Resende Colnago; Cap BM Cleudo
Junior Souza Constâncio; Cap BM Raquel Claudio de Santana; Cap BM Thais de
Resende Monteiro; Cap BM Euler Luiz Piazzi Neto; Cap BM Diógenes Duarte Cano;
1º Ten BM Joathan Rodrigues; e 1º Ten BM Sanderson Dias Bragança.

Os objetivos dos Checklist de Vistoria, os detalhes técnicos da NT 01/2018 - Parte 6,
e os vídeos explicativos foram apresentados pelo Comando-Geral em um evento no
Auditório do CBMES, no dia 14 de março de 2018, que contou com representantes
do SEBRAE/ES, CREA/ES, Metron, Kemp Engenharia, SINDIPROM, SESC/ES,
ADEMI-ES e SINDUSCON-ES.

535

Efetivamente os Checklists de Vistoria foram implementados pelas SATs a partir do
dia 02 de abril, ficando a Gerência de Vistorias do CAT responsável pelas
orientações aos agentes vistoriadores, bem como o registro das criticas e sugestões
para que no prazo de 6 meses a Corporação realizasse um avaliação geral e os
ajustes necessários.
No dia 29 de maio de 2018 a Corporação em parceria com o CREA-ES realizou um
Workshop sobre a aplicação de Checklists de vistorias técnicas.
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Por orientação do Comando-Geral todos os checklists e os vídeos explicativos foram
disponibilizados no site da Corporação (https://cb.es.gov.br/checklists-de-vistoriapdf-s) para conhecimento e acesso de todos os interessados.
Foram efetuadas, ainda, as seguintes mudanças normativas:
 Portaria nº 057-S, de 10 de outubro de 2018. Designa
Comissão para elaborar minuta de Parecer Técnico que regula a regularização
formal das OBM’s em relação a incêndio e pânico.
 Portaria nº 487-R, de 19 de dezembro de 2018. Determina a
prorrogação da suspensão da exigência das Medidas de Segurança Contra Incêndio
e Pânico: Brigadas de Incêndio; e Controle de Material de Acabamento e
Revestimento.
 Portaria nº 488-R, de 19 de dezembro de 2018. Aprova a
Norma Técnica nº 07/2018 do Centro de Atividades Técnicas, que disciplina o
procedimento para formação, treinamento e reciclagem de brigadistas eventuais,
brigadistas profissionais, primeiros socorros ou socorros de urgência, salva-vidas ou
guarda-vidas, bem como o cadastramento de empresas relacionadas a essas
atividades.
Em relação ao Serviço de Perícia de Incêndio e Explosão foi necessário realizar
alguns ajustes na Norma Reguladora publicada em 2017. Nesse sentido, foi
publicada a Portaria nº 477-R, de 05 de outubro de 2018 aprovando a Norma
Reguladora das Atividades Relacionadas à Perícia de Incêndio e/ou Explosão.
Outra medida adotada deu-se no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social. O Secretário Cel PM Nylton Rodrigues atendendo uma solicitação do
Sindicato dos Policiais Civis (SINDIPOL/ES) realizou uma reunião no dia 09 de maio
de 2018 com o Comando-Geral do CBMES, Delegado-Geral da PC e representantes
dos Peritos Criminais para tratar das perícias de incêndio no estado.
A minha manifestação, após uma breve contextualização histórica da perícia de
incêndio realizada pelo CBMES e do estágio atual do serviço prestado, foi no sentido
de deixar claro que a nossa atuação está respaldada pela Constituição do Estado,
mas, também, de entender que em cenas claras de crimes, as instituições podem
atuar de forma conjunta e complementar. O posicionamento do CBMES foi reforçado
pelo Delegado-Geral Guilherme Daré e pelo Secretário de Segurança Pública.
Ficou estabelecido na reunião que seria constituída uma Comissão Técnica para
estabelecer um protocolo de atuação conjunta entre a Perícia Criminal e a Perícia de
Incêndio do CBMES na hipótese de investigação de casos de incêndios que exijam
a atuação das duas instituições.
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PORTARIA Nº 89-S, DE 14 DE MAIO DE 2018.
Constitui Comissão Técnica para
estabelecer protocolo de atuação
conjunta da Perícia Criminal, da Polícia
Civil, e da Perícia de Incêndio, do
Corpo de Bombeiros Militar.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL, no exercício da competência prevista no art. 98,
inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e no uso das
atribuições conferidas pelo art. 46, alíneas “a” e “o”, da Lei nº
3.043/75 e pelo art. 1º da Lei Complementar nº 690/2013,
Considerando a necessidade do estabelecimento de protocolo e
rotinas visando fortalecer a integração e a atuação conjunta entre a
Perícia Criminal, da Polícia Civil, e a Perícia de Incêndio, do Corpo
de Bombeiros Militar, com vistas a conferir maior eficácia às suas
atividades,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão Técnica para estabelecer o protocolo de
atuação conjunta entre a Perícia Criminal, da Polícia Civil, e a Perícia
de Incêndio, do Corpo de Bombeiros Militar na hipótese de
investigação de casos de incêndios que exijam a atuação das duas
instituições.
Art. 2º A Comissão Técnica designada por esta Portaria possui a
seguinte composição:
I - Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social:
a) Sérgio Almeida de Mello - Subsecretário de Estado de Integração
Institucional.
II - Polícia Civil:
a) Renato Koscky - NF 278390;
c) Tommy Favoreto Romanello - NF 872021;
d) Francisco Mutz Ratzke - NF 2472473.
III - Corpo de Bombeiros Militar:
a) Ten Cel Scharlyston Martins de Paiva - NF 901699;
b)Ten Cel Rodrigo Nascimento Ribeiro Alves - NFl 901705;
c) Maj. André Pimentel Lugon - NFl 903180.
Parágrafo único. A Comissão Técnica será presidida
Subsecretário de Estado de Integração Institucional da SESP.

pelo

Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual
período, para a conclusão dos trabalhos.
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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Vitória/ES, 14 de maio de 2018.
NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
(DOE 15/05/2018)

Após análise do trabalho apresentado pela Comissão Técnica e com a aprovação do
Comando-Geral e do Delegado-Geral, o Secretário de Segurança Pública e Defesa
Social publicou a Portaria nº 013-R, de 03 de julho de 2018 regulando as
atividades periciais dos Órgãos da Segurança Pública em sinistros envolvendo
incêndios e explosões no Estado do Espírito Santo.
PORTARIA Nº 013-R, DE 03 DE JULHO DE 2018.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Lei nº 3043/75 e Lei Complementar nº 690/2013, e ainda o contido na
CI/Nº 46-2018 ADM/SESP/SEI. Considerando a necessidade e a
relevância de padronizar as atividades periciais dos Órgãos da
Segurança Pública em sinistros envolvendo incêndios e explosões no
Estado do Espírito Santo em especial no que se refere a eventos
onde haja crimes;
RESOLVE:
Art.1º Regular as atividades periciais dos Órgãos da Segurança
Pública em sinistros envolvendo incêndios e explosões no Estado do
Espírito Santo.
Art. 2º Caberá ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo (CBMES) a realização das perícias de incêndio e explosão em
locais de sinistros conforme prevê o Art. 130 da Constituição
Estadual.
Art. 3º Caberá à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) a
realização das perícias em locais de crime.
§ 1º Nos casos de incêndios ou explosões em que estiver
evidenciado crime ou com a presença de óbito, não obstante o
disposto no Art. 2º, a prioridade de atuação pericial na cena será da
PCES.
§ 2º Nesses casos, ambas as Instituições serão acionadas via
CIODES ou Centros de Operações Congêneres, devendo o CBMES
adentrar o local para realização da perícia de incêndio e explosão
após liberação do local pela PCES, obedecendo a cadeia de
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custódia, ou ainda poderá adentrar a qualquer momento em auxílio à
PCES.
Art. 4º Deverá sempre prevalecer, em razão do interesse público, a
cooperação entre ambas as Instituições, com prestação de auxílio
mútuo, pessoal, material, técnico- científico e laboratorial se a
situação exigir.
Parágrafo Único - Poderá também ser realizada entre o CBMES e a
PCES parceria para auxílio mútuo também no campo da
capacitação, ficando a critério dos Comandos de ambas as
Instituições a definição do objeto, bem como do momento para a
concretização de tal parceria.
Art. 5º Os casos omissos ou Controversos deverão ser resolvidos
pelo Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social,
depois de ouvidos o Comandante-Geral do CBMES e o Delegado
Geral da PCES, sempre em obediência a legislação em vigor.
Vitória/ES, 03 de julho de 2018.
NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social
(DOE 06/07/2018)

Paralelamente as mudanças normativas, importante registrar que o Departamento
de Perícia de Incêndio e Explosão vem desenvolvendo, desde sua criação, diversas
ações para a evolução da atividade de investigação de incêndio no CBMES, como
por exemplo: criação do SIAT/Módulo perícia, atualização da norma reguladora,
alteração dos laudos pericias, realização do curso de especialização, criação do
curso "Fundamentals of Fire Investigation" e certificação internacional - Fire
Investigation Technician (FIT) de peritos, Evidence Collection (ECT), curso de
inspeção de incêndio, curso de Fire Dynamics Simulator (FDS), criação de relatório
de inspeção, palestra para os coordenadores de operações, confecção de informes
periciais, e apoio aos oficiais peritos na realização de perícias complexas.
Além disso, por orientação do Comando-Geral iniciou o processo de compra para
restruturação de sala de manipulação e guarda de evidências, aquisição de material
de coleta de evidência, de scanner 3D e software Pyrosim.
1.3.2 Modernização do SIAT
Em 2018 na modernização do SIAT foram investidos R$ 137.984,00. Basicamente
as ações foram a integração com JUCEES (Fase 2), definição de relatórios, e
ajustes diversos.
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1.4 Situação das Obras e Projetos
Após as ações adotadas no ano de 2017 em relação às obras e projetos em
andamento na Corporação, o Comando-Geral iniciou o ano de 2018 buscando dar
celeridade as contratações necessárias para execução das obras. Nesse sentido,
reuniu-se no dia 12 de janeiro com o Eng° Claudio Daniel - Diretor-Presidente do
IOPES e o Maj BM Carnielli para definição de prioridades e elaboração de um
cronograma. A situação em 2018 apresentou-se da seguinte forma:
 Unidade Padrão de Serra – Como 2ª Fase do complexo de
construção do CTC, o replanilhamento da obra para retomada da construção da
Unidade Padrão de Serra teve sua continuidade no início de 2018.
A previsão inicial era de que este trabalho estivesse concluído no final de abril, mas
ficou pronto somente no dia 03/08/2018. Desta forma, o IOPES juntou o último grupo
de projetos da Unidade Padrão e montou o processo para contratação da
continuidade da construção da unidade.
O Edital da Licitação foi publicado em 05/09/2018, tendo como vencedora a empresa
Bertoli Construções LTDA. O contrato foi assinado no dia 06/11 e a Ordem de
Serviço emitida no dia 03 de dezembro de 2018.

Custo Inicial

Contratação 1
R$ 2.282.256,61

Contratação 2
R$ 2.321.462,94

Custo com Aditamentos

R$ 2.384.863,14

R$ 2.321.462,94

R$ 665.188,82

R$ 36.183,16

% de Execução

26,31 %

1,56 %

Ordem de Serviço

09/07/2012

03/12/2018

Prazo

360 dias

360 dias

Previsão de Término

08/07/2013

02/12/2019

Término

04/07/201373

--

Construtora

MDA Obras e Serviços Ltda

BERTOLI Construções Ltda

72

Valor Pago

até 2018

No dia 19 de dezembro de 2018 realizei a minha última visita ao canteiro de obras
na condição de Comandante-Geral.

72
73

Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.
Data de paralisação da obra por falência da construtora.
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Unidade Padrão de Vila Velha – Dando seguimento a
regularização do terreno, em 15/01/2018 foi emitida ordem de serviço da PGE
designando o Procurador Estadual para assinar a escritura de doação.
Em 19/01/2018 a escritura foi assinada por todos os envolvidos e em 15/02/2018,
após sua lavratura, o processo foi novamente encaminhado para Departamento de
Orçamento e finanças (DepOF) para pagamento de novos emolumentos, no valor de
R$ 3.882,40, do Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) de Vila Velha.
O processo de registro da escritura no CRGI teve início efetivamente após a
confirmação do pagamento dos emolumentos realizado em 12/03/2018. O protocolo
do registro é o título nº 343702. Entretanto, não foi possível o registro de imediato,
uma vez que encontrou-se a existência de averbações na escritura, referentes a
dívidas do doador junto a fazenda municipal de Vila Velha. Em contato com os
advogados, a Corporação foi informada que as averbações estavam solucionadas
junto ao Exmo. Sr. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Municipal, o Dr. Ubiratan Almeida
Azevedo, mas que ainda ele não tinha emitido a determinação ao CRGI para a
retirada das averbações.
Como o prazo para o registro é de 30 dias após o pagamento ao CRGI. O Maj
Carnielli envidou esforços junto aos advogados do Sr. Luiz Carlos para que eles
resolvessem a questão para retirada das averbações.
Em 05/06/2018, o Maj Carnielli visitou o gabinete do Juiz em Vila Velha para tratar
diretamente com ele. Na oportunidade explanou sobre as vantagens da Unidade
Padrão do CBMES para o município de Vila Velha. O Juiz disse que precisava
analisar em separado cada uma das averbações apensadas e por isso a demora em
emitir o ofício.
No final do mês de julho de 2018, o Dr. Ubiratan emitiu parecer negando o pleito dos
advogados do Sr. Luiz Carlos. Diante da negativa, apresentaram nova petição,
acertando com a Fazenda Municipal a forma de cumprir o que estava sendo cobrado
pelo município. Como resultado, o Sr. Luiz Carlos teve que arcar com as custas da
dívida municipal em relação ao terreno. Desta forma, em 27/09/2018, foi retirada a
primeira indisponibilidade para registro do terreno (de um total de duas).
Em relação à segunda averbação, o processo retornou ao município para que a
Procuradoria Municipal se manifestasse em relação à petição dos advogados do Sr.
Luiz Carlos solicitando a retirada desta indisponibilidade mediante o pagamento de
parte do valor devido e o recebimento de imóveis como garantia na quitação do
débito total.
Com o processo na Procuradoria Municipal, foi agendada uma reunião com Dr. José
de Ribamar Lima Bezerra - Procurador Geral, para explicar a situação que restringia
o registro do imóvel em nome do Estado. O Procurador Geral respondeu ao Juiz no
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dia 12/11/2018 negando a petição dos advogados, mas incluindo uma exceção para
que fosse autorizado o registro do terreno em razão do interesse público que
emerge da necessidade de haver uma Unidade do CBMES naquele local.
Em 14/11/2018 a petição oriunda da Procuradoria Municipal foi recebida pela 2ª Vara
da Fazenda Municipal. Em um primeiro momento o juiz não aceitou a petição. Foi
necessária nova reunião com o procurador e os advogados para realização de outra
petição recebendo a penhora dos imóveis dados como garantia de pagamento da
divida do Dr. Luís Carlos Laranja, conforme orientação do magistrado.
Em relação à solução de fundação, após idas e vindas ao IOPES, com várias
discussões e reuniões, a proposta de solução apresentada pelo Engº Belarmino foi
aprovada pelo IOPES em 25/01/2018, Assim, após os tramites internos no IOPES, a
Ordem de Serviço para construção em favor da ENGESAN Construções, Serviços e
Saneamento LTDA foi emitida no dia 19 de março de 2018.
Desta forma, as obras da Unidade Padrão de Vila Velha foram retomadas no mês de
março de 2018.

A intenção do IOPES, manifestada por seu Diretor era a de inaugurar a Unidade
ainda em 2018. A construtora se esforçou para isso, inclusive assumindo modelos
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construtivos mais caros e mais rápidos, mas mesmo assim não foi possível. Em
novembro de 2018, a construtora pleiteou ao IOPES que aditasse em mais 60 dias,
alegando as dificuldades enfrentadas ao longo da obra, muitas delas não causadas
pela construtora.

Custo Inicial

Contratação 1
R$ 2.411.738,03

Contratação 2
R$ 2.735.965,36

Custo com Aditamentos

R$ 2.685.183,06

R$ 3.169.452,42

Valor Pago

R$ 597.669,22

R$ 1.420.649,16

% de Execução

20,84 %

50,22 %

Ordem de Serviço

23/07/2012

19/03/2018

Prazo

360 dias

300 dias

Previsão de Término

18/07/2013

13/01/2019

Término

18/07/201375

--

Construtora

MDA - Obras
Serviços LTDA

74

e ENGESAN
Construções,
Serviços e Saneamento LTDA.

No dia 19 de dezembro de 2018 realizei a minha última visita às obras na condição
de Comandante-Geral.

74
75

Valor pago inclui as correções monetárias previstas em contrato.
Data de paralisação da obra por falência da construtora.
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 Centro de Treinamento, Capacitação e Pesquisa de Bombeiros e
Defesa Civil (CTC) – Após conclusão do processo licitatório para a 1ª Fase Terraplenagem, o contrato nº 006/2018 (Processo nº 78848571 - Tomada de Preços
nº 006/2017) com a empresa Terraplenagem Tichê LTDA – ME foi assinado no dia
12 de março, a Ordem de Serviço emitida no dia 02 de abril, e a obra concluída no
dia 24 de julho de 2018.
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Contratação da Terraplenagem
Custo Inicial

R$ 183.532,59

Custo com Aditamentos

R$ 183.532,59

Valor Pago em 2018

R$ 161.491,49

% de Execução em 2018

87,99 %

Ordem de Serviço

02/04/2018

Prazo

120 dias

Previsão de Término

31/07/2018

Término

24/07/2018

Construtora

Terraplenagem Tichê LTDA – ME
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Em relação à 3ª Fase: Construção do CTC os esforços para correção dos projetos
complementares continuaram ao longo do ano. A primeira análise do ano do IOPES
foi finalizada em março, ficando com a Biosfera e com um controle mais próximo por
parte da Engª Fernanda da ArcelorMittal. Os prazos para apresentação dos projetos
ficaram da seguinte forma: de Elétrico/Rede/SPDA em 19 de maio de 2018; de
Paisagismo em 26 de maio; de Hidrossanitário em 29 de maio; de Estrutural com
prazo ainda a definir; e de ar condicionado para 17 de maio.
Com um pouco de atraso, os projetos foram sendo entregues e a medida que
chegavam eram repassados ao Gerente de Projetos Leonardo Lecco do IOPES para
verificação de cumprimento dos itens cobrados na última análise.
Após retorno da análise do IOPES faltavam ainda serem corrigidos os projetos
estruturais de concreto, poucos ajustes no hidrossanitário e no elétrico e os projetos
de paisagismo e detalhamentos de arquitetura.
Todos os projetos foram entregues no dia 31/10/2018 para análise do IOPES se
tiveram suas exigências cumpridas. Segundo Leonardo Lecco, do IOPES, ele
precisa terminar outra demanda antes de iniciar esta análise. O prazo é para que
comece em 10/12/2018.
Da análise do IOPES, restaram problemas a serem resolvidos apenas no Projeto
Estrutural e no Projeto Arquitetônico. No caso do Estrutural, ficou pactuado com os
responsáveis que as correções seriam feitas pelo próprio IOPES e os engenheiros
da estrutura confirmariam as alterações. No caso do arquitetônico, as correções
seriam feitas pelo IOPES e pela Gerência de Engenharia e Arquitetura do CBMES
no ano de 2019.
Paralelamente as correções dos projetos buscou-se junto ao Município da Serra a
Licença Municipal de Instalação. Esta licença permite a construção de obras em
todo o terreno, inclusive para a obra da Unidade Padrão de Serra.

COMUNICAR que o Corpo de Bombeiros Militar do ES, CNPJ:
02.133.636/001-37, torna público que obteve da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (SEMMA) da Prefeitura Municipal da Serra (PMS),
através do processo nº 62.183/2015, a LICENÇA MUNICIPAL DE
INSTALAÇÃO - LMI Nº 002/2018 - CLASSE I, para instalar o Centro
de Treinamento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, na
localidade de JARDIM LIMOEIRO, município da SERRA-ES.
Vitória, 07 de março de 2018.
DOE 08.03.2018

548

 Reforma do Refeitório, Lanchonete, Vestiários das empresas
terceirizadas, Área Humanizada em frente ao Refeitório e Reforma do Auditório
do QCG – A obra foi iniciada em 13/11/2017 com prazo inicial de 120 dias, ou seja,
teve sua continuidade em 2018, sendo finalizada em 12/05/2018.
Contratação da Obra
Custo Inicial

R$ 158.368,31

Custo com Aditamentos

R$ 236.123,86

Valor Pago em 2018

R$ 224.498,92

% de Execução em 2018

95,08 %

Ordem de Serviço

13/11/2017

Prazo

180 dias76

Previsão de Término

12/05/2018

Término

12/05/2018

Construtora

ULTRA Construtora LTDA

 Novo Centro de Atividades Técnicas – No início de 2018 foi dado
andamento ao serviço de orçamentação da obra do novo CAT. Apesar da
autorização de Compra ter saído em 13/12/2017, a Ordem de Serviço foi emitida
apenas no dia 05 de janeiro de 2018 após uma série de reuniões entre a Seção de
Engenharia e Arquitetura e a empresa contratada pelo CBMES.
Contratação da Orçamentação
Custo Inicial

R$ 5.782,69

Custo com Aditamentos

R$ 5.782,69

Valor Pago em 2018

R$ 5.782,69

% de Execução em 2018

100 %

Ordem de Serviço

05/01/2018

Prazo

45 dias

Previsão de Término

20/02/2018

Término

18/04/2018

Empresa

ASSERTEC Engenharia LTDA

O serviço estava previsto para ser concluído em 45 dias, mas foi dado como
concluído pelo CBMES apenas em 18/04/2018. Mesmo assim, o serviço precisou
ser corrigido por várias vezes, até que em 11/10/2018 foi finalmente aceito pelo
IOPES, sendo que as últimas correções foram feitas pelo próprio IOPES. O valor
orçado para o novo CAT foi de R$ 7.664,139,15.
76

120 dias inicias mais aditivo de 60 dias.
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De posse do orçamento global, o processo (nº 83000895) foi montado e
encaminhado à SECONT para análise. No dia 29/11/2018, o processo voltou para o
IOPES, pedindo para que fossem realizadas algumas correções em orçamentos que
definem valores para alguns insumos. Após as correções, o Aviso de Licitação
(Concorrência Pública nº 006/2018) foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia
27 de dezembro de 2018,
Paralelamente a reforma do refeitório foi realizado o serviço de manutenção dos
ares condicionados, a compra de equipamentos e mobília para o rancho, e a
licitação para exploração do rancho e cantina.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 - Processo nº
82228850, objetivando a concessão de uso de espaço público para
exploração dos serviços de restaurante e lanchonete para o
atendimento dos servidores e visitantes ao Quartel do Comando
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
sito à Av. Ten Mário Francisco de Brito, nº 100, Cep: 29.050-555,
Enseada do Suá, Vitória/ES. Valor máximo admitido para o quilo da
refeição será de: R$ 37,00 (trinta e sete reais).
RESULTADO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº
001/2018 - Processo nº 82228850, objetivando a concessão de uso
de espaço público, localizado no Quartel do Comando-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, sito à Av.
Ten Mário Francisco de Brito, nº 100, Enseada do Suá, Vitória/ES,
CEP: 29.050- 555, para a exploração dos serviços de restaurante e
lanchonete. Empresa Vencedora do certame licitatório: “Sabor do
Prato LTDA-ME”, CNPJ 11.261.744/0001-86, cujo valor apresentado
foi de R$ 28,20 (vinte e oito reais e vinte centavos) para o quilo da
refeição.

 Manutenção Predial das antigas instalações do CAT para DOp e
Corregedoria, Manutenção Predial do prédio administrativo da DAL, DepRH e
AEST – Após ter sido iniciada em 2017, esta obra de manutenção predial que foi
contratada por Adesão à Ata de Registro de Preços teve sua continuidade em 2018,
sendo finalizada em definitivo no dia 19/06/2018.
Contratação da Obra
Custo Inicial

R$ 208.610,40

Valor Pago em 2018

R$ 208.610,40

% de Execução em 2018

100%

Ordem de Serviço

05/10/2017

Prazo

360 dias

Construtora

COMPACTA CONST. e PAV. LTDA
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 Manutenção e correção do muro de divisa do Quartel do Comando
Geral – Obra de manutenção predial contratada por Adesão à Ata de Registro de
Preços no ano de 2018, tendo inicio em outubro e sendo finalizada em definitivo em
dezembro de 2018.
Contratação da Obra
Custo Inicial

R$ 72.093,91

Custo com Aditamentos

-

Valor Pago em 2018

R$ 72.093,91

% de Execução em 2018

100%

Ordem de Serviço

24/09/2018

Prazo

60 dias

Construtora

COMPACTA CONST. e PAV. LTDA

 Manutenção Predial do Quartel do Comando Geral (Alojamentos
dos Cabos e Soldados Masculino, Calçadas internas e Academia) e Reforma
do 5º Batalhão Bombeiro Militar localizado no município de Guarapari - ES –
Iniciada em 2018, esta obra de manutenção predial que foi contratada por Adesão à
Ata de Registro de Preços com previsão de conclusão para 2019.
Contratação da Obra
Custo Inicial

R$ 1.426.753,16

Custo com Aditamentos

-

Valor Pago em 2018

R$ 305.608,93

% de Execução em 2018

21,42%

Ordem de Serviço

25/09/2018

Prazo

360 dias

Construtora

COMPACTA CONST. e PAV. LTDA

 Doação de terreno do INCAPER para construção da Unidade
Padrão no município de Colatina - No dia 22/03/2018 o Comando-Geral participou
de uma reunião com o Diretor-Presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER) Marcelo Coelho e com o
Comandante da 3ª Cia Ind. Cap BM Sossai para avaliação da possibilidade de
cessão de um terreno do INCAPER em Colatina para construção de uma Unidade
Padrão em Colatina.
Diante da sinalização positiva do Diretor-Presidente, orientei ao Cap Sossai que
aprofundasse a questão com os seus comandados e, caso, a localização do terreno
fosse consenso registrasse em ATA e em seguida formalizasse a solicitação ao
Comando-Geral.
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 8398/2018 - 3ª CIA IND, DE 10/10/2018.
PUBLICAÇÃO DE ATA
O CAPITÃO BM SUBCOMANDANTE DA 3ª CIA IND, no uso da
atribuição que lhe foi delegada, conforme o disposto no Art. 10, NGA - 3ª
CIA IND, da Portaria nº 422-R, de 22.02.2017, Anexo I;
RESOLVE:
Tornar público a ATA na qual foi deliberado com os militares da unidade,
sobre a viabilidade do terreno localizado no endereço de Barra de
Pancas, município de Colatina - ES para a implantação da unidade
padrão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo em
Colatina. Na ocasião, dentre os 18 militares votantes, todos com mais de
dez anos de serviço no CBMES e mais de dois anos de serviço na
unidade de Colatina, 17 foram a favor do seguimento das tratativas para
a obtenção do terreno proposta.
(BGCBM Nº 42, de 18/10/2018)

No dia 28/03/2018 foi autuado o processo n° 81542976 na Ajudância-Geral para
encaminhamento do Comando-Geral ao Diretor-Presidente do INCAPER.
No mês de abril o Diretor-Presidente do INCAPER foi substituído pela Sra. Nara
Sthefania Tedesco Medrado Rocha. De imediato o Comando-Geral solicitou uma
reunião com a nova Diretora-Presidente para explicar o contexto do processo e o
movimento político da Corporação e do Prefeito Municipal junto ao Governador do
Estado.
Vencida todas as etapas burocráticas do processo, a concessão da área para o
CBMES foi assinada no dia 25/09 e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 27
de setembro de 2019.
RESUMO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA N° 002/2018
Processo: 81542976
PARTES: INCAPER X CBMES
OBJETO: Concessão de uma área de 1.950 m², com dimensões de
38,6m de frente, 48,0m de fundo, 54,0m em uma lateral e 38,0m em
outra lateral, pertencente a uma área de 28.434,62 m², denominada
CEASA/NORTE, localizada em Barra de Pancas, município de
Colatina/ES.
DA VIGÊNCIA: Pelo prazo de 25 anos à partir da data da publicação,
podendo ser prorrogado por Termo Aditivo.
Vitória (ES), 26 de Setembro de 2018.
Nara Sthefânia Tedesco Medrado Rocha
Diretora-Presidente
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Com a publicação da concessão o CBMES iniciou os trabalhos necessários para a
sondagem do terreno e licenças para construção junto aos órgãos estaduais e
municipais.

 Contratação de projetos para Alojamentos e Academia do Quartel
do Comando Geral (Elétrico, Hidrossanitário e planilhas) – Iniciada e concluída
em 2018, esta contratação teve como objetivo a elaboração de projetos elétricos e
hidrossanitário para os alojamentos masculinos e academia do QCG, visando a
regularização das instalações destes locais.
Contratação dos Projetos
Custo Inicial

R$ 7.180,00

Valor Pago em 2018

R$ 7.180,00

Valor Total Pago

R$ 7.180,00

Ordem de Serviço

18/09/2018

Prazo

20 dias

Previsão de término

08/10/2018

Término

18/10/2018

Construtora

PINAFO COM. e SERV. ME

 Contratação de projetos para Almoxarifado e Patrimônio (Elétrico,
Hidrossanitário, Estrutural e planilhas) – Iniciada em 2018, esta contratação teve
como objetivo a elaboração dos projetos complementares para o Almoxarifado e
Patrimônio do Corpo de Bombeiros no terreno de Cariacica. O prazo de entrega dos
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projetos precisou ser dilatado devido à necessidade de analises e correções
realizadas, ficando para o ano de 2019.
Contratação dos Projetos
Custo Inicial

R$ 26.600,00

Custo com Aditamentos

-

Valor Pago em 2018

-

Ordem de Serviço

26/11/2018

Prazo

30 dias

Previsão de término

26/12/2018

Construtora

PROAD ENG. e CONS. LTDA

 Contratação de projetos para reforma da 3ªCia Ind. (Elétrico,
Hidrossanitário e planilhas) – Iniciada e concluída em 2018, esta contratação teve
como objetivo a elaboração de projetos elétricos e hidrossanitário para a 3ª Cia Ind.
visando a regularização das instalações desta unidade. O prazo de entrega dos
projetos precisou ser dilatado devido à necessidade de análises e correções
realizadas, ficando para o ano de 2019.
Contratação dos Projetos
Custo Inicial

R$ 18.625,00

Custo com Aditamentos

-

Valor Pago em 2018

-

Ordem de Serviço

18/09/2018

Prazo

20 dias

Previsão de término

08/10/2018

Construtora

LIFE SOLUÇÕES TECNICAS E
AMBIENTAIS LTDA ME

 Construção da Área de Vivência – Atendendo uma solicitação da
Diretoria da Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo – ABMES foi
iniciada no mês de janeiro de 2019 a construção de uma área de vivência no
complexo do Comando-Geral, ao lado da igreja.
Com área construída de 90 m² e uma área de jardim de aproximadamente 70 m² a
obra foi edificada por uma equipe de abnegados bombeiros voluntários, tendo a
ABMES investido R$ 45.972,00 e o Comando-Geral solicitado aos parceiros e
amigos doações de areia, brita, revestimentos cerâmicos e telhas.
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Inaugurada em julho de 2019 a área de vivência possibilita encontros e
confraternizações entre todos os bombeiros militares. Para disciplinar o seu uso o
Comando-Geral instituiu uma comissão para elaborar as normas para sua utilização,
sendo aprovadas por meio da Portaria nº 481-R, de 05 de novembro de 2018.

 Posse do terreno pertencente ao 6º BBM e contratação dos
projetos complementares dos galpões logísticos do CBMES – Após vários anos
de uma demanda judicial para reintegração de posse do terreno pertencente ao 6º
BBM, no dia 25/04/2018 foi cumprido o Mandado de Reintegração de Posse
MAN.0003.000073-1/2018 em razão da sentença proferida pelo Juiz Federal Aylton
Bonomo Junior da 3ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Espírito Santo.

555

Com o terreno desocupado foi possível dar seguimento ao projeto de construção de
galpões logísticos para o CBMES com a contratação dos projetos complementares e
planilha de custo para montagem do processo de licitação para construção.
A construção dos galpões logísticos possibilitará uma economia anual em torno de
R$ 324.000,00 no custeio da Corporação
PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2018 - Processo nº 83367748,
objetivando contratação de empresa para prestação de serviço
técnico especializado para realização de projetos complementares e
planilha de custo para construção de galpões em Cariacica-ES.
Empresa vencedora: Proad Engenharia, Arquitetura e Consultoria
Ltda EPP. Valor total da contratação: R$ 26.600,00(vinte e seis mil e
seiscentos reais).
Vitória, 29/10/2018

1.5 Aquisições de Materiais e Equipamentos
Os valores investidos em materiais e equipamentos representaram no exercício
2018 o valor total de R$ 5.338.611,39 sendo distribuídos da seguinte forma:
• Equipamentos: R$ 2.689.420,39. Sendo os mais relevantes:








Computadores, softwares e licenças: R$ 1.138.733,00
Detectores de Radiação: R$ 15.798,99
Diversos materiais serviço operacional: R$ 197.035,00
Mangueiras de combate a incêndio: R$ 123.683,00
Roupas de Combate a Incêndios: R$ 541.500,00
Equipamentos de Proteção individual: R$ 153.666,00
Equipamento de Radiocomunicação: R$ 406.356,00

• Mobília: R$ 135.209,00
• Viaturas: R$ 2.513.982,00
Viaturas
Veículo Passeio Tipo Hatch
Veículo tipo furgão
Auto Tanque (transformação APH)
Auto Bomba Tanque
Lancha de 27 pés

Qtd.
01
01
02
01
01

Fonte: DAL
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1.6 Destinação das Auto Plataformas Hidráulicas Bronto Skylift
A destinação das Auto Plataformas Hidráulicas Bronto Skylift teve sua continuidade
no ano de 2018 com os processos para leilão (81173300 - TE 105, 81173385 - TE
106, 81173539 - TE 107 e 81173610 - TE 108), transformação (83167129) e reforma
(83164251).
Em relação ao leilão das 04 Plataformas, foram leiloados 03 (três) veículos, pois a
TE 105 possuía pendência no tocante a documentação, ficando o seu leilão
(processo n° 81173300) para o ano de 2019.
No leilão realizado foram apurados os seguintes valores: TE 106 - R$ 66.000,00; TE
107 - R$ 65.400,00; e TE 108 - R$ 54.000,00, representando uma arrecadação para
o FUNREBOM no valor de R$ 185.400,00.
A contratação de empresa para prestação de serviço de transformação de 02 (duas)
plataformas para viaturas do tipo auto tanque com 12.000 lts (processo n°
83167129) foi realizada por meio do Pregão Eletrônico nº 052/2018 no dia
22/11/2018. Sagrou-se vencedora a Empresa Serra Ambiental Ltda EPP com o valor
total da contratação de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais).
A reforma (processo n° 83164251) das 03 plataformas não foi iniciada em 2018.
1.7 Atividade de Aeronaves Remotamente Pilotadas - DRONES
O Comando-Geral por meio da Portaria nº 441-R, de 15 de agosto de 2017,
implantou e regulou A atividade de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs –
Remotely Piloted Aircrafts), popularmente conhecidas como DRONES, foi
implantada e regulamentada na Corporação no ano de 2017.
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Em 2018, o CBMES deu início ao processo de aquisição de um DRONE pela SESP
(Processo nº: 80861296/2018 - Referência: Pregão Eletrônico nº 067/2018 CPP1), com as seguintes especificações: Modelo: DJI/MATRICE 210, acrescido de:
uma super câmera Dji Z30 zoom ótico 30X optical/180x Digital 10 mm-1200mm
zoom; uma super câmera termal Dji zemuse flir XT; quatro baterias extras TB55;
quatro jogos de hélices suplementares; um tapete circular para decolagem/pouso;
dois Ipads Apple 9,7” 32 Gb para a operação; um controle remoto extra Dji
cendence; um cartão de memória 64 Gb; e curso de treinamento teórico com carga
horária de 10h/aula e prático de 2h/aula, a ser ministrado em Vitória/ES.
No dia 11 de setembro de 2018, a Corporação recebeu da empresa VALE S/A o seu
primeiro DRONE – modelo Phanton 4 Pro, marca DJI. A doação é fruto do Termo de
Cooperação nº 003/2017 celebrado entre a SESP, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo
de Bombeiros Militar e a empresa VALE S/A, que após inclusão no patrimônio e da
identificação com a logo do CBMES foi batizado de Besouro 01.

No dia 02 de outubro de 2018 o CBMES concluiu todo o processo de cadastramento
da aeronave (Drone - RPA) e dos seus pilotos de RPA junto aos órgãos
regulamentares (SISANT/ANAC e SARPAS/DECEA).
O Maj BM Alexander Loureiro de Souza e o Major BM Rodrigo Rigoni de Souza se
tornaram os primeiros pilotos de aeronaves remotamente pilotadas do CBMES.
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1.8 Normas Gerais de Ação - NGA
As Normas Gerais de Ação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo, aprovadas pela Portaria nº 422-R, de 22 de fevereiro de 2017, em virtude
das mudanças na estrutura organizacional e da reavaliação do Comando-Geral de
se ter um regulamento mais geral e mais perene foi solicitado ao Assessor
Estratégico - Ten Cel BM Felippe uma revisão detalhada das NGA e a elaboração
da minuta de um novo Regimento Interno e dos Serviços Gerais do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – RISG/CBMES.
A Portaria nº 015-S, de 06 de abril de 2018 designou uma Comissão para
elaboração do novo Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG), formada
pelos seguintes militares:
Presidente: Ten Cel BM Germano Felippe Wernersbach Neto.
Membros: Ten Cel BM Rodrigo Nascimento Ribeiro Alves;
Ten Cel BM Benício Ferrari Junior;
Maj BM Márcio Machado da Silva;
Maj BM Fábio Maurício Rodrigues Pereira;
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Cap BM Siwamy Reis dos Anjos;
Cap BM Daniel Alves Zandonadi;
Cap BM Felipe Mancini Pereira;
Cap BM Dainer Marçal Dias; e
Cap BM Cleudo Junior Souza Constâncio.
Secretário: Cap BM Ivan Carlos Abreu Loreto.
Esse trabalho não foi concluído no ano de 2018, ficando para avaliação e a
aprovação do próximo Comando-Geral no ano de 2019.
2) Permanente Capacitação, Treinamento, Atenção e Valorização do Público
Interno

2.1 Simulador para Treinamento de Combate a Incêndio
Em relação ao Convênio SENASP/MJ n° 813558/2014 (processo n° 69884595) no
mês de janeiro foi realizada a Reserva Orçamentária no valor de R$ 1.390.000,00
para aquisição do Simulador e preparado todo processo para realização do Pregão
Eletrônico pela CPL da SESP.
No mês de abril o Ten Cel BM Ferrari realizou novos ajustes no Termo de Referência
e após análise da SECONT de todo o processo, a SESP publicou no DOE, de
11/05/2018 o Edital de Pregão Eletrônico n° 024/2018.
A empresa vencedora do pregão foi a Drager Safety do Brasil Equipamentos de
Segurança Ltda com o valor de R$ 1.155.000,00. Em virtude da necessidade de
ajustes foi necessária a autorização da SENASP para utilização dos rendimentos
provenientes da aplicação dos recursos (juros) para adequação de alguns itens do
Plano de Trabalho, e novamente deferida a solicitação para prorrogação do prazo de
vigência do Convênio até 27/12/2020.
No dia 17 de agosto foi realizada a assinatura do Contrato n° 026/2018 entre a
SESP e a empresa DRAGER para fornecimento do Simulador no prazo de 120 dias
(publicação do extrato no DOE de 21 de agosto de 2018).
No dia 26 de dezembro (aniversário de 106 anos da Corporação), materializamos o
nosso sonho, entregando no Centro de Ensino e Instrução (CEIB) o Simulador para
Treinamento de Combate a Incêndio, composto por 04 módulos (fases I, II, III e V).





Fase I – Observação;
Fase II – Ataque;
Fase III – Backdraft; e
Fase V – Multi nível e multi compartimento.
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2.2 Promoções realizadas
O Governo do Estado manteve as promoções previstas. Nesse sentido, no ano de
2018, foram promovidos 13 Oficiais e 38 Praças na Corporação.
2.3 Compromisso ao Primeiro Posto
Não foi realizado Compromisso ao Primeiro Posto de Oficial.
2.4 Serviço de Atenção a Saúde - Programa Bom Estar
No mês de abril foi realizada a segunda fase do Programa Bom Estar. Nessa fase
foram contemplados os quartéis do interior do Estado, iniciando-se as atividades
pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Marechal Floriano.
O Programa Bom Estar é coordenado pela Diretoria de Gestão de Pessoas e integra
o Programa de Valorização do Público Interno previsto no Planejamento Estratégico
da Corporação. Tem o objetivo de promover a maior satisfação com o trabalho e a
consequente melhoria dos resultados aos atendimentos à sociedade capixaba.
O Programa é composto por diversas ações voltadas para a saúde e bem-estar dos
bombeiros militares, considerando que várias das funções exercidas na profissão
expõem os militares a riscos específicos de saúde, principalmente os
cardiovasculares. Pode-se destacar: aferições de glicemia em jejum, colesterol total
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e triglicerídeos, pressão arterial, além de acompanhamento para saúde mental e
dicas de alimentação saudável.

A intenção do Comando-Geral é acompanhar anualmente, todos os integrantes da
Corporação, antes dos Testes de Aptidão Física que é realizado semestralmente há
mais de 10 anos.
Em abril de 2018, foram atendidos 1.018 militares, dos quais 540 (53%) foram
encaminhados ao médico, pois apresentavam algum fator de risco acima do
preconizado como status de proteção cardiovascular pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia (pressão arterial acima de 130x85 mmHg, circunferência de cintura
acima de 94 cm, glicemia de jejum acima de 100 mg/dL, triglicerídeos acima de 150
mg/dL ou colesterol total acima de 200 mg/dL).
A realização do Programa Bom Estar conta com o apoio e participação da Diretoria
de Saúde do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo (HPMES), além de outros
importantes parceiros, entre eles a ABMES, a ASPOMIRES, a ASSOMES e a ACS.
As ações desenvolvidas também contam com o apoio de bombeiros militares
qualificados na área de saúde, serviço social e educação física, além de servidores
civis para o acompanhamento psicológico das atividades de saúde mental.
2.5 Centro de Apoio ao Hospital da Polícia Militar
Após o movimento de fevereiro de 2017, o Governo do Estado colocou em curso
várias ações para melhoria e aumento da capacidade de atendimento do Hospital da
Polícia Militar (HPM).
Em 2018 foram contratados psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, além da
entrega o pronto-socorro com UTI exclusiva 24 horas. A Secretaria de Saúde cedeu
médicos da para o atendimento ambulatorial do HPM. Registra-se, também, o
aumento do número de especialidades médicas oferecidas pela Policlínica (32
especialidades), a ampliação do horário de atendimento ampliado (de segunda a
sábado, de 07h às 22h), as melhorias no sistema de marcação de consultas, e o
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acesso facilitado da família militar à estrutura estadual de atenção infantil do Hospital
Infantil de Vitória.
No dia 05 de março de 2018, atendendo um convite do Comando-Geral do CBMES,
o Diretor de Saúde da PM realizou, durante a reunião mensal dos oficiais, uma
explanação sobre a reestruturação dos serviços do HPM e os avanços na área de
saúde para a família policial militar e bombeiros militar.

O Comando-Geral, ciente das ações desenvolvidas, buscou inserir o CBMES no
processo em curso no HPM. A posição e o entendimento estratégico do Alto
Comando da Corporação foram no sentido de ceder recursos humanos, mesmo
diante de todas as limitações de efetivo, para apoiar o projeto de reestruturação, e
os serviços de manutenção das instalações físicas da Diretoria e do HPM.
Nesse sentido, cumprindo a diretriz estratégica do Comando-Geral, o Ten Cel BM
Pavani e a Cap QOA BM Fernanda foram classificados no Centro de Serviço Social
(CSS) e designados para ficarem à disposição da Diretoria de Saúde da Polícia
Militar.
Objetivando estabelecer uma perenidade no apoio da Corporação foi ativado,
através da Portaria nº 044-S, de 10 de agosto de 2018, o Centro de Apoio ao
Hospital da Policia Militar (CAH) na estrutura organizacional da DGP e,
posteriormente, designados mais bombeiros militares para apoiar.
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Militar
Ten Cel BM Adeilton Costa Pavani
Cap QOA BM Fernanda Camargo Damacena
2º Ten QOA BM Marcos Aurelio Almeida da Silva
2º Sgt BM Marluce Siqueira dos Santos Xavier
CB BM Mario Delazari Tristão
CB BM Tereza Raquel Ribeiro Carvalho do Carmo
CB BM Raphael Miranda Aguiar
SD BM Rafael Teixeira Lopes

Local de Serviço
Comissão de Gestão de
Processos e Projetos
Programas Preventivos
Seção de Manutenção
Seção de Clínica
Médica/Junta Médica
Fisioterapia e Programas
Preventivos
Programas Preventivos
Auxiliar Seção de Clínica
Médica/Junta Médica
Auxiliar Seção de Clínica
Médica/Junta Médica

2.6 Psicologia/Serviço Social
Na reunião mensal realizada no dia 05 de março de 2018 a Psicóloga Janice do
Carmo Demuner Magalhães apresentou as conclusões do Ciclo de Discussões do
Plano Psicológico na Corporação realizada com os Oficiais Superiores.

Em sintonia com o Foco Prioritário da Corporação de permanente capacitação,
treinamento, atenção e valorização do público interno realizamos no dia 06 de julho
o 3° Encontro dos Bombeiros da Reserva do Espírito Santo (EBRES).
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O EBRES tem o intuito de promover o reencontro dos bombeiros militares da
inatividade, apresentando as novas instalações e equipamentos, recordar histórias
do passado, proporcionar atividades de recreação e lazer, além de promover a
integração de amizade entre militares da reserva e da ativa.
O 3° EBRES contou com a presença de 150 bombeiros militares e na oportunidade
realizamos uma singela homenagem ao bombeiro mais "experiente" presente no
Encontro. O soldado Francisco (Chico) com 90 anos e 02 meses deu um
testemunho de amor e dedicação de um verdadeiro bombeiro militar.

2.7 Programa de Instrução Anual - PAI
No mês de abril a Corporação iniciou o Plano Anual de Instrução (PAI - 2018), em
consonância com o Planejamento Estratégico 2015-2019. O PAI tem o objetivo de
possibilitar a implantação de um programa de instrução padronizado e promover a
manutenção da capacidade profissional de todos os bombeiros militares capixabas,
além de proporcionar a proficiência técnica, consolidação e difusão de doutrina
operacional.
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Ao todo, foram 26 semanas de treinamentos e instruções, e seis semanas de
avaliações, em cada uma das unidades operacionais no Estado.

2.8 Comitês de Desenvolvimento de Atividades
No dia 13 de julho de 2018, foi instalado o CDA de Gestão do Conhecimento e
Inovação.
2.9 Manuais Técnicos e Administrativos
Não houve aprovação de manuais técnicos ou administrativos.
2.10 Gestão do Conhecimento
No dia 02 de março de 2018 foi realizado o I Workshop IFES. Durante o evento os
oficias apresentaram para os professores e alunos temas de interesse da
Corporação, objetivando o desenvolvimento de pesquisas conjuntas visando a
qualificar as atividades do CBMES, através de pesquisadores de diferentes áreas do
conhecimento.
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No dia 11 de julho de 2018 o
CBMES realizou o II Seminário
de Gestão do Conhecimento:
Equipes de Aprendizagem em
Organizações – Criatividade
para Inovação. O evento
aconteceu no Parque Botânico
Vale em Vitória. Na ocasião o
Prof.
Tarcísio
Vanzin
do
Departamento de Engenharia do
conhecimento
da
UFSC
ministrou
a
palestra
“Criatividade e inovação na
visão interdisciplinar.”
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2.11 1º Simulado do Plano de Emergência para Acidentes de Mergulho
No dia 03 de março de 2015 foi realizado o 1º Simulado do Plano de Emergência
para Acidentes de Mergulho organizado pela Diretoria de Operações.
A atividade simulou um acidente no segundo pilar da 3° Ponte com um mergulhador
da Corporação. Na ação de socorro, além dos militares do CBMES, atuaram as
equipes do Hospital da Polícia Militar (HPM), do NOTAer, e os profissionais da
Clínica Hiperbárica do Hospital Meridional.

568

Uma ação decorrente do 1º Simulado foi a Palestra ministrada no dia 12 de
setembro de 2018, no auditório do HPM, pelo Dr. Irmo Marini Neto Da Clínica
Hiperbárica do Hospital Meridional.
A Diretoria de Operações buscou com essa ação um nivelamento das equipes de
plantonistas acerca do entendimento e tratamento dos mergulhadores do CBMES
em caso de internação por enfermidade descompressiva, barotraumas,
hiperdistensão pulmonar, entre outras.
2.12 Rotinas do Serviço Operacional
Algumas rotinas do serviço operacional foram aperfeiçoadas ou ajustadas no ano de
2018:
 Portaria nº 459-R, de 22 de janeiro de 2018. Reestrutura a atividade
de Busca, Resgate e Salvamento com Cães no âmbito do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.
 Portaria nº 463-R, de 22 de fevereiro de 2018. Atualiza a Norma de
Mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
 Portaria nº 034-S, de 27 de junho de 2018. Designa Comissão para
realizar estudo de modelo de viatura para emprego nas ocorrências de mergulho de
segurança pública.
 Portaria nº 479-R, de 09 de outubro de 2018. Ratifica a assistência
ao Cão ACOSTADO que envelheceu e/ou sofreu acidente ou fora acometido por
doença em decorrência das atividades prestadas ao CBMES.
 Portaria nº 478-R, de 09 de outubro de 2018. Reestrutura a atividade
de Busca, Resgate e Salvamento com Cães no âmbito do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.
 Portaria nº 483-R, de 08 de novembro de 2018. Implanta e regula o
Sistema de Comando de Operações, no nível de Comando de Área Central
(SCO/CAC), no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.
 Portaria nº 484-R, de 09 de novembro de 2018. Dispõe sobre os
serviços de corte de árvores no âmbito do CBMES.
Outra medida importante na rotina operacional foi a inauguração da Seção de
Combate a Incêndios no Novo Aeroporto de Vitória. O novo aeroporto foi
inaugurado oficialmente no dia 29 de março, após vários anos de obras, e marca um
momento histórico para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo.
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2.13 Uniformes e Insígnias
Com o objetivo de complementar e atualizar o Regulamento de Uniformes e
Insígnias do Corpo de Bombeiros Militar (RUICBMES) foram publicadas as
seguintes Portarias:
 Portaria nº 460-R, de 24 de janeiro de 2018. Homologa a insígnia do
Curso Fire Dynamics Simulator.
 Portaria nº 469-R, de 02 de julho de 2018. Aprova a modificação do
Distintivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e dá outras
providências.
 Portaria nº 473-R, de 10 de agosto de 2018. Aprova o distintivo do
Curso de Instrutor de Guarda-vidas.
 Portaria nº 476-R, de 28 de setembro de 2018. Institui uniforme
especial para atendimento das necessidades das atividades de mergulho de
segurança pública e salvamento aquático.
 Portaria nº 480-R, de 09 de outubro de 2018. Aprova o distintivo do
Curso de Atendimento Pré-Hospitalar - Módulo I.
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2.14 Cursos Realizados e Público Alcançado
• Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO: 04 militares formados e 03
militares matriculados.
• Curso de Formação de Oficiais - CFO: Não houve.
• Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS: Não houve.
• Curso de Habilitação de Sargentos - CHS: 97 militares matriculados.
• Curso de Formação de Soldados - CFSd: Não houve.
A Portaria nº 458-R, de 18 de janeiro de 2018, reconheceu o Curso de PósGraduação Lato Sensu em Políticas de Gestão em Segurança Pública, ofertado pela
Faculdade de Ciências Venceslau Brás, com carga horária de 580 horas-aula, como
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO, tendo o Cap BM Armin Augusto
Braun, NF 571055, apresentado no o Certificado de Conclusão do referido curso.
PORTARIA Nº 458-R, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.
Reconhece o Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu em Políticas de Gestão em
Segurança Pública como Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais.

O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o que lhe confere os incisos I, III, IV e XII do art. 2º do
Regulamento Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº. 689-R, de
11 de maio de 2001;
RESOLVE:
Art. 1º - Reconhecer o Curso de Pós-Graduação lato Sensu em
Políticas de Gestão em Segurança Pública, ofertado pela Faculdade
de Ciências Venceslau Brás, com carga horária de 580 horas-aula,
como Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Bombeiros Militares.
Art. 2º - O referido Curso terá validade para os requisitos de
promoção estabelecidos pelo inciso II, art 5ª e item “b”, inciso IV, art.
23 da Lei Complementar nº 848, publicada no Diário Oficial do
Estado em 13.03.2017, que exige a Formação em Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais para Postos acima de Capitão.
Art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroangindo seus efeitos a contar do dia 20 de dezembro de 2017.
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Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Vitória, 18 de janeiro de 2018.
CARLOS MARCELO D’ISEP COSTA – CEL BM
Comandante-Geral do CBMES

Objetivando a redução de custos no aperfeiçoamento dos capitães BM e uma maior
integração com a Polícia Militar foi firmado um convênio para a realização do Curso
de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).

Com o convênio a PMES disponibilizou 04 vagas para o CBMES, permitindo que os
capitães de uma turma pudessem frequentar o mesmo curso, e desta forma reduzir
o impacto da nota do CAO no momento da promoção, conforme previsto na Lei
Complementar nº 848, de 13 de março de 2017. Com essa medida, o ComandoGeral efetiva o compromisso assumido com os capitães e tenentes em reunião
realizada no dia 18 de agosto de 2017.
Foram selecionados para o CAO-2018 - Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
Gestão Policial Militar e Segurança Pública (aprovado pelo CEE/ES Resolução nº
4624/2016, DOE de 10/11/2016), realizado na Academia de Polícia Militar do
Espírito Santo - Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública da
PMES, com carga horária de 491 horas, os seguintes oficiais:





Cap BM Cristiano Malacarne.
Cap BM Felipe Patricio das Neves.
Cap BM Antonio Severino da Silva.
Cap BM Tales de Aquino Neves
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A formatura do CAO-2018 foi realizada no dia 13 de novembro de 2018 no Salão
São Tiago do Palácio Anchieta, tendo como concludentes 38 capitães da Polícia
Militar e três capitães do Corpo de Bombeiros Militar.
 Cap BM Cristiano Malacarne.
 Cap BM Felipe Patricio das Neves.
 Cap BM Tales de Aquino Neves.


Ainda no ano de 2018, mantendo o compromisso com os capitães e tenentes de
ofertar o CAO para as turmas de oficiais da Corporação, o Comando-Geral solicitou,
após oferta apresentada pela LIGABOM - Edital DEP/CPCP nº 015/08/2018, ao
Comandante-Geral do CBMBA 03 (três) vagas para o Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais Bombeiros Militares do CBMBA. O curso está sendo realizado em
Salvador - BA em convênio com o Instituto Federal da Bahia - IFBA, sendo um
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública, Segurança Contra
Incêndio, Pânico e Defesa Civil.
O curso teve inicio no dia 27 de novembro de 2018, com previsão de 8 meses de
duração, sendo indicados os seguintes oficiais do CBMES:
 Cap BM Domingos Savio Almonfrey.
 Cap BM FLorena Sarmento Rezende.
 Cap BM Daniel Alves Zandonadi.
O Curso de Habilitação de Sargentos - CHS teve sua Aula Inaugural na manhã do
dia 17/09 com a palestra: “Liderar é Construir uma Inteligência Coletiva” proferida
pelo professor MBA Richard Moreira, especialista em consultoria estratégica e
gestão organizacional, que enfatizou as capacidades que os novos Sargentos
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deverão adquirir durante o Curso, com o objetivo de solidificar a excelência dos
serviços prestados pela Corporação ao povo do Espírito Santo.

Em virtude de agenda com o Governador do Estado não participei da Aula Inaugural,
mas, no período da tarde, me reuni com os 97 Alunos-Sargentos e explanei sobre as
premissas que nortearam a formatação do CHS-2018 e a importância do estudo e
da dedicação de cada um no processo de aprendizagem. Aproveitei, também, para
socializar o andamento das obras, dos projetos e dos investimentos em curso no
CBMES.
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• Cursos de Especialização: Foram realizados 27 cursos de especialização,
representando uma Carga Horária Total de 1.819 horas e um público alcançado de
439 pessoas, entre militares do CBMES, militares de outras Corporações e civis.
A descrição dos cursos com as respectivas cargas horárias e o número de alunos
encontra-se detalhado no quadro abaixo:

Curso
Capacitação de Docentes em Combate
a Incêndio nível I
Capacitação de Docentes em Combate
a Incêndio nível I e nível II
Capacitação de Docentes em Combate
a Incêndio nível II
Curso Básico de Atendimento a
Emergências Químicas
Curso de Atendimento Pré-Hospitalar
módulo I
Curso de Atendimento Pré-Hospitalar
módulo I (APH)
Curso de Combate Ofensivo módulo I
Curso de Especialização em Perícias
de Incêndio e Explosões
Fundamentals of Fire Investigation
(NFPA)
II
Seminário
de
Gestão
do
Conhecimento
Equipes
de
Aprendizagem em Organizações
Módulo I do Curso Busca, Resgate e
Salvamento com Cães - Básico
Módulo II do Curso Busca, Resgate e
Salvamento com Cães
Módulo II do Curso Busca, Resgate e
Salvamento com Cães - Básico
Módulo III do Curso Busca, Resgate e
Salvamento com Cães - Básico
Módulo IV do Curso Busca, Resgate e
Salvamento com Cães - Básico
Módulo V do Curso Busca, Resgate e
Salvamento com Cães – CBRESC
2018
Resgate Técnico - módulo I
Resgate Técnico – módulo II

Aluno Total Carga
por
alunos hora
turma
ano
total

Qtd
ano

Carga
horaria

1

120

2

2

120

1

160

14

14

160

2

56

1

2

112

6

50

20

119

300

1

52

11

11

52

1

45

12

12

45

2

40

11

21

80

1

360

28

28

360

1

30

28

28

30

1

0

77

77

0

1

60

9

9

60

1

60

16

16

60

1

60

1

1

60

1

60

27

27

60

1

60

11

11

60

1

60

6

6

60

3

50

13

38

150

1

50

17

17

50

Fonte: CEIB/DGP
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O Curso de Especialização em Perícia de Incêndio e Explosão - CPIE foi
realizado na Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP (processo n°
79243932 - Descentralização de Crédito Orçamentário no valor de R$139.267,20) no
período de 10/04 a 29/06/2018 e teve uma carga horária de 360 horas aula.
O CPIE/2018 formou 28 peritos de incêndio e explosão, sendo 21 do CBMES, 02 do
CBMPI, 02 do CBMMG, 01 do CBMAL, 01 do CBMMS e 01 do CBMBA.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo atendendo ao convite do
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá enviou 02 Oficiais peritos
de incêndio e explosão para ministrarem 03 disciplinas no Curso de Especialização
em Perícia de Incêndio e Explosão daquela Corporação.
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 6842/2018 - CMT-GERAL, DE
16/08/2018.
O CORONEL BM COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o disposto no item I do art. 2º do Regulamento do Comando
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo
(RCGCBMES), aprovado pelo Decreto n.º 689-R, de 11 de Maio de
2001.
RESOLVE:
INFORMAR que os militares abaixo listados deslocar-se-ão para o
Estado do Amapá, com saída no dia 19.08.2018, e retorno no dia
29.08.2018, para atuarem como instrutores no Curso de Pericia de
Incêndio e Explosão a ser realizado no Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Amapá - CBMAP. O deslocamento será sem ônus
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para o Estado, pois as despesas com transporte, hospedagem e
alimentação serão custeadas pelo CBMAP.
Ten Cel BM SCHARLYSTON MARTINS DE PAIVA;
Maj BM ANDRE PIMENTEL LUGON.

Na ocasião foram ministradas as disciplinas: Metodologia da Investigação de
Incêndio em veículos automotores terrestres, metodologia da investigação de
explosões e fundamentos da investigação de incêndio, curso base para a
certificação internacional.
Esse foi mais um passo dado na solidificação do CBMES como Corporação de
referência nacional, seguindo o planejamento estratégico da Instituição.

Reforçando a prioridade de capacitação, treinamento e valorização do público
interno, mesmo diante das dificuldades orçamentárias, o Comando-Geral possibilitou
os seguintes Cursos, Certificações e Participações Internacionais:
1) Programa de Formação de Lideranças, realizado pelo Insper Instituto de Ensino e
Pesquisa em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo, no
período de 07 de dezembro de 2017 a 26 de janeiro de 2018.
 Cel BM Carlos Marcelo D’Isep Costa.
 Cel BM Alexandre dos Santos Cerqueira.
 Cel BM André Có Silva.
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2) Evidence Colletion Techinician: IAAI-ECT (Certificação Internacional de Perícia de
Incêndio e Explosão) pela Associação Internacional de Peritos de Incêndio (IAAI International Association of Arson Investigators). Realizada Cidade de Frisco, no
Estado do Texas - EUA, no período de 18 a 27 de maio de 2018:
 Ten Cel BM Scharlyston Martins de Paiva.
 1ºTen BM Bruno Moreira Bona
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3) Visita aos Centros de Formação de Bombeiros nas cidades de: Sintra, São João
da Madeira e Lousã a convite da Escola Nacional de Bombeiros de Portugal, no
período de 14 a 21 de abril de 2018:
 Cel BM André Có Silva.
 Maj BM Mauro Rosa.

4) Curso de Introdução ao Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (7º edição) - CI-SIPAER, realizado pela CENIPA no dia 20 de maio de
2018, com carga horária de 30 horas:
 Maj BM Leandro Ferreira da Silva.
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5) Curso de Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO)
realizado em Belo Horizonte/MG pela Agência Nacional de Aviação Civil no período
de 23 a 27 de julho de 2018, com carga horária de 40 horas:
 Maj BM Leandro Ferreira da Silva.

6) Estágio Básico do Combatente de Montanha realizado no 32º Batalhão de
Infantaria Leve - "Batalhão Dom Pedro II", no período de 17 a 21 de setembro de
2018, com carga horária de 49 horas:
 CB BM Rafael Perim Rocha.

7) Curso de Piloto de Aeronave Remotamente Pilotada, realizado no Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina no período de 22 a 26 de outubro de 2018:
 Maj BM Alexander Loureiro de Souza.
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 Maj BM Rodrigo Rigoni de Souza.

2.15 Mestrado Profissional
O convênio de cooperação técnica entre o CBMES, o Tribunal de Contas e a UFES,
possibilitou mais 02 (duas) vagas para o Mestrado em Gestão Pública (na UFES)
destinadas aos Oficiais Superiores, no ano de 2018.
Nesse sentido, foi publicado no BCGCBMES nº 009, de 1º de março de 2018 o
Edital 01/2018 - CBMES.
EDITAL 01/2018 – MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO
PÚBLICA
O CORONEL BM DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso da
atribuição que lhe foi delegada, conforme o disposto no Art. 5, NGA
DGP, da Portaria nº 422-R, de 22.02.2017, Anexo I, c/c Art. 7º, §1º
da Portaria 020-S, de 09.03.2016.
RESOLVE:
PUBLICAR o extrato do Edital Nº01/2018 – CBMES, que versa sobre
o processo seletivo interno para ingresso no curso de Mestrado
Profissional em Gestão Pública/UFES – turma 2018/1:
O convênio de cooperação técnica entre o CBMES, o Tribunal de
Contas e a UFES, disponibiliza 02 (duas) vagas para o Mestrado em
Gestão Pública (na UFES) destinadas aos Oficiais Superiores que
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participarem deste Processo de Seleção Interna. Excepcionalmente,
caso não seja alcançado o número de inscritos entre os Oficiais
Superiores, as vagas excedentes serão disponibilizadas de acordo
com a conveniência do Comando-Geral.
Esse processo tem as seguintes fases: 1. realizar teste da ANPAD
ou ter feito e esteja dentro da vigência de 2 anos; 2. participar e ser
selecionado no processo seletivo interno do CBMES; e 3. participar e
ser aprovado no processo seletivo da UFES.
Para a consecução deste convênio, de forma voluntária, o Sr Cel BM
Cerqueira será o coorientador dos Oficiais Superiores que
alcançarem aprovação no Processo Seletivo Interno (2ª etapa) e
posterior seleção no Processo Seletivo da UFES (3ª etapa). A
obtenção dessas vagas para o CBMES só foi possível devido ao
desprendimento desse Oficial, já que as vagas ofertadas estão
atreladas a indicação e homologação pela UFES desses
coorientador. Sem isso o CBMES não receberia essas vagas.
Para a classificação ordenada dos indicados a participarem do
processo seletivo para o mestrado profissional em Gestão
Pública/UFES, os interessados serão pontuados, conforme critérios e
valorações estabelecidos pelo Comando-Geral.
Os critérios e valorações serão os seguintes:
Cursos, Estágios e Afins
Carga horária
Valoração
Até 20h
1
Até 60h
2
Até 120h
3
Até 240h
4
Acima 240h
5
Posto
Posto
Valoração
Tenente
1
Capitão
2
Major
3
Tenente-Coronel
4
Coronel
5
Relevância Institucional do Tema Proposto
Relevância
Valoração
Média
2
Alta
4
Muito Alta
6
Tempo de Efetivo Serviço
Anos
Valoração
0a5
1
6 a 10
2
11 a 15
3
16 a 20
4
21 a 25
5
26 a 30
4
31 a 35
3
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Artigos e Publicações
Artigos e Publicações
Publicações
Artigos Científicos, TCC e similares
Artigos Científicos classif. Qualis

Valoração
1
2
3

Após o processo seletivo, o Coronel BM Diretor de Gestão de Pessoas, publicou o
extrato do Edital Nº 02/2018 – CBMES no BGCBMES n° 10, de 08 de março de
2018 divulgando o resultado do processo seletivo interno para ingresso no curso de
mestrado profissional em gestão pública/UFES – turma 2018/1, tendo como
aprovados o Ten Cel BM Germano Felippe W. Neto, e o Maj BM Mauro Rosa.
2.16 Benefícios
O Comando-Geral, por meio do Departamento de Recursos Humanos (DRH),
manteve a política de intensificar as parcerias com diversas instituições buscando
uma ampliação de benefícios para todos os bombeiros militares, e
consequentemente, um aumento indireto da sua renda.
2.17 Projeto Servidor Destaque da Segurança Pública e Defesa Social
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social considerando as
disposições contidas no Planejamento Estratégico do Governo do Estado
(Orientações Estratégicas 2015-2018), especialmente no tocante ao desafio da
gestão pública estadual relativo à promoção do desenvolvimento pessoal e
profissional do servidor público, bem como a diretriz estratégica do Plano Estadual
de Segurança Pública 2015-2018 concernente à priorização da evolução do capital
humano das instituições componentes do sistema de segurança pública e defesa
social do Estado, lançou o Projeto “Servidor Destaque” da Segurança Pública e
Defesa Social Capixaba.
No ano de 2018 foram realizadas 04 edições reconhecendo a eficiência, a ética, a
produtividade, a dedicação, a responsabilidade, o comprometimento, e a
proatividade de servidores do Detran, PM, PC e do nosso Corpo de Bombeiros
Militar.
Abaixo estão relacionados os bombeiros militares elogiados e as respectivas ações
em cada uma das edições.


Edição 01 - Julho/2018

I - Aos servidores públicos listados abaixo pela integração e articulação de
esforços despendidos nas diligências necessárias para o êxito na elucidação do
caso da morte cruel dos irmãos Kauã Sales Butkovsky (6 anos de idade) e Joaquim
Alves Sales (3 anos de idade), fato ocorrido em 21 de abril de 2018, no município de
Linhares/ES. Merece pontuar que o resultado positivo das investigações e a
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competência dos trabalhos desenvolvidos pelos servidores (como a perícia criminal,
perícia de incêndio, e outros trabalhos) diante da complexidade das circunstâncias
deste fato teve repercussão na mídia local e nacional, além disso, a elucidação do
crime foi motivo de orgulho para as famílias capixabas e de todo o país.









Ten Cel BM Benicio Ferrari Junior;
Maj BM André Lugon Pimentel;
Maj BM Fábio Silva Ferreira;
Ten BM Bruno Moreira Bona;
Ten BM Igor Olimpio Pazini da Cunha;
Asp Of BM Fabrício Alves Brito;
CB BM Henrique Andreata Bitencourt; e
CB BM André Porto.

II - Aos servidores públicos listados abaixo pela atuação na ocorrência de alta
complexidade técnica e psicológica que consistiu na realização de busca e
recuperação subaquática do corpo do militar Sargento PM Paulo Sérgio Torquato
Lepre. Em 09 de julho de 2018, o veículo do militar caiu de uma ponte na localidade
de Araçás, município de Ibitirama/ES, e submergiu no rio; após a queda,
heroicamente, o militar salvou a vida de sua esposa e de seu filho que estavam no
veículo; em seguida, o militar morreu afogado e seu corpo desapareceu no rio.
Depois de várias tentativas convencionais, o corpo do militar e a arma de fogo que
portava foram recuperados pela equipe de mergulho de segurança pública do Corpo
de Bombeiros Militar.
 2° Sgt BM Marcelo Stefanon Sobrinho;
 CB BM Henrique Pereira da Cruz; e
 CB BM Warlles de Lima Reis.
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Edição 02 - Agosto/2018

I - Aos bombeiros militares que participaram com dedicação e
comprometimento na operação de busca e salvamento do professor mineiro, Sr.
Antônio Teodoro Dutra Júnior, que permaneceu perdido por 5 (cinco) dias no Parque
Nacional do Caparaó, em condições climáticas serveras, tendo sido encontrado e
resgatado com vida pela equipe de busca do CBMES em Julho/2017. Destaca-se
neste fato ocorrido que o êxito da ação de resgate do professor foi resultado da
persistência e técnicas empregadas pelos bombeiros, apoiados pelo Núcleo de
Operações e Transportes Aéreo (NOTAer/ES) e por voluntários locais. Ressalte-se
ainda que a ocorrência contou com a participação de cães farejadores treinados a
partir de técnicas de padrões internacionais de resgate, cuja atuação exitosa
conduziu a equipe de profissionais à vítima.





Cap BM Heitor Henrique Lube da Silva;
CB BM Breno Ressari Nicolini;
CB BM Rodrigo Gonçalves Sobreira; e
CB BM Victor Assis Dias.

II - Aos bombeiros militares que participaram da complexa ocorrência de
soterramento de 3 (três) trabalhadores autônomos no município de Afonso
Cláudio/ES em Agosto/2018. Os 3 (três) homens estavam escavando um barranco
nos fundos de uma casa; em seguida, o barranco deslizou e soterrou os homens; a
partir do acionamento e no comando das ações, a equipe de bombeiros empregou
técnicas avançadas de busca e resgate; e, após 9 (nove) horas de trabalho, os
bombeiros retiraram dos escombros as vítimas, sendo duas sobreviventes e uma
morta. Destaca-se neste fato que o êxito da ação de resgate foi resultado da
agilidade e eficiência dos bombeiros, bem como da interação com equipes da
PMES, SAMU, Defesa Civil Municipal e voluntários locais.














Cap BM Ramon Magevski Boles;
Asp Of BM Guilherme Martinelli Schulz;
2° Sgt BM Marcos Paulo Miranda Ribeiro;
3° Sgt BM Wagner Pires argento;
CB BM Juliana da Cruz Borges Schenerock;
CB BM João Paulo Gradim;
CB BM Hygor Leão Marvila;
CB BM Marcello Lamberti dos Santos;
CB BM Guilherme Paste Perim;
CB BM Rubem Will;
SD BM Beatriz Ferreira de Carvalho;
SD BM Layons Bispo da Silva; e
SD Lucineide Benincá Machado.
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Edição 03 - Setembro/2018

I - Aos servidores públicos atuantes no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito
Santo (CBMES), listados abaixo, pela participação na ocorrência de alta
complexidade do dia 10 de setembro de 2018, incidente em que uma pessoa tentou
suicídio, ameaçando saltar da Ponte Deputado Darcy Castello Mendonça - 3ª Ponte.
No dia em que se comemorava o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, durante
mais de 8 (oito) horas, os bombeiros envolvidos na ocorrência envidaram todos os
esforços necessários para resguardar a vida do cidadão, portador de transtornos
mentais. Cabe mencionar que no cenário de iminência do ato suicida, os bombeiros
precisaram enfrentar opiniões e atitudes contrárias ao ato de salvar a vida do
indivíduo. Sem pestanejar, os bombeiros se dedicaram à ocorrência com ética no
trato com o ser humano, responsabilidade, comprometimento e eficiência, atitudes
estas que resultaram no salvamento da vida do cidadão e seu encaminhamento para
tratamento e assistência médica.







Cap BM Afonso Amorim Pereira;
3° Sgt BM Filipe Pereira Baptista;
CB BM Márcio Louzada Vergilio;
CB BM Júlio Eduardo Tibúrcio;
CB BM Shirleyhorbelt Fidalgo Pereira; e
SD BM Thais Mendonça Lauff.
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Edição 04 - Dezembro/2018

I - Aos oficiais que têm desempenhado um excelente trabalho diante da
gestão administrativa dos setores que comandam na Corporação, servidores que
possuem características singulares, como o empenho, dedicação, proatividade,
talento, eficiência e comprometimento em todas as missões que lhes são confiadas.
 Ten Cel BM Germano Felippe Wernersbach Neto;
 Ten Cel BM Hekssandro Vassoler; e
 Maj BM Anderson Augusto Guerin Pimenta.
II - Aos bombeiros militares, integrantes da equipe de resgate da 2ª
Companhia do 4º Batalhão, localizada em Venda Nova do Imigrante, que
participaram da ocorrência de colisão entre uma moto e um caminhão no Km 105 da
BR 262, no dia 25 de setembro de 2018. Destaca-se que o grave acidente ocorrido
envolveu uma vítima que estava com fortes dores na região torácica, dificuldades de
respirar, traumatismo crânio encefálico e intenso sangramento na cabeça e no nariz,
além de cortes profundos. O êxito da ação de resgate foi resultado do
profissionalismo e eficiência da equipe de bombeiros, que imobilizou a vítima,
conteve a hemorragia, realizou a limpeza dos ferimentos e transportou-a
rapidamente para o Hospital Padre Máximo, município de Venda Nova do Imigrante.
 CB BM Juliana da Cruz Borges Schenerocke;
 CB BM Bruno Alexandre Lopes Francisco; e
 SD BM Beatriz Ferreira de Carvalho.
III - Ao oficial que tem demonstrado proatividade, perfil colaborativo e elevado
grau de comprometimento com os assuntos da Gerência de Bens da Corporação,
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envidando todos os esforços necessários para a regularização da carga patrimonial,
bem como de diversos outros assuntos de logística do Corpo de Bombeiros Militar.
 Cap BM Márcio da Costa Cavachini.

3) Fortalecimento Permanente das Ações de Proteção e Defesa Civil das
Comunidades

Na busca do fortalecimento permanente das ações de proteção e defesa civil o
Comando-Geral buscou de forma incessante, ao longo de 2018, o reforço da equipe
da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil com profissionais das áreas
de hidrologia e geologia.
Nesse sentido, após reunião com o Diretor-Presidente da Agência Estadual de
Recursos Hídricos (AGERH) Alberto Pêgo foi viabilizado o remanejamento do
servidor Luiz Henrique Muniz de Aquino, ocupante do cargo de Agente
Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos para o CBMES. Deve-se registrar a
disposição e a vontade do servidor em trabalhar na CEPDEC.
PORTARIA Nº 791-S, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.
A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL, no uso da delegação de competência atribuída pelo Art.
1º, inciso VI da Portaria nº. 014-R, publicada em 24 de março de
2010 e, tendo em vista o que consta no processo nº 83703802,
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RESOLVE:
AUTORIZAR, nos termos do artigo 6º, alínea “c”, c/c o artigo 10, do
Decreto nº 3.077, de 07 de dezembro de 1990, alterado pelo Decreto
3.352-N, de 11 de maio de 1992, o remanejamento do servidor LUIZ
HENRIQUE MUNIZ DE AQUINO, nº. funcional 428696, ocupante do
cargo de Agente Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos AGERH para o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo CBMES.
Vitória, 26 de dezembro de 2018.
SANDRA HELENA BELLON MÓDOLO
Subsecretária de Estado de Administração de Pessoal
(DOE – 28/12/2018)

Na área de geologia, graças a sensibilidade do Governador Paulo Hartung, do Vicegovernador Cesar Colnago e do Prefeito de Castelo Luiz Carlos Piassi foi possível a
celebração de um o convênio possibilitando a cessão da geóloga do município
Cristiane Tinoco dos Santos. De igual forma, deve-se registrar a disposição e a
vontade da servidora em trabalhar na CEPDEC.
Nesse processo, desde a solicitação informal ao Governador Paulo Hartung, o
Comando-Geral atuou em diversas frentes para concretizar a cessão da servidora. A
formalização do processo teve inicio com a manifestação oficial do Prefeito
Municipal, assinatura de convênio entre o Município e o Estado, disponibilização de
um cargo comissionado da SESP para o CBMES/CEPDEC e a publicação do
Decreto de nomeação.
Importante destacar a compreensão e a amizade do Cel PM Nylton – Secretário de
Segurança Publica e Defesa Social na liberação de um cargo comissionado da
SESP para atender a nossa demanda.
DECRETO Nº 4344-R, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a transferência de cargo
de provimento em comissão, sem
elevação da despesa fixada.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no
exercício das atribuições previstas no art. 91, inciso V, da
Constituição Estadual, e com as informações constantes no processo
nº 82075077.
DECRETA:
Art. 1º Fica transferido da Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Defesa Social - SESP para o Corpo de Bombeiros Militar
do Espirito Santo - CBMES / Coordenação Estadual de Proteção e
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Defesa Civil - CEPDEC, 01 (um) cargo de provimento em comissão
de Assessor Especial Nível II, Ref. QCE-05
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 21 dias de dezembro de 2018, 197º
da Independência, 130º da República e 484º do Início da
Colonização do Solo Espírito-santense.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
(DOE – 26/12/2018)

DECRETO Nº 1862-S, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.
NOMEAR, de acordo com o art. 12, inciso II, da Lei Complementar nº
46, de 31 de janeiro de 1994, CRISTIANE TINOCO DOS SANTOS,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor
Especial Nível II, Ref. QCE-05, do Corpo de Bombeiros Militar do
Espirito Santo, Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil.
(DOE – 28/12/2018)

3.1 Treinamento e Capacitação

Curso

Sigla

Total

Noções Básicas em Proteção e Defesa Civil e em
Gestão de Riscos - MÓDULO I
Elaboração de Plano de Contingência - MÓDULO II
Gerenciamento
de
Desastres,
Decretação
e
Reconhecimento Federal e Gestão de Recursos
Federais em Proteção em Defesa Civil – MÓDULO III
Gestão de Recursos Federais em Proteção em Defesa
Civil para Reconstrução - MÓDULO IV
Curso Básico de Percepção de Risco Geológico
Curso de Sistema de Comando de Operações
Curso para Formação de Núcleos Comunitários de
Proteção e Defesa Civil – NUPDEC
Curso de Análise de Risco (Estrutural)
Inserção do Plano de Contingência no S2ID.
Curso de Reconhecimento, S2ID e Captação de
Recursos Federais.
Curso Especial para Tripulação de Embarcação de
Estado no Serviço Público
VI Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e
Desastres

--

31

--

35

-36

-CBPRG
SCO

37
61
33

29
CAR

56

38
--

107

ETSP

35

--

235

Fonte: CEPDEC

Total de pessoas capacitadas: 733 pessoas.
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3.2 Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil - PEPDEC
Em 2018, conforme estabelece o art. 6º do Decreto nº 3.140-R, de 30 de outubro de
2012, o PEPDEC teve sua atualização realizada em abril e outubro. Estas
atualizações foram precedidas de convocações para uniões, que tiveram por
objetivo alinhar as atividades dos Órgãos do Estado frente às demandas
emergenciais acarretadas por desastres, a fim de que estejam preparados para dar
o suporte necessário à população, conforme as atribuições estabelecidas para cada
órgão no PEPDEC.

591

No mês de outubro de 2018 foram realizados 04 cursos de Sistema de Comando em
Operações – SCO - para servidores da saúde, após solicitação do Ponto Focal do
PEPDEC na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo - SESA, Roberta
Tatiany N. e Silva, devido à necessidade de capacitar seus servidores para
utilização da ferramenta (SCO) durante o atendimento a desastres. Os cursos foram
balizados pela Nota de Ensino 001/2018-CEPDEC, que definiu o seguinte
cronograma:

Data
18/10/2018
22/10/2018
25/10/2018
30/10/2018

Público Alvo
Municípios que compõem a Superintendência
Regional de Saúde Central – Colatina.
Municípios que compõem a Superintendência
Regional de Saúde Norte – São Mateus.
Municípios que compõem a Superintendência
Regional de Saúde Metropolitana - Cariacica
Municípios que compõem a Superintendência
Regional de Saúde Sul – Cachoeiro de Itapemirim.

3.3 Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil
A Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil foi realizada no período de 4 a 10 de
agosto de 2018, e as ações desenvolvidas tiveram o objetivo de proporcionar às
pessoas a percepção de situações envolvendo risco; a ciência da existência e causa
dos riscos relacionados aos desastres naturais; o conhecimento das ações
desenvolvidas pela defesa civil e a sensibilização para criação e integração dos
NUPDEC.
Durante a Semana foram realizados 09 Simulados de Preparação para Desastres;
37 Palestras em escolas com temáticas de Defesa Civil; 01 Simulado de Mobilização
da Força de Resposta a Desastre no CBMES (com participação de 50 Bombeiros
Militares) e o 7° Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres, com a
participação de 47 municípios, totalizando 235 pessoas.
No dia de 10 de agosto, comemorando o Dia Estadual de Proteção e Defesa Civil foi
realizado o 7º Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres. O
Seminário foi organizado em parceria com a ESESP e realizado em uma das salas
do Cinemark do Shopping Vitória com a seguinte programação.
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3.4 Operacionalização do FUNPDEC
No mês de maio O Governo do estado formalizou a transferência de R$ 1,9 milhão
ao município de Rio Novo do Sul, para obras de construção e reposição de
contenções de encostas, afetadas durante as fortes chuvas no mês de março.
A transferência foi efetivada entre Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil
(FUNPDEC) e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil (FUNMPDEC), sendo a

segunda operação realizada pelo FUNPDEC no atendimento emergencial a um
município capixaba.
O Comando-Geral solicitou à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil
que elaborasse o mapeamento do processo de transferência Fundo a Fundo pra
auxiliar as operações futuras.
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3.5 Componente Gestão de Risco e Desastre – Banco Mundial
No ano de 2018, em relação aos projetos da subcomponente “Gestão de Risco e
Desastre”, os trabalhos se concentraram fortemente na elaboração dos Termos de
Referência e no inicio dos processos licitatórios. No mês de dezembro, a situação se
apresentava da seguinte forma:
1 - Termo de Cooperação entre CBMES/SEDURB/SEAMA/INCAPER.
Publicado no Diário Oficial de 03 de novembro.
2 - Processo para aquisição de caminhões e pickups, processo para
aquisição de estações de tratamento móvel de água, processo para aquisição
de empilhaderia e miniescavadeira. Processos na CPL da SEAMA, com reserva
orçamentária feita.
3 - Processo para a descentralização orçamentária da CEPDEC para
SEAMA. Processo (83873686) em andamento na SEP.
4 - Processo para aquisição de equipamentos de resgate. Na SEAMA
aguardando a descentralização orçamentária.
5 - Processo do Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastres
O processo físico encontra-se na SEAMA, sendo instruído para encaminhamento à
PGE. Concomitantemente, o Banco Mundial estava fazendo a análise de não
objeção do edital.
6 - Processo para aquisição de veículo plataforma para transporte da
miniescavadeira. Processo na Secretaria Executiva do Programa.
7 - Projeto Alerta-ES:
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7.1 - Processo para aquisição de estações hidrometeorológicas: Adequação
do Termo de Referência
7.2 - Sistema de monitoramento hidrometeorológico: Em construção
Para o ano de 2019 existe a previsão de contratação dos seguintes projetos:
 Aquisição de 01 veículo para transporte da miniescavadeira.
 Valor estimado: R$ 280.000,00
 Contratação de gerente de projetos para atuar na implantação do Centro
Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre (CEGRD).
 Valor estimado: R$ 400.000,00
 Desenvolvimento do Sistema Integrado de Proteção e Defesa Civil do Espírito
Santo.
 Valor estimado: R$ 400.000,00
 Aquisição de estações hidrometeorológicas- Alerta-ES.
 Valor estimado: R$ 2,1 milhões
 Serviço de instalação das estações hidrometeorológicas – Alerta-ES.
 Valor estimado: R$ 192.000,00
 Desenvolvimento do Sistema de Integração de dados hidrometeorológico do
Espírito Santo para gestão de risco de desastres - Alerta-ES.
 Valor estimado: R$ 350.000,00
 Implantação e customização do sistema TerraMA2 - Alerta-ES.
 Valor estimado: R$ 250.000,00
 Capacitação no curso “Structural Collapse Specialist – Instructor Led
Training”, a ser realizado na Texas A&M Enginnering Extension Service
(TEEX), para 02 (dois) oficiais bombeiros militares.
 Valor estimado: U$ 18.000,00

Nota: As atividades e ações desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) estão registradas no seu Relatório Anual 2018.
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XIII – REGISTROS IMPORTANTES

Aula Inaugural NPOR
No dia 19 de fevereiro de 2018 com muita honra ministrei a Aula inaugural do Núcleo
de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) do 38° Batalhão de Infantaria Batalhão Tibúrcio. Na oportunidade pontuei para os novos alunos minha trajetória na
carreira militar iniciada em 1984 no NPOR/38° BI e os valores aprendidos e
cultuados até hoje.

Operação Tiradentes
Seguindo a deliberação do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias
e Bombeiros Militares (CNCG) o CBMES realizou no dia 11 de maio de 2018 a
Operação Tiradentes II.
A operação em homenagem a Tiradentes, patrono cívico do Brasil, ocorreu de forma
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integrada por todos os Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Militares do Brasil e
teve por objetivo promover ações de segurança e de proteção da incolumidade
pública.
O CBMES contou com o empenho de 160 militares e 40 viaturas em cada dia da
operação, desenvolvendo ações de prevenção, combate a incêndios, salvamentos,
atendimento pré-hospitalar, vistorias e também ações educativas.
A Operação Tiradentes II é a maior operação de seguranca pública já realizada no
país. Além da promoção da segurança e tranquilidade pública, objetiva também
mostrar à população o impacto de mais de 40 horas do trabalho das Corporações
Militares, responsáveis pela segurança do país. A integração, união e coesão das
Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares demostram a força,
organização, pontualidade e confiabilidade das informações, características destas
instituições.
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Palestra Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - PMES
No dia 07 de junho de 2018 ministrei a palestra com o titulo "O Corpo de
Bombeiros Militar no Contexto da Segurança Pública" para o Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO - 2018) realizado na Academia de Polícia Militar
do Espírito Santo (APM).
O CAO visa aperfeiçoar Capitães do Quadro de Oficiais Combatentes (QOC), tendo
como o objetivo a requalificação profissional e a atualização dos conhecimentos nas
áreas das ciências humanas, sociais e jurídicas, da gestão e da aplicação técnicaoperacional em segurança pública.
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Semana de Prevenção Contra Incêndio
A Semana de Prevenção Contra Incêndio foi realizada no período de 1º a 08 de julho
de 2018 tendo a Comissão organizadora designada pela Portaria nº 005-S, de 07 de
fevereiro de 2018.
PORTARIA Nº 005-S, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018.
Designa militares para comporem Comissão
da Semana de Prevenção contra Incêndio.

O CORONEL BM COMANDANTE GERAL DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no item II do art. 2º do
Regulamento do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (RCGCBMES), aprovado pelo Decreto nº
689-R, de 11 de maio de 2001 e o Decreto Federal nº 35.309, de 02
de abril de 1954;
RESOLVE:
Art. 1º Criar a Comissão da Semana de Prevenção contra Incêndio
que será realizada no período de 01 a 08 de julho de 2018.
Art. 2º Designar os militares abaixo nominados para comporem
Comissão da Semana de Prevenção:
Presidente: Ten Cel BM Carlos Wagner Borges.
Membros: Ten Cel BM Adeilton Costa Pavani;
Maj BM Fábio Silva Ferreira;
Maj BM José Uliana;
Maj BM Clayton Laeber Thompson;
Maj BM Pedro Dalvi Boina;
Cap BM Dainer Marçal Dias;
1º Ten BM Rodrigo Christ Diniz;
1º Ten BM Gabriel Prata Caliman da Silva;
Asp OF BM Carla Andresa Nascimento Silva;
Sub Ten BM Nolimar Batista Silva.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Vitória, 07 de fevereiro de 2018.
Carlos Marcelo D’Isep Costa - Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
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Em virtude dos jogos da Copa do Mundo de Futebol da FIFA a Programação da
Semana de Prevenção Contra Incêndio foi ajustada em função das partidas da
Seleção Brasileira. Assim, a programação final foi a seguinte:

30/06 e 08/07 - Exposição Fotográfica e de Viaturas Históricas (Shopping Vila Velha)
1º/07 - 5ª Edição da Corrida dos Bombeiros (Quartel do Corpo de Bombeiros, na
Enseada do Suá)
02/07 - Solenidade Militar em Comemoração ao Dia do Bombeiro (Quartel do
Comando-Geral)
04/07 - 9º Seminário de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (Teatro do SESI, em
Jardim da Penha, Vitória)
05/07 - Simulado de Salvamento em Altura (Centro de Vitória)
06/07 - Campanha Educativa de Fiscalização “Bombeiro na sua casa” (Vitória)
06/07 - Encontro dos Bombeiros da Reserva do ES (QCG/CBMES)
07/07 - Culto em Ação de Graças (Templo de Oração – QCG/CBMES)

Durante o 9° Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico ministrei a
palestra "40 ANOS da Legislação de Segurança Contra Incêndio e Pânico no
Estado do Espírito Santo."
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Corrida dos Bombeiros
A 5ª Edição da Corrida dos Bombeiros foi realizada no dia 1° de julho de 2018
(domingo), seguindo, ainda, como nos anos anteriores, o acordo firmado entre a
Associação de Bombeiros (ABMES) e o Comando-Geral.
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Paralelamente, buscava-se a adequação da minuta do Termo de Cooperação entre
o CBMES e a ABMES (processo n° 73266582) às exigências da PGE.

No dia 14 de novembro de 2018, após os ajustes sugeridos pela PGE, a Corporação
e a Associação de Bombeiros (ABMES) assinaram o Termo de Cooperação n°
003/2018 visando à organização da Corrida dos Bombeiros 2019 - 6ª Edição.
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A Corrida dos Bombeiros, com um percurso de 10,5 km, é a única corrida do estado
a fazer o percurso na Terceira Ponte nos dois sentidos. Em 2019 ela acontecerá no
dia 30 de junho marcando o início da Semana de Prevenção Contra Incêndios.

Termo de Cooperação com o IATE Clube do Espírito Santo
O Termo de Cooperação Técnica nº 002/2018 (processo nº 81345682) com o IATE
Clube do Espírito Santo - “ICES”, objetiva a Potencialização do serviço de
salvamento marítimo na região da baía de Vitória e adjacências.

RESUMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2018
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL: Estado do Espírito Santo,
por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo - CBMES, CNPJ 02.133.636/0001-37.
ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS: IATE Clube do
Espírito Santo - “ICES”, CNPJ 28.165.090/0001-90.
OBJETO: Potencialização do serviço de salvamento marítimo na
região da baía de Vitória e adjacências.
VALOR: Sem repasse de recursos financeiros.
VIGÊNCIA: O presente termo de cooperação terá vigência de 3 (três)
anos, a partir de sua assinatura.
(DOE - 22.08.18)
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Com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica a Corporação passa a ter uma
base de saída rápida para o mar, reduzindo assim, o tempo resposta para
atendimento às ocorrências de salvamento marítimo no litoral da Grande Vitória.

Inauguração do Pronto Socorro do HPM – 02/10/2018
No dia 10 de outubro de 2018, foi inaugurado o Pronto Socorro com UTI exclusiva
24 horas para os policiais militares e bombeiros militares no complexo do HPM.

O CBMES, dentro de todas as limitações e dificuldades de efetivo, realocou recursos
humanos para ficarem a disposição da Diretoria de Saúde (oito bombeiros militares,
liderados pelo Ten Cel BM Pavani - Portaria nº 044-S, de 10 de agosto de 2018) e
auxiliarem no desenvolvimento das atividades necessárias ao Projeto de
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Reestruturação em andamento, e também no apoio técnico para os serviços de
manutenção das instalações físicas da Diretoria e do HPM.
Visita de Vigili del Fuoco
No mês de outubro a Corporação recebeu a visita do amigo italiano Gianfranco
Sommavilla e sua família. Ele é bombeiro aposentado e Presidente do Circolo de
Vigili del Fuoco, da cidade de Belluno - Itália.
Infelizmente, o Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco não liberou o Vigili del Fuco
Jack Funes do Núcleo Cinófilo - Vigili del Fuoco di Belluno para que ministrasse, no
mês de outubro de 2018, um módulo de busca em matas no Curso de Busca e
Salvamento com Cães do CBMES, conforme solicitação contida no Ofício nº
289/2017 – Ajudância-Geral, de 1º de novembro de 2017.
No dia 10 de outubro de 2018 visitamos o Palácio Anchieta, o Palácio Cultural Sônia
Cabral, a Catedral Metropolitana de Vitória e o Arquivo Público.

No Arquivo Público o Diretor-Geral Cilmar Franceschetto apresentou um pouco da
história da imigração italiana no Espírito Santo.
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Seminário de Segurança Contra Incêndios - SCI
No dia 09 de novembro de 2018 foi realizado em Vitória o Seminário de Segurança
Contra Incêndio - Recomendações (SCIER). O evento promoveu 16 palestras
apresentadas por profissionais qualificados e com vasta experiência na área.
Um dos Frutos do SCIER foi o lançamento do livro digital contendo as palestras e
recomendações apresentadas. Tive a honra de escrever a introdução dessa
importante obra.
INTRODUÇÃO
Graças ao esforço e colaboração de vários profissionais, no ano de
2008 foi publicado o livro “A Segurança Contra Incêndio no Brasil”
com o objetivo de traçar um amplo panorama sobre o assunto. Até
hoje, acreditamos ser, a melhor e mais completa referência
bibliográfica na área para pesquisadores e profissionais.
Agora, aproveitando as recomendações apresentadas no Seminário
de Segurança Contra Incêndio em Edificações (SCIER), realizado
na Cidade de Vitória – ES, lançamos um novo livro, exclusivamente,
no formato digital.
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O livro pretende abordar os novos desafios e o enfrentamento da
problemática atual, bem como estimular a disseminação de
conhecimento, inovação e novas tecnologias para o mercado
brasileiro, trilhando um caminho para os próximos 10 anos, na área
de segurança contra incêndio.
Nesse caminho, é preciso que todos tenham em mente que as
iniciativas de desburocratização, simplificação e transparência dos
serviços de segurança contra incêndio e pânico são elementos
fundamentais para a implantação de um cenário futuro que
verdadeiramente garanta os avanços e as inovações na área,
garantindo maior segurança a sociedade brasileira.
Cada capítulo é de responsabilidade exclusiva dos autores,
registrando assim, não só as informações técnicas apresentadas nas
palestras do SCIER, mas também diferentes pontos de vistas sobre o
futuro dos temas.
Esperamos que essa obra possa contribuir na ampliação da cultura
de segurança contra incêndio no Brasil, disseminando
conhecimentos que norteiem novos rumos e que possibilitem uma
mudança comportamental, tanto da sociedade técnica, quanto da
sociedade em geral.
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Evento Novembro Azul: Saúde do Homem
No dia 19 de novembro de 2018 participei do Evento Novembro Azul: Saúde do
Homem organizado pela Seção de Atenção Psicosocial da Diretoria de Gestão de
Pessoas.
O evento teve como objetivo conscientizar os bombeiros militares sobre a
importância de mudança de hábitos e atitudes em relação a sua saúde, incentivando
o autocuidado e o diagnóstico precoce de doenças, principalmente, o câncer de
próstata. Na ocasião, tive a oportunidade de realizar uma palestra narrando a minha
experiência pessoal vivida no ano de 2012.

Feira de Saúde e Segurança do Trabalho - PREVENIR
Semana Prevenir é uma iniciativa do SINDIFER (Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo) com apoio do
SINDUSCON (Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Espírito
Santo) e do SINDIROCHAS (Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e
Calcários do Espírito Santo), e tem por objetivo fomentar as iniciativas em prol da
saúde e segurança nas empresas e a popularização deste tema na sociedade. O
CBMES integra o Comitê Técnico da Semana Prevenir.
A Semana Prevenir – 2018 foi realizada no período de 25/11 a 02/12, tendo a
participação do CBMES regulada pela Diretriz de Serviço n° 011/2018 – DOp.
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No encerramento da Semana Prevenir - 2018, além da exposição de viaturas e
equipamentos, recreação infantil, apresentação da Banda de Música do 38°
Batalhão de Infantaria, foi realizado o lançamento da Operação Verão 2018/2019 na
Praia de Grande - Fundão. A operação começou no dia 02 de dezembro,
alcançando os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz,
Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim e Marataízes.
Marcando o lançamento da Operação Verão 2018/2019 foi realizada uma simulação
de salvamento a vítimas de afogamento, integrando os Guarda-Vidas da Prefeitura
Municipal de Fundão, os militares do Corpo de Bombeiros Militar, o Núcleo de
Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) e o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU.
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Criação da Associação de Oficiais para constituir a Fundação de Apoio
No dia 06 de novembro de 2017 foi fundada a Associação para Criação da
Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Desenvolvimento do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (ACFAPED), destinada a
captação de recursos necessários para compor o patrimônio inicial da Fundação de
Apoio a Pesquisa, Ensino e Desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Espírito Santo (FAPED).
No início de 2018 foram adotados os procedimentos necessários para registro do
Estatuto da Associação em cartório, abertura de CNPJ e conta bancária.
A Associação (ACFAPED) foi formalmente criada, após gestão da Assistência ao
Comando-Geral (ASCMDO) junto ao Cartório Sarlo de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas. Na oportunidade contamos com o apoio da Advogada Christina
Magalhães C. Hollanda, Advogada que assinou como responsável sem ônus para
Associação.
O Passo seguinte foi a regularização junto a Receita Federal para criação de CNPJ.
Nessa etapa necessitou-se de um Contador, entretanto, a ACFAPED não disponha
de recursos em caixa para custear tal despesa. O Comando-Geral em contato com a
Diretoria da ABMES consultou sobre a possibilidade dela disponibilizar o seu
Contador para esse apoio.
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Após uma reunião entre a Diretoria e o Comando-Geral, Sr. Maxwel Rangel da MC
Contábil concordou em assessorar a ACFAPED nesse momento de forma gratuita,
ficando de se estudar no futuro a possibilidade de assumir a contabilidade da
FAPED.
Com a abertura da conta foram iniciadas as contribuições dos associados em 03
(três) parcelas de R$ 100,00, e algumas ações por parte do Comando-Geral para o
recebimento de doações.
Paralelamente, com base no Estatuto da FUNDABOM do Corpo de Bombeiros do
Estado de São Paulo foi estruturada a Minuta de Estatuto da FAPED e encaminhada
para análise e parecer da Curadoria das Fundações no MP.
Para o ano de 2019 o Estatuto da FAPED será enviado para registro em cartório
com o patrimônio constituído pela dotação inicial de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais) transferida da Associação para Criação da Fundação de Fomento a Pesquisa,
Ensino e Desenvolvimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito
Santo (ACFAPED).
Simulado de Ocorrência de Tentativa de Suicídio na 3ª Ponte
Na manhã do dia 09 de dezembro de 2018 (domingo), a Corporação realizou um
simulado de atendimento a ocorrência de tentativa de suicídio na Terceira Ponte.
O simulado buscou testar a atuação das Equipes da Rodosol, Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros Militar e Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha integrantes do
Plano de Contingência da Rodosol para este tipo de ocorrência.
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XIV – ESTATÍTICA DE ATENDIMENTOS

Ocorrências por Grupo
2017

Grupo de Ocorrências
APH
Salvamento
Incêndio Urbano
Incêndio Em Vegetação
Prevenção / Vistoria
Auxílio / Diversas Assistenciais
Produtos Perigosos
Defesa Civil
Total

Qtd
%
15.851
56,85
3.779
13,55
2.871
10,3
1.746
6,26
994
3,57
2.364
8,48
178
0,64
97
0,35
27.880

2018
Qtd
%
14.006
51,13
3.711
13,55
2.729
9,96
1.556
5,68
923
3,37
4.198
15,32
152
0,55
120
0,44
27.395

Fonte: DOp
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Ocorrências por OBM

OBM

2017

2018

1ª Cia/ 1º BBM (Vitória)
2ª Cia/ 1º BBM (Vila Velha)
1ª Cia/ 2º BBM (Linhares)
2ª Cia/ 2º BBM (Nova Venécia)
PAB – Barra de São Francisco
1ª Cia/ 3º BBM (Cachoeiro)
2ª Cia/ 3º BBM (Guaçuí)
1ª Cia/ 4º BBM (Marechal Floriano)
2ª Cia/ 4º BBM (Venda Nova do imigrante)
1ª Cia/ 5º BBM (Guarapari)
2ª Cia/ 5º BBM (Anchieta)
1ª Cia/ 6º BBM (Cariacica)
2ª Cia/ 6º BBM (Serra)
PAB – Santa Leopoldina
1ª Cia Ind. (São Mateus)
2ª Cia Ind. (Aracruz)
3ª Cia Ind. (Colatina)
CIODES
CEPDEC
Total

2.881
1.671
3.260
2.067
646
2.529
708
696
645
1.435
325
1.798
972
188
1.836
1197
3.443
1.534
49
27.880

2.826
1.916
2.675
1.704
739
2.166
823
567
570
1.568
484
1944
882
174
1.793
1.218
1.997
3286
63
27.395

Fonte: DOp

OBM
1° BBM - Vitória
2° BBM - Linhares
3° BBM - Cachoeiro de Itapemirim
4° BBM - Marechal Floriano
5° BBM - Guarapari
6° BBM - Cariacica
1ª Cia Ind. - São Mateus
2ª Cia Ind. - Aracruz
3ª Cia Ind. - Colatina
CIODES
CEPDEC
Total

2017
Qtd
%
4.552
16,33
5.973
21,42
3.237
11,61
1.341
4,81
1.760
6,31
2.958
10,61
1.836
6,59
1.197
4,29
3.443
12,35
1.534
5,50
49
0,18
27.880

2018
Qtd
%
4742
17,31
5118
18,68
2989
10,91
1137
4,15
2052
7,49
3000
10,95
1793
6,54
1218
4,45
1997
7,29
3286
11,99
63
0,23
27.395

Fonte: DOp
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Atividades de Análise de Projetos, Vistorias e Perícias – Geral

Serviços Realizados
Vistorias realizadas
Projetos analisados
Perícias de incêndios e explosões

2017

2018

Qtd
%
Qtd
%
73.986
94,66 73.275
95,23
4.014
5,14 3.487
4,53
157
0,20
180
0,23
Total
78.157
76.942

Fonte: SIAT

Vistorias Realizadas por SAT

Serviços Realizados
CAT
1° BBM
2° BBM
3° BBM
4° BBM
5° BBM
6° BBM
1ª Cia Ind.
2ª Cia Ind.
3ª Cia Ind.

Seção de Vistorias - CAT
SAT - Vitória
SAT - Vila Velha
SAT - Linhares
SAT - Nova Vénecia
SAT - Cachoeiro de Itapemirim
SAT - Guaçui
SAT - Marechal Floriano
SAT - Venda Nova do Imigrante
SAT - Guarapari
SAT - Anchieta
SAT - Cariacica
SAT - Serra
SAT - São Mateus
SAT - Aracruz
SAT - Colatina
Total

2017
2018
Qtd
%
Qtd
%
10.261
13,87
----- 10.532
14,37
9.777
13,21 9.390
12,81
4.224
5,71 4.369
5,96
2.935
3,97 3.001
4,10
7.887
10,66 9.514
12,98
1.779
2,40 1.550
2,12
2.586
3,50 2.137
2,92
1.528
2,07 1.322
1,80
4.304
5,82 4.138
5,65
1.807
2,44 1.471
2,01
7.092
9,59 6.389
8,72
8.652
11,69 8.612
11,75
3.885
5,25 3.650
4,98
3.225
4,36 3.938
5,37
4.044
5,47 3.262
4,45
73.986
73.275

Fonte: SIAT

Registra-se que com a ativação da SAT – Vitória em janeiro de 2018, a antiga
Seção de Vistorias do CAT foi transformada na Gerência de Vistorias (GV) ficando
responsável pela padronização, instrução e supervisão doutrinária das vistorias
realizadas pelas Seções de Atividades Técnicas.

Ocorrências Relevantes








Incêndio nos galpões da empresa Serra Park Logística – Serra.
Explosão de tubulação de gás em apartamento – Vila Velha.
Incêndio em residência com óbito de 02 crianças – Linhares.
Greve dos caminhoneiros – 19 a 30 de maio de 2018.
Incêndio estabelecimento comercial (Casas Bahia) – Vitória.
Tentativa de suicídio na 3ª Ponte.
Chuvas – 07 a 12 de novembro de 2018.
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Os relatórios das ocorrências encontram-se arquivados na Diretoria de Operações
(DOp) ou na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).
Algumas dessas ocorrências foram apresentadas como Estudo de Caso nas
reuniões mensais do Comando-Geral. Neste relatório registro apenas aspectos e
repercussões de algumas dessas ocorrências.
No dia 07 de abril de 2018 um grande incêndio nos galpões da empresa Serra Park
Logística, situada no município de Serra, demandou o emprego de várias viaturas e
equipes desde 5:30 h.

No dia 12 de abril de 2018 a Corporação foi acionada para atender uma explosão de
tubulação de gás em um apartamento no município de Vila Velha.
A explosão provocou queimaduras de 2º Grau nos dois trabalhadores que
executavam a reforma do apartamento no 13º andar do Condomínio Paulina Arpini
em Itapuã.
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No dia 21 de abril de 2018 o 2º Batalhão de Bombeiros Militar sediado em Linhares
atendeu uma ocorrência de incêndio em residência no centro da cidade com o óbito
de duas crianças.
A perícia de incêndio realizada pela Corporação contribuiu de forma decisiva para
elucidação da morte cruel dos irmãos Kauã Sales Butkovsky (6 anos de idade) e
Joaquim Alves Sales (3 anos de idade).

A Corporação integrou a Força-Tarefa criada para minimizar os impactos da greve
dos caminhoneiros no estado, ocorrida no período de 19 a 30 de maio de 2018.
A Força-Tarefa está atuou em diversos pontos liberando caminhões que
transportavam gêneros essenciais (gás de cozinha, remédios, alimentos, cargas
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vivas). No Espírito Santo, diferentemente de muitos outros estados, hospitais e
escolas funcionaram normalmente, e foram mantidos 100% dos ônibus circulando
desde o início da greve.

O 1º Batalhão de Bombeiros Militar sediado em Vitória, no dia 14 de junho de 2018,
combateu um incêndio nas Casas Bahia no centro da Capital. O fogo começou por
volta das 22:0 0h e às 23:30 h foi controlado. As equipes permaneceram no local até
as 4:30 h.

Uma tentativa de suicídio na 3º Ponte em Vitória no dia 10 de setembro de 2018
provocou o fechamento da ponte por um período de 8 horas (de 15:19 h às 23:20 h).
Essa ocorrência, em virtude dos enormes transtornos causados na cidade provocou
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ações do Ministério Público Estadual e outras entidades no sentido de se revisar o
protocolo de atendimento para esse tipo de ocorrência.
Como consequência foi elaborado, com apoio do MPES, um Plano de Contingência
da Rodosol para este tipo de ocorrência definindo as atuações das Equipes da
Rodosol, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Guardas Municipais de Vitória
e Vila Velha.
Na manhã do dia 09 de dezembro de 2018 (domingo), foi realizado o 1º simulado de
atendimento a ocorrência de tentativa de suicídio na 3ª Ponte para testar o Plano de
Contingência da Rodosol.

Com as fortes chuvas que atingiram o estado no período de 07 a 11 de novembro de
2018 foi ativado o Plano de Emprego da CEPDEC e iniciado o apoio aos municípios.
Na manhã do dia 09/11 foi realizada no Comando-Geral uma reunião com o
Governador Paulo Hartung e Secretários para apresentação da situação em todo
Estado, sendo realizada em seguida uma coletiva de imprensa. No período da tarde
foi realizada uma reunião com os Pontos Focais (Representantes dos órgãos)
integrantes do PEPDEC (Plano Estadual de Prevenção e Defesa Civil) com o
objetivo de alinhar as ações de atuação durante o período das chuvas.
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XV – COMENDAS E PRÊMIOS CONCEDIDOS

Medalha Mérito Nestor Gomes
Concedida pela Portaria nº 014-S, de 05 de abril de 2018 a seguinte
personalidade:
1) Cel BM Fábio Mariano de Oliveira - Comandante-Geral do CBMPR;
2) Cel BM Cláudio Roberto de Souza - Comandante-Geral do CBMMG;
3) Cel BM Roberto Robadey Costa Júnior - Comandante-Geral do CBMERJ;
4) Cel BM Francisco Luis Telles de Macêdo - Comandante-Geral do CBMBA;
5) Cel BM Heraldo Maia Pacheco - Comandante - Geral do CBMCE;
6) Cel BM Adriano Amaral Da Silva - Comandante-Geral do CBMAL;
7) Cel BM Carlos Frederico Macêdo Mendes - Comandante-Geral do CBMPI;
8) Cel BM Dodsley Yuri Tenório Vargas - Comandante-Geral do CBMTO;
9) Cel BM Zanelli Antônio Melo Nascimento - Comandante-Geral do CBMPA;
10) Cel BM Wagner Coelho Pereira - Comandante-Geral do CBMAP;
11) Cel BM Cleber Valinodo Pereira - Comandante-Geral do CBMRS; e
12) Cel BM Claucir Conceição Costa - Assessor de Gabinete do Comandante-geral
do CBMERJ.
Concedida pela Portaria nº 033-S, de 25 de junho de 2018 a seguinte
personalidade:
1) Vice-Almirante José Augusto Vieira da Cunha de Menezes – Comandante do 1º
Distrito Naval;
2) Ricardo de Oliveira – Secretário Estadual de Saúde;
3) Alexandre Nogueira Alves – Procurador Geral do Estado;
4) Cel PM ALexandre Ofranti Ramalho – Comandante-Geral da PMES; e
5) Cel EB Carlos Magno Barbosa Moreira – Sub Comandante do 38º Batalhão de
Infantaria.
Medalha General Castro
Concedida pela Portaria nº 040-S, de 19 de julho de 2018 a seguinte
personalidade:
1) Cel PM Daltro Antônio Ferrari Júnior – Secretário-Chefe da Casa Militar;
2) Márcio Bastos Medeiros – Subsecretário de Orçamento do Governo do Estado do
Espírito Santo;
3) Ten Cel BM Bruno Tadeu Rigo – Coordenador da REPDEC de Guarapari e
Comandante do 5°BBM;
4) Maj BM Fábio Maurício Rodrigues Pereira – Chefe do Departamento de
Prevenção da CEPDEC;
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5) Cap BM Eliamar Alvarenga – Coordenador de Operações do CIODES; e
6) Paulo Cezar da Silva Volpato – COMPDEC de Rio Novo do Sul.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Ouro
Concedida pela Portaria Nº 078-S, de 26 de dezembro de 2018 aos seguintes
militares:
1) Cel BM Félix Gomes Martins.
2) Ten Cel BM Jeferson Loureiro Ribeiro.
3) Cap QOA BM Celso Santos Bleidão.
4) Cap QOA BM Armando Luiz Zucolotto.
5) Cap QOA BM Laurete Albani Leandro.
6) Cap QOA BM Marcos Dutra Cabral.
7) Cap QOA BM Eliamar de Alvarenga.
8) 1º Ten QOA BM Saulo de Tarcio Correa Lima.
9) 1º Ten QOA BM Joathan Rodrigues.
10) 1º Ten QOA BM Marcos Antonio Lins Ribeiro.
11) 1º Ten QOA BM Alessandra Claudia Rossoni Gonçalves.
12) 1º Ten QOA BM Jefferson Tiburcio Vieira.
13) 1º Ten QOA BM Elson Curto Junior.
14) 2º Ten QOA BM Cezar Augusto Milagre Filho.
15) 2º Ten QOA BM Romildo Costa dos Santos.
16) 2º Ten QOA BM Valdemir Coelho dos Santos.
17) Sub Ten BM Marcelo Moura Soares.
18) Sub Ten BM Everaldo Ulich Folador.
19) Sub Ten BM Luiza Helena Souza dos Santos.
20) Sub Ten BM Alexandre Pereira.
21) Sub Ten BM Irani Carlos dos Santos.
22) 1º Sgt BM Valdeci de Queiroz Siscine.
23) 1º Sgt BM Sergio Daniel.
24) 1º Sgt BM João Carlos Silva Régio.
25) 1º Sgt BM Antonio de Carvalho.
26) 1º Sgt BM Jovenal Mendes da Silva.
27) 1º Sgt BM Delcy Wagner Cirilo.
28) 1º Sgt BM Gilson Gama Cardoso.
29) 1º Sgt BM Dovalmyr Octavio Bispo.
30) 1º Sgt BM Ronaldo Leite Ferreira.
31) 1º Sgt BM Pedro Augusto Mello Barcellos.
32) 1º Sgt BM Wagner Pereira Nascimento.
33) 1º Sgt BM Gisleide Moura Paulo Grobério de Assis.
34) 1º Sgt BM Flávio Farias dos Santos.
35) 1º Sgt BM Helton Fernandes Mariano.
36) 2º Sgt BM Lincoln Teixeira Vellozo.
37) 2º Sgt BM Luis Carlos Rodrigues Rocha.
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38) 2º Sgt BM Moizes Rolim.
39) 2º Sgt BM Andre Luiz Teixeira da Silva.
40) 2º Sgt BM Hermenegildo Ramos Filho.
Medalha Valor Bombeiro Militar - Cor Prata
Concedida pela Portaria Nº 077-S, de 26 de dezembro de 2018 aos seguintes
militares:
1) Ten Cel BM Andrison Cosme.
2) Ten Cel BM Benicio Ferrari Junior.
3) Maj BM Emerson Antônio Rocha Pazeto.
4) Maj BM Alexander Loureiro de Souza.
5) Maj BM Márcio Machado da Silva.
6) 2º Ten QOA BM Sandro Ferreira da Silva.
7) Sub Ten BM Heliomar Araujo Jurewiski.
8) Sub Ten BM Elson da Penha Fernandes.
9) 1º Sgt BM Adriano Alves Gama.
10) 1º Sgt BM Christian Alves de Jesus.
11) 2º Sgt BM Gleidson Chiqueto dos Santos.
12) 2º Sgt BM Marcelo Stefanon Sobrinho.
13) 2º Sgt BM Zenoildo Tadeu Bertolde.
14) 2º Sgt BM Marcos Junior Rodrigues Gouvea.
15) 2º Sgt BM Anderson Prucoli Taufner.
16) 2º Sgt BM Weverton Lirio Corteletti.
17) 2º Sgt BM Adilson Bras Campos Galeti.
18) 2º Sgt BM Flávio Santana Silva.
19) 2º Sgt BM Wanderson da Silveira.
20) 2º Sgt BM Jorge Silva Pereira.
21) 2º Sgt BM Renildo Alves Rodrigues.
22) 2º Sgt BM Elias dos Santos Machado.
23) 2º Sgt BM Ademir Pereira dos Santos.
24) 2º Sgt BM Robson Luiz Cabral.
25) 2º Sgt BM Said de Almeida.
26) 2º Sgt BM Aguinaldo Francisco de Jesus.
27) 2º Sgt BM Jean Cezar Pereira Paixão.
28) 2º Sgt BM Christiano Henrique Bregensk do Nascimento.
29) 2º Sgt BM Carlos Ataide de Oliveira Noronha.
30) 2º Sgt BM Rubinaldo Leite Ferreira.
31) 2º Sgt BM Luiz Toledo da Silva.
Medalha Valor Bombeiro Militar Cor Bronze
Concedida pela Portaria Nº 076-S, de 26 de dezembro de 2018 aos seguintes
militares:
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1) Cap QOC BM Natanael Silva de Oliveira.
2) Cap QOC BM Fabiane Cruz Pavani da Silva.
3) Cap QOC BM Raphael Nardoto Barboza.
4) Cap QOC BM Douglas Morau Briel.
5) Cap QOC BM Heitor Henrique Lube da Silva.
6) Cap QOC BM Felipe Mancini Pereira.
7) Cap QOC BM Dainer Marçal Dias.
8) Cap QOC BM Leandro Cruz de Andrade.
9) Cap QOC BM Everson Gomes Cassemiro.
10) Cap QOC BM Saulo Cabral Vinand.
11) Cap QOC BM André Marinho de Godoy.
12) Cap QOC BM Raphael Bicalho Pagio.
13) Cap QOC BM Renan Leite Gonçalves.
14) Cap QOC BM Diógenes Duarte Cano.
15) 1º Ten QOC BM Gabriel Prata Caliman da Silva.
16) 1º Ten QOC BM João Paulo Dazzi Rafalsky.
17) 2º Ten QOC BM David Justo Santos.
18) 2º Ten QOC BM Alan Chagas Lima.
19) 2º Ten QOC BM Hélio de Lima Fraga.
20) 1º Sgt BM Luciano Aguiar Nogueira.
21) 2º Sgt BM Paulo César Ramos.
22) 2º Sgt BM luiz fernando neves queiroz.
23) AL Sgt BM Wilhas Zucoloto Loureiro.
24) AL Sgt BM Jorge Henrique Bittar de Moraes Alexandrino Nogueira.
25) AL Sgt BM Warlles de Lima Rei.
26) AL Sgt BM Luiz Roberto de Oliveira Calmon.
27) AL Sgt BM Camilo Tomazelli Publio.
28) AL Sgt BM Michel Traba Gama.
29) AL Sgt BM Stefano Moronari da Silva.
30) AL Sgt BM Renato Ferreira Costa.
31) AL Sgt BM Marcelo Policarpo Macedo.
32) AL Sgt BM Carlos Augusto Luiz Amaro Junior.
33) AL Sgt BM João Batista de Miranda Junior.
34) AL Sgt BM Jocassio Fernando Rovetta Raymundo.
35) AL Sgt BM Symone Ramos Coutinho.
36) AL Sgt BM Ciro Caser Schaeffer.
37) AL Sgt BM Felipe de Paula Marinho.
38) AL Sgt BM Claudio Augusto Campanha da Silva.
39) AL Sgt BM Izabel Martins Reis de Oliveira.
40) AL Sgt BM Gustavo Freitas Pires.
41) AL Sgt BM Fábio Gomes Moreira.
42) AL Sgt BM Thiago Miranda Meira.
43) AL Sgt BM André Loureiro Faller.
44) AL Sgt BM Mateus Tonon Wernersbach.
45) AL Sgt BM Márcio Sarcinelli dos Santos.
46) AL Sgt BM Romana Coelho Ribeiro.
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47) AL Sgt BM Raquel Moulin Dardengo.
48) AL Sgt BM Brendo Ernesto Andrade Oliveira.
49) AL Sgt BM Juliano Pereira Broetto.
50) AL Sgt BM Igor Souza Macedo.
51) AL Sgt BM Vinicius Nandolpho Machado.
52) AL Sgt BM Vinicius Simões Sales.
53) AL Sgt BM Alexandre Ribeiro.
54) AL Sgt BM Thiago Dias Pedralho.
55) AL Sgt BM Mikaela Hiibner de Lima Cardoso.
56) AL Sgt BM Juliana da Cruz Borges Schenerocke.
57) AL Sgt BM Daniel de Amorim Mattos.
58) AL Sgt BM Gabriel Milanezi Wagner Pinheiro.
59) AL Sgt BM Neander dos Santos Machado.
60) AL Sgt BM Vinícius da Silva Ribeiro.
61) AL Sgt BM Fernando Gomes Bissoli.
62) AL Sgt BM Matheus Pinto Moreira.
63) AL Sgt BM Fernando Yukio de Sena Bam.
64) AL Sgt BM André Porto.
65) AL Sgt BM Jack de Moraes Alexandrino Nogueira.
66) AL Sgt BM Eliezer Sperandio Tavares.
67) AL Sgt BM Carla do Amaral Rocha Pereira.
68) AL Sgt BM Eduardo Diego dos Santos Silva.
69) AL Sgt BM Soter Miguel Silva de Azevedo.
70) AL Sgt BM José Daniel Waiandt Junior.
71) AL Sgt BM Elivan da Silva Goves.
72) AL Sgt BM Rodolfo Bernardino Rodrigues.
73) AL Sgt BM Rodrigo Augusto Alves.
74) AL Sgt BM Marcello Nunes de Souza.
75) AL Sgt BM Karolina Machado Ferreira.
76) AL Sgt BM Fabiano de Assis Teixeira.
77) AL Sgt BM Lamartine Lediley Campos.
78) AL Sgt BM André Luiz Cricco Miranda Barcelos.
79) AL Sgt BM Rodrigo Piassi Fardim.
80) AL Sgt BM Fillipe César de Oliveira Nascimento.
81) AL Sgt BM Philipp Westphal Kelbert.
82) AL Sgt BM Rodrigo Barros Gonçalves.
83) AL Sgt BM Edilaine Carolina Mercandelli da Silva.
84) AL Sgt BM Mariane Guarnier Brumatt.
85) AL Sgt BM Julio César Noya Lopes.
86) AL Sgt BM Ludmila Leoterio Rodrigues.
87) AL Sgt BM Tiago Pagiola Abreu.
88) AL Sgt BM Gleyson Luiz Loyola.
89) AL Sgt BM Pedro Henrique Rodrigues.
90) AL Sgt BM Genilton Pereira Vaillant Lopes de Sá.
91) AL Sgt BM Wagner Luiz Nascimento.
92) AL Sgt BM Helen Stein.
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93) AL Sgt BM Douglas Altoé Merçon.
94) AL Sgt BM Guilherme Figueiredo de Lemos.
95) AL Sgt BM Heverton Vinícius Barbosa da Silva.
96) AL Sgt BM Fernanda Alves de Alvarenga.
97) AL Sgt BM Alberto Guedes Pimentel Junior.
98) AL Sgt BM Rosilene Oliveira Ribeiro.
99) AL Sgt BM Thiago Henrique Pinto.
100) AL Sgt BM Washington Pereira Bento.
101) AL Sgt BM Elielber Vieira Lyra.
102) AL Sgt BM Jonas Celeste Vali.
103) AL Sgt BM Francisco de Assis Gavini de Gusmão.
104) AL Sgt BM Glauberson de Jesus Paula.
105) AL Sgt BM Jardel da Silva Florenco.
106) AL Sgt BM Yuri Gonçalves Ribeiro.
107) AL Sgt BM Edirlan Souza da Costa.
108) Cb BM Bruno Oliveira Pereira Bergamasch.
109) Cb BM Danyelle Pazinato Galletti Correia.
110) Cb BM André Miranda Campos.
111) Cb BM Wendel Aguiar Carlini.
112) Cb BM Victor Guss Nogueira.
Medalha do Mérito do Desenvolvimento Operacional
Nos anos de 2016 e 2017 a Medalha do Mérito do Desenvolvimento Operacional foi
conferida sem a devida publicação das portarias de concessão. Para formalizar e
registrar o ato foram publicadas as Portarias nº 003-S e 004-S, de 07 de fevereiro
de 2018.
Concedida pela Portaria nº 071-S, de 18 de dezembro de 2018 aos seguintes
militares:
1) Cel BM André Có Silva.
2) Maj BM Cristiano Sartorio.
3) Maj BM Fabio Silva Ferreira.
4) 3º Sgt BM Welder Kerr de Araujo.
5) AL Sgt BM Karolina Machado Ferreira.
6) Cb BM Jaime Jose Milholo Junior.
7) Cb BM Adriano Rodrigues Rabello.
Prêmio Amigo do Bombeiro
Concedido pela Portaria nº 068-S, de 10 de dezembro de 2018 as seguintes
personalidades:
1) Sr. Aadilson de Bruyn.
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2) Sr. Alex Cardoso Bastos.
3) Sr. Azer de Oliveira Nunes Ribeiro.
4) Sr. Carlos Humberto Mannato.
5) Sr. Charles Rodrigo Soares Sampaio.
6) Sr. Claudio Daniel Passos Rosa.
7) Sr. Daniel Calazans de Farias.
8) Sr. Fabrício Petri.
9) Srª Fernanda Rabello de Sousa.
10) Sr. Gilson Daniel Batista.
11) Sr. João Bosco Azevedo Campos.
12) Sr. Joel da Costa.
13) Sr. Jorge Luiz Gomes das Neves.
14) Sr. José Carlos Corrêa Cardoso.
15) Sr. José Massion das Graças.
16) Sr. Joubert de Barros Zanandréa.
17) Srª Kátia Caliari.
18) Srª Leila Beatriz Silva Cruz.
19) Sr. Leonardo Antônio Abrantes.
20) 1º Sgt PMES Leonardo Henrique Castilho.
21) Srª Lucia Kelly do Nascimento.
22) Cap PMES Luiz Fernando Silva Guimarães.
23) Cel PMES Márcio Eugênio Sartório.
24) Sr. Marcos Antônio Ferreira Luiz.
25) Sr. Max Daibert de Castro Sales.
26) Srª Nádia de Souza Corrêa.
27) Sr. Pablo Silva Lira.
28) Sr. Ricardo Luis Santos Arruda.
29) Sr. Richard Moreira.
30) Sr. Sérgio Meneguelli.
31) Sr. Sidiney Velten.
32) Srª Suely Maria de Assis Guimarães
33) Associação dos Empregados da Cesan - AEC
34) Loja Maçônica 14 de julho.
35) Umi San Hidrografia e Engenharia LTDA.
Prêmio Machadinha Soldado do Fogo
Concedido pela Portaria nº 035-S, de 27 de junho de 2018 aos seguintes militares:
1) Maj BM André Pimentel Lugon.
2) 1º Ten BM Lucio André Amorim.
3) 1º Ten BM Joelson Ribeiro Moulin.
4) 2º Ten BM Carlos Alberto Mendes de Souza.
5) 2º Sgt BM Helder Alves.
6) 2º Sgt BM José MArtins da Conceição.
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7) 2º Sgt BM Robson Almeida Menenguci.
8) 2º Sgt BM Sérgio Ramlow.
9) 2º Sgt BM Márcio Willian Marques.
10) 2º Sgt BM Patrick Soares.

XVI – COMENDAS, TÍTULOS E HOMENAGENS RECEBIDAS

1) Placa de homenagem concedida pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo em
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pelo apoio à Instituição e aos policiais
civis capixabas.
2) Medalha Imperador Dom Pedro II - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato
Grosso do Sul.
3) Medalha Imperador D. Pedro II - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí.
4) Título de “Amigo do Destacamento”, em reconhecimento pelos inestimáveis e
relevantes serviços prestado ao Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de
Santa Teresa - DTCEA-STA.

5) Medalha do Mérito do XVIII Seminário Nacional de Bombeiros.
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6) Comenda do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.
7) Medalha "Harpia 25 anos" em comemoração aos 25 anos do Núcleo de
Operações de Transporte Aéreo (NOTAer) da Casa Militar.

XVII – PARTICIPAÇÃO EM REPRESENTAÇÕES E EVENTOS

1) Cerimônia de Transmissão de Cargo de Capitão dos Portos do Espírito Santo do
Capitão de Mar e Guerra Luis Eduardo Soares Fragoso ao Capitão de Mar e Guerra
Silvio Fernando Ferreira, no dia 12 de janeiro de 2018, às 11:00 h, na Capitania dos
Portos do Espírito Santo.
2) Reunião de Agradecimento pela Segurança do Verão - 2018, promovido pela
Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG) no dia 15 de fevereiro de
2018, às 17:30 h, no Hotel Meaípe - Guarapari/ES.
3) Assinatura de Ordem de Serviço para Complementação do Sistema de
Esgotamento Sanitário de Meaípe, realizada às 20:00 h do dia 15 de fevereiro de
2018 na Pracinha de Meaípe - Município de Guarapari.
4) Formatura do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS-2017) da Polícia Militar do
Espírito Santo, realizada às 09:00 h do dia 22 de fevereiro de 2018 na Academia de
Polícia Militar do Espírito Santo - APM/ES, no município de Cariacica/ES.
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5) 4º Seminário de Planejamento Estratégico do Governo do Estado do Espírito
Santo, realizado nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2018 no Centro de Convenções de
Vitória/ES.
6) Palestrante no 1° Workshop de Pesquisas do IFES, realizado em Vitória/ES, nos
dias 01 e 02 de março de 2018.
7) Assinatura do Termo de Cooperação para implantação do Centro de Estudos
Climáticos do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo (Fapes), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Vale e,
Aula Inaugural com o Prof. Carlos Afonso Nobre, no dia 13 de março de 2018, às
10:00 h, no Salão Nobre do Palácio Anchieta - Vitória/ES.
8) Cerimônia de Abertura das Atividades do Programa Forças no Esporte - 2018
(PROFESP-EAMES), no dia 16 de março de 2018, às 14:00 h, na Escola de
Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo.
9) Lançamento do livro “Jerônimo Monteiro: sua vida e sua obra", no dia 26 de
março de 2018, às 10:00 h, no Salão Nobre do Palácio Anchieta - Vitória/ES.
10) Inauguração do Novo Aeroporto de Vitória - Aeroporto Eurico de Aguiar Salles,
no dia 29 de março de 2018, às 11:00 h, no município de Vitória/ES.
11) Abertura Solene do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 2018 - Curso de PósGraduação Lato Sensu em Gestão Policial Militar e Segurança Pública, no dia 20 de
abril de 2018, às 9:00 h, no auditório da Academia de Polícia Militar do Espírito
Santo - APM/ES - Cariacica/ES.
12) Solenidade de Passagem de Comando Geral da PMES, do Coronel Nylton
Rodrigues Ribeiro Filho para o Coronel Alexandre Ofranti Ramalho, no dia 23 de
abril de 2018, às 19:00 h, no Quartel do Comando Geral da PMES - Vitória/ES.
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13) Formatura dos Aspirantes-a-Oficial do CBMES, no dia 15 de junho de 2018, às
9:00 h, na Academia Policial do Guatupê - Curitiba-PR.
14) Palestra “A Gestão Estratégica no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espírito Santo” para a Rede Capixaba de Inteligência, no dia 21 de junho de 2018,
às 19:00 h, no Auditório do Comando Geral - Vitória/ES.
15) Aula Magna de Abertura do Curso de Formação de Soldados do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Piauí, no dia 28 de agosto de 2018, às 9:00 h, no
Auditório da Universidade Federal do Piauí - Teresina-PI.
16) Aniversário de 20 anos da Interport Logística, no dia 26 de setembro de 2018, às
20:00 h, no Mokai Vitória – Ilha do Boi.

17) Palestra "O Corpo de Bombeiro Militar no Contexto da Segurança Pública" para
o XXXIII Curso de Estudos de Política e Estratégia - CEPE da Associação dos
Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG) no Espírito Santo, no dia de 05
de outubro de 2018, das 8:00 às 10:00 h, no Auditório do Comando Geral Vitória/ES.
18) Palestra "O Corpo de Bombeiro Militar no Contexto da Segurança Pública" para
a Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia e Segurança do
Trabalho (CCEEST) do Sistema CONFEA/CREA, no dia 28 de outubro de 2018, das
12 às 17:00 h, no Auditório do Comando Geral - Vitória/ES.
19) Abertura Solene da Semana Prevenir 2018, no dia 26 de novembro de 2018, às
18:00 h, na FINDES, Vitória/ES.
20) Posse da Diretoria Executiva para o Triênio 2019/2021 e festa de final de ano do
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Espírito
Santo - Transcares, no dia 30 de novembro de 2018, às 21:00 h, no Cerimonial Le
Buffet Master - em Vitória/ES.
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21) Formatura de Declaração de Aspirantes a Oficial dos Alunos do Núcleo de
Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), no dia 1° de dezembro de 2018, às
20:00 h, no 38° Batalhão de Infantaria - Vila Velha/ES.
22) Cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro, no dia 12 de dezembro de 2018, às
19:00 h, na Capitania dos Portos do Espírito Santo - em Vitória/ES.
23) Cerimônia de Formatura dos Marinheiros da Turma Kilo 2018, no dia 14 de
dezembro de 2018, às 10:00 h, na EAMES - Vila Velha/ES.
Confraternização 2018 da Fecomércio-ES, no dia 15 de dezembro de 2018, às 20:30
h, no Hotel SENAC Ilha do Boi - Vitória/ES.
24) Solenidade de inauguração da Praça General Tibúrcio na entrada do 38°
Batalhão de Infantaria, no dia 20 de dezembro de 2018, às 7:30 h, em Vila Velha/ES.
Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das PMs e CBMs (CNCG) e do
Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM)
1) Reunião ordinária do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (CNCG) e do Conselho
Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM), no período de 06
a 08 de março de 2018, na cidade de São Paulo - SP.

Durante a reunião foram eleitos para a Presidência e para o Conselho
Administrativo da LIGABOM - biênio 2018-2019, os seguintes conselheiros:





Presidente – Cel CBMBA Francisco Luiz Telles de Macêdo;
1º Vice-Presidente – Cel CBMDF Luiz Cláudio Barbosa e Castro ;
2º Vice-Presidente – Cel CBMES Carlos Macedo D’Isep Costa;
Repres. da Região Sudeste – Cel CBMMG Cláudio Roberto de Souza;
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Repres. da Região Centro-Oeste – Cel CBMGO Carlos Helbingen Junior;
Repres. da Região Nordeste – Cel CBMPE Manoel Francisco de Oliveira
Cunha Filho;
Repres. da Região Norte – Cel CBMRO Felipe Santiago Chianca Pimentel ;
Repres. da Região Sul – Cel CBMSC João Valério Borges.

2) Reunião ordinária do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (CNCG) e do Conselho
Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM), no período de 09
a 12 de abril de 2018, na cidade de São Paulo - SP.
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No dia 11/04, durante a reunião da LIGABOM palestrei para os ComandantesGerais BM sobre a implantação do checklist de vistorias técnicas no nosso Corpo de
Bombeiros Militar e reforcei os seus objetivos principais:
a) padronizar as exigências e procedimentos de vistoria dos agentes
fiscalizadores;
b) melhorar a qualidade técnica dos processos de vistoria;
c) diminuir custos gerais minorando possíveis erros, retrabalhos ou
retardos tanto para o setor público quanto para o setor privado, propiciando maior
celeridade aos processos de vistoria; e
d) dar transparência e previsibilidade das exigências a serem cobradas
pelos vistoriadores.
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O Ten Cel BM Felippe, na tarde do dia 11/04, apresentou para os ComandantesGerais BM o estudo do CBMES sobre a Lei n° 13.425/2017 (Lei Kiss) e o
protagonismo na sua efetiva aplicação.

3) Seminário Nacional de Segurança Pública - "Nós fazemos a Segurança
Pública" nos dias 13 e 14 de junho de 2018 - Brasília - DF.
4) Reunião ordinária do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (CNCG), do Conselho
Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, 18ª edição do Seminário
Nacional de Bombeiros - XVIII SENABOM, no período de 20 a 25 de novembro de
2018, em Foz do Iguaçu – PR.
Depois de 5 anos, a participação de uma delegação do CBMES composta por 54
bombeiros no SENABOM foi uma importante ação dentro do Foco Prioritário de
Permanente Capacitação, Treinamento e Valorização do Público Interno, previsto no
Plano Estratégico da Corporação.
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Seminário “Bombeiros que Queremos”
No dia 28 de abril de 2018, participei do Seminário Bombeiros que Queremos,
promovido pela Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul
(ABERGS). Na oportunidade tive a honra de falar um pouco sobre a estrutura,
carreira e os principais aspectos do planejamento estratégico do nosso Corpo de
Bombeiros Militar.
Durante o evento foi possível conhecer um pouco mais da realidade dos Corpos de
Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e
Santa Catarina.
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Palestra no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí
No dia 28 de agosto de 2018, atendendo o convite Comandante-Geral Cel BM
Carlos Frederico, com muito orgulho ministrei a Aula Magna do Curso de Formação
de Soldados (CFSd - 2018) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí.
Foi uma grande honra conversar com os jovens futuros bombeiros do Estado do
Piauí sobre a "A Instituição Bombeiro Militar na Sociedade Atual" e poder
transmitir um pouco da minha vivência de mais de 30 anos desse apaixonante ofício.
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XVIII – ALOCUÇÕES

Solenidade Militar do Dois de Julho - 2018
Senhoras e Senhores, muito boa noite!
No dia de ontem, 02 de julho, foi comemorado em todo Brasil mais um Dia do
Bombeiro. Para marcar e celebrar esse dia realizamos hoje a nossa tradicional
Solenidade Militar.
Essa data foi instituída em 1954 pelo Presidente Getulio Vargas para homenagear a
criação do primeiro Serviço de Extinção de Incêndio no Brasil pelo Imperador D.
Pedro II no ano de 1856.
Assim, comemoramos todos os anos, desde 1954, o nosso dia com muita alegria e
orgulho; e dedicamos uma semana promovendo uma série de eventos para difundir
e fortalecer a cultura da prevenção contra incêndios.
Iniciamos nossa Semana de Prevenção Contra Incêndios - 2018 com a 5ª Corrida
dos Bombeiros, e dentro da programação gostaria de destacar o 9° Seminário
Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico nesta quarta-feira, o simulado de
Salvamento em Alturas na quinta, a Campanha Educativa de Fiscalização em
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condomínios na sexta, e a exposição de fotografias antigas e viaturas que acontece
até o próximo domingo no Shopping Vila Velha.
Será um grande prazer contar com a presença de todos em nossos eventos!
Nessa noite, aproveitando essa importante solenidade, apresentamos o Novo
Distintivo da Corporação.
Após um levantamento histórico da evolução e da aplicação do nosso distintivo,
resgatamos um símbolo que foi utilizado por várias décadas no emblema dos
capacetes dos oficiais e praças do nosso Corpo de Bombeiros. Além de nos remeter
à primeira Corporação de Bombeiros do Brasil que foi doutrinariamente a
responsável pela organização e treinamento da Seção de Bombeiros do Corpo
Militar de Polícia do Estado no ano de 1921, foi possível estabelecer, a partir dos
modelos dos antigos distintivos, uma modificação que resgata a identificação e
estabelece uma ligação, de forma direta e visual, da Corporação com o Estado do
Espírito Santo, além da aplicação do nome completo da Instituição e do ano de sua
criação em 1912.
Ainda nessa solenidade, o Governador Paulo Hartung fará a entrega de duas
viaturas Auto Bomba Tanque Florestal, uma Lancha de 27 pés totalizando um
investimento de R$ 1.612.000,00 e de 02 camionetes doadas pela Secretaria
Nacional de Segurança Pública.
Importante registrar que nos últimos 6 meses o nosso governo investiu R$
3.300.000,00 em viaturas e equipamentos para a nossa Corporação. Autorizou
Concurso para 120 vagas para o Curso de Formação de Soldados e 07 vagas para
o Curso de Formação de Oficiais e assinou a Ordem de Serviço para construção da
Unidade Padrão de Vila Velha. Em breve, estaremos lançando os editais para
construção da Unidade Padrão da Serra, do Centro de Atividades Técnicas e do
Centro de Treinamento e Capacitação.
Todos nós temos ciência das dificuldades que atravessamos para chegar até aqui.
Todos nós acompanhamos as importantes medidas de correção de rumo adotadas
pelo Governador Paulo Hartung. O ajuste fiscal implantado permitiu arrumar a casa,
além de possibilitar o avanço em várias áreas e, sobretudo, realizar entregas
importantes para a população e promover políticas públicas inovadoras no nosso
Estado.
Temos a Escola Viva – escola de tempo integral – que começou com uma e já são
32 Escolas em 23 municípios com 20 mil vagas ofertadas, e o Pacto pela
Aprendizagem (PAES) para ampliação e melhoria da oferta de educação infantil.
Em 2018 temos R$ 50 milhões disponíveis para repasse aos municípios para
construção de 70 creches. Temos o Projeto Ocupação Social que ajuda na cultura
da paz e cria uma rede de oportunidades aos jovens que vivem em regiões de risco
social. Temos a construção de 60 novas barragens dentro das ações de
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enfrentamento à estiagem e o Reflorestar com o objetivo de promover conservação
e recuperação da cobertura florestal em nosso Estado. A meta é a recuperação de
80 mil hectares até o final de 2018. Temos a Rede Cuidar que proporciona a
população capixaba um novo modelo de atendimento integral à saúde. Entre os
principais benefícios para o usuário estão a redução do tempo de espera e a
realização de consulta e exames mais perto de casa (para quem mora fora da
Grande Vitória), proporcionando mais qualidade de vida às pessoas.
Importante registrar também, a busca pela construção de uma boa ambiência de
negócios no Estado, através do COGESIM e o SIMPLIFICA-ES, unindo os esforços
de secretarias, órgãos e entidades com o objetivo de apoiar, agilizar e
desburocratizar a abertura de novos empreendimentos no Estado, com a
consequente geração de trabalho, emprego e renda, tão necessários para o
desenvolvimento capixaba, especialmente em momentos de grandes dificuldades
econômicas.
Nesse contexto, o nosso Corpo de Bombeiros Militar tem se empenhado para
aperfeiçoar o Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico, apresentando
resultados objetivos que já são notados na sociedade capixaba, a exemplo da
integração com a Junta Comercial, dos processos de regularização por "auto
declaração" do chamado "baixo potencial de risco" e a implementação do "check-list
de vistoria", permitindo padronização, transparência e previsibilidade dos processos,
em sintonia com a iniciativa de desburocratizar e simplificar o serviço de Segurança
Contra Incêndio e Pânico.
Essas entregas e as demais iniciativas em curso no nosso Corpo de Bombeiros
Militar estão dentro dos objetivos estratégicos que nos levarão a alcançar a nossa
visão de futuro que é ser reconhecida nacionalmente como uma instituição
pública moderna, competente e de alta credibilidade no desempenho das
atividades de Bombeiro e Defesa Civil, alcançando excelência no cumprimento
de suas missões constitucionais em todo território capixaba.
Ao Governador Paulo Hartung nossos sinceros agradecimentos pela confiança e
incentivo! Sabemos da quadra difícil que atravessamos e da necessidade de
elegermos prioridades para continuarmos prestando serviços essenciais e de
qualidade à população de nosso Estado. O nosso Planejamento Estratégico foi
construído sobre essa base e orientações, tendo a Corporação clareza de sua
missão e dos seus valores, e a certeza dos objetivos que precisam ser alcançados
para garantir a todos os cidadãos capixabas um serviço público eficiente e de
qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. Muito obrigado
pela atenção e amizade com que nos recebe para tratar dos assuntos da
Corporação.
Nesse momento, valorizando as nossas parcerias, gostaria de agradecer as
personalidades homenageadas com a Medalha Nestor Gomes pelas importantes
contribuições que no desempenho de suas funções tem direcionado ao nosso Corpo
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de Bombeiros Militar. A parceria e a amizade de todos os Senhores tem sido
fundamental para o aprimoramento e crescimento de nossa Corporação, portanto
nada mais justo do que reconhecer e enaltecer esses apoios. Em nome de todos os
bombeiros militares capixabas, expresso o nosso mais sincero muito obrigado!
Quero cumprimentar todos os bombeiros militares agraciados com o Prêmio
Machadinha Soldado do Fogo pelos bons serviços prestados a sociedade ao longo
da carreira. Parabéns pelo exemplo, dedicação e comprometimento com a causa
bombeiro militar e com a população capixaba.
Aos nossos Bombeiros Militares da Reserva, agradeço pelo legado que nos
deixaram, pela doutrina estabelecida e pelos tijolos que cada um dos Senhores
colocaram na construção dessa honrada Corporação. Trabalho esse, que estamos
com muito esforço tentando dar continuidade.
Senhor Governador, nesse 02 de Julho, as minhas palavras aos nossos
BOMBEIROS MILITARES que trabalham com dedicação e afinco no cumprimento
da nobre missão de proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio, e que são
os grandes responsáveis pela credibilidade da nossa Instituição são de gratidão,
perseverança e confiança.
Gratidão pela tropa preparada, disposta e comprometida com a nossa missão de
Vida Alheia e Riquezas Salvar.
Perseverança por nos mantermos constantes, firmes e unidos, mesmo diante das
dificuldades enfrentadas.
E, por fim, Confiança. Devemos nos manter confiantes. Confiantes no trabalho, que
dá frutos pelo nosso planejamento, consistência e abnegação. Confiança de que
dias melhores virão. Confiança de que nossas conquistas como instituição só são
possíveis pelo trabalho de cada um de nós.
Desejo que continuem como são, apaixonados pela profissão que abraçaram, e que
nunca percam a condição de heróis que lhes é conferida pela sociedade, Parabéns
a todos Bombeiros Militares Capixabas!
Parabéns a todos os Bombeiros Militares do Brasil!
Muito Obrigado!
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Sessão Solene pelo Dia do Bombeiro na ALES – 09 de julho 2018
Senhoras e Senhores, muito boa noite!
No dia 02 de julho foi comemorado em todo Brasil o Dia do Bombeiro. Marcando
essa data a Assembleia Legislativa realiza hoje mais uma Sessão Solene em
homenagem ao nosso Dia e homenageia 30 Bombeiros Militares que tem se
destacado ao longo de suas carreiras.
Agradeço ao deputado Da Vitória – proponente da Sessão – e a cada um dos 29
nobres deputados e deputadas que indicaram os bombeiros militares para essa
honrosa e justa homenagem.
Importante registrar que a data de 02 de julho foi instituída em 1954 pelo Presidente
Getulio Vargas para homenagear a criação do primeiro Serviço de Extinção de
Incêndio no Brasil pelo Imperador D. Pedro II no ano de 1856.
Assim, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, comemoramos todos os anos,
desde 1954, o nosso dia com muita alegria e orgulho; e dedicamos uma semana
promovendo uma série de eventos para difundir e fortalecer a cultura da prevenção
contra incêndios.
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Este ano a nossa Semana de Prevenção Contra Incêndios teve início no dia 1° de
julho com a 5ª Corrida dos Bombeiros, e dentro da programação desenvolvida
destaco o 9° Seminário Capixaba de Segurança Contra Incêndio e Pânico, o
simulado de Salvamento em Alturas, a Campanha Educativa de Fiscalização em
condomínios, o Encontro dos Bombeiros da Reserva, e a exposição de fotografias
antigas e viaturas que se encerrou ontem no Shopping Vila Velha.
A nossa Semana de Prevenção Contra Incêndios foi um sucesso! Meus mais
sinceros agradecimentos a comissão organizadora e a todos os bombeiros
que se dedicaram e deram o seu melhor para o sucesso dos eventos
programados.
Na solenidade militar alusiva ao Dia do Bombeiro o Governador Paulo Hartung
entregou duas viaturas Auto Bomba Tanque Florestal, uma Lancha de 27 pés
totalizando um investimento de R$ 1.612.000,00 e de 02 camionetes doadas pela
Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Importante registrar que nos últimos 6 meses o nosso governo investiu R$
3.300.000,00 em viaturas e equipamentos para a nossa Corporação. Autorizou
Concurso para 120 vagas para o Curso de Formação de Soldados e 07 vagas para
o Curso de Formação de Oficiais e assinou a Ordem de Serviço para construção da
Unidade Padrão de Vila Velha. Em breve, estaremos lançando os editais para
construção da Unidade Padrão da Serra, do Centro de Atividades Técnicas e do
Centro de Treinamento e Capacitação.
Registro e agradeço, mais uma vez, o apoio dos nossos deputados e nossas
deputadas pelo direcionamento de emendas parlamentares que, no seu conjunto,
contribuíram de forma substancial para atingirmos os investimentos mencionados.
Obrigado pelo carinho e amizade com que os senhores e senhoras me recebem e
tratam os assuntos do nosso Corpo de Bombeiros Militar.
Todos nós temos ciência das dificuldades que atravessamos para chegar até aqui.
Todos nós acompanhamos as importantes medidas de correção de rumo adotadas
pelo Governador Paulo Hartung. O ajuste fiscal implantado permitiu arrumar a casa,
além de possibilitar o avanço em várias áreas e, sobretudo, realizar entregas
importantes para a população e promover políticas públicas inovadoras no nosso
Estado.
Temos a Escola Viva – escola de tempo integral – que começou com uma e já são
32 Escolas em 23 municípios com 20 mil vagas ofertadas, e o Pacto pela
Aprendizagem (PAES) para ampliação e melhoria da oferta de educação infantil.
Em 2018 temos R$ 50 milhões disponíveis para repasse aos municípios para
construção de 70 creches. Temos o Projeto Ocupação Social que ajuda na cultura
da paz e cria uma rede de oportunidades aos jovens que vivem em regiões de risco
social. Temos a construção de 60 novas barragens dentro das ações de
enfrentamento à estiagem e o Reflorestar com o objetivo de promover conservação
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e recuperação da cobertura florestal em nosso Estado. A meta é a recuperação de
80 mil hectares até o final de 2018. Temos a Rede Cuidar que proporciona a
população capixaba um novo modelo de atendimento integral à saúde. Entre os
principais benefícios para o usuário estão a redução do tempo de espera e a
realização de consulta e exames mais perto de casa (para quem mora fora da
Grande Vitória), proporcionando mais qualidade de vida às pessoas.
Importante registrar também, a busca pela construção de uma boa ambiência de
negócios no Estado, através do COGESIM e o SIMPLIFICA-ES, unindo os esforços
de secretarias, órgãos e entidades com o objetivo de apoiar, agilizar e
desburocratizar a abertura de novos empreendimentos no Estado, com a
consequente geração de trabalho, emprego e renda, tão necessários para o
desenvolvimento capixaba, especialmente em momentos de grandes dificuldades
econômicas.
Nesse contexto, o nosso Corpo de Bombeiros Militar tem se empenhado para
aperfeiçoar o Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico, apresentando
resultados objetivos que já são notados na sociedade capixaba, a exemplo da
integração com a Junta Comercial, dos processos de regularização por "auto
declaração" do chamado "baixo potencial de risco" e a implementação do "check-list
de vistoria", permitindo padronização, transparência e previsibilidade dos processos,
em sintonia com a iniciativa de desburocratizar e simplificar o serviço de Segurança
Contra Incêndio e Pânico.
Essas entregas e as demais iniciativas em curso no nosso Corpo de Bombeiros
Militar estão dentro dos objetivos estratégicos que nos levarão a alcançar a nossa
visão de futuro que é ser reconhecida nacionalmente como uma instituição
pública moderna, competente e de alta credibilidade no desempenho das
atividades de Bombeiro e Defesa Civil, alcançando excelência no cumprimento
de suas missões constitucionais em todo território capixaba.
Agradeço ao Governador Paulo Hartung pela confiança e incentivo que tem
direcionado as ações do meu Comando! Sabemos da quadra difícil que
atravessamos e da necessidade de elegermos prioridades para continuarmos
prestando serviços essenciais e de qualidade à população de nosso Estado. O
nosso Planejamento Estratégico foi construído sobre essa base e orientações, tendo
a Corporação clareza de sua missão e dos seus valores, e a certeza dos objetivos
que precisam ser alcançados para garantir a todos os cidadãos capixabas um
serviço público eficiente e de qualidade na proteção da vida, do patrimônio e do
meio ambiente.
Quero cumprimentar todos os bombeiros militares agraciados com a Medalha
Alferes Tiradentes pelos bons serviços prestados a sociedade ao longo da carreira.
Parabéns pelo exemplo, dedicação e comprometimento com a causa bombeiro
militar e com a população capixaba. Em nome de todos os agraciados agradeço de
forma efusiva a cada um dos deputados e deputadas essa homenagem.
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Aos nossos Bombeiros Militares da Reserva, agradeço pelo legado que nos
deixaram, pela doutrina estabelecida e pelos tijolos que cada um dos Senhores
colocaram na construção dessa honrada Corporação. Trabalho esse, que estamos
com muito esforço tentando dar continuidade.
Aos nossos BOMBEIROS MILITARES que trabalham com dedicação e afinco no
cumprimento da nobre missão de proteção à vida, ao meio ambiente e ao
patrimônio, e que são os grandes responsáveis pela credibilidade da nossa
Instituição as minhas palavras são de gratidão, perseverança e confiança.
Gratidão pela tropa preparada, disposta e comprometida com a nossa missão de
Vida Alheia e Riquezas Salvar. Perseverança por nos mantermos constantes,
firmes e unidos, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. E, por fim, Confiança.
Devemos nos manter confiantes. Confiantes no trabalho, que dá frutos pelo nosso
planejamento, consistência e abnegação. Confiança de que dias melhores virão.
Confiança de que nossas conquistas como instituição só são possíveis pelo trabalho
de cada um de nós.
Desejo que continuem como são, apaixonados pela profissão que abraçaram, e que
nunca percam a condição de heróis que lhes é conferida pela sociedade, Parabéns
a todos Bombeiros Militares Capixabas!
Parabéns a todos os Bombeiros Militares do Brasil!
Muito Obrigado!
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7° Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres – 10/08/2018
Bom dia a todos!
É um enorme prazer e uma grande alegria receber todos vocês aqui no nosso
Sétimo Seminário Capixaba de Gestão de Riscos e Desastres.
Agradecer ao Shopping Vitória, a ESESP e a equipe da nossa Defesa Civil Estadual
pelo apoio e organização do seminário.
Parabenizar aos agraciados com a Medalha General Castro e agradecer a
contribuição que o senhores têm prestado ao fortalecimento do Sistema Estadual de
Proteção e Defesa Civil.
A primeira estrutura de defesa civil, no Estado do Espírito Santo, foi a Coordenação
Estadual de Defesa Civil (CEDEC), criada pela Lei n° 2.929/1974, publicada no
Diário Oficial de 10 de agosto de 1974.
Como forma de celebrar esse marco inicial e com o objetivo de esclarecer,
conscientizar e divulgar as ações de proteção e defesa civil realizadas, o Governo
do Estado, através da Lei nº 10.259/2014, instituiu para serem comemorados
anualmente, no dia 10 de agosto e na semana em que ele estiver compreendido,
respectivamente o “Dia Estadual de Proteção e Defesa Civil” e a “Semana
Estadual de Proteção e Defesa Civil”.
O princípio das atividades de proteção e defesa civil no Brasil e no mundo está
intimamente relacionado a questões de segurança em tempos de guerra, mais
especificamente durante a Segunda Guerra Mundial (década de 1940), em que os
danos materiais e humanos dos conflitos ultrapassaram o meio militar, atingindo
gravemente as populações civis. Foi então que o governo brasileiro criou o Serviço
de Defesa Passiva Antiaérea no âmbito do Ministério da Aeronáutica. Um mês
depois as ações passam para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores e
Diretorias Regionais nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, responsáveis pelo
atendimento dessa população, vítima dos efeitos da Segunda Guerra Mundial.
Com o passar do tempo e o fim da guerra, essas instituições foram sendo adaptadas
à realidade das demandas de segurança e proteção das populações. No Brasil, por
exemplo, foi no final da década de 1960 – principalmente em função de grandes
secas na região Nordeste, e cheias na região Sudeste – que o governo brasileiro
criou o então Ministério do Interior definindo como sua área de competência as
funções de, entre outras, “beneficiamento de áreas e obras de proteção contra secas
e inundações; [...] de assistência às populações atingidas pelas calamidades
públicas”.
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Foi também em decorrência das cheias no Sudeste, que o então Estado da
Guanabara, hoje Rio de Janeiro, foi a primeira unidade federativa no Brasil a criar
um órgão denominado Defesa Civil Estadual. A atuação desses órgãos esteve,
portanto, concentrada em ações resposta e atendimento de populações afetadas,
não mais por guerras, mas por calamidades públicas, como inundações, secas e
epidemias. A partir de então, a proposta de pensar a então nominada Defesa Civil
como um processo sistêmico - sem limitar-se a ações de resposta e com o objetivo
de prevenir ocorrências – veio logo em seguida, e foi sistematizada pela equipe da já
criada, no governo federal, Secretaria de Defesa Civil (Decreto Federal 83.839/79).
Sob a liderança de Antônio Luiz Coimbra de Castro (Dr. Castro ou General Castro foi
médico do Exército Brasileiro, e membro da Defesa Civil no Brasil até sua morte, em
agosto de 2004.) foram produzidos, a partir de 1990, inúmeros materiais de
orientação e de estabelecimento de diretrizes nacionais de defesa civil.
Novamente, graves ocorrências de desastres refletiram em um período de
mudanças na legislação e na organização institucional dos órgãos de defesa civil
brasileiros. Entre 2008 e 2011, inundações e movimentos de massa fizeram com
que essa fosse a década com mais mortes decorrentes de desastres em toda a
história brasileira. Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro
protagonizaram cenas sem precedentes.
Foi por meio da 1ª Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária,
realizada entre 2009 e 2010, que as discussões por uma revisão do então Sistema
Nacional de Defesa Civil passaram pelas gestões públicas, pela população, pelas
universidades e chegaram ao Congresso Nacional. A principal demanda era a de
criar mecanismos e instrumentos de gestão que favorecessem a prevenção de
ocorrências de desastres e a diminuição de seus impactos. No Senado e na Câmara
dos Deputados foram criadas Comissões Especiais que debateram o tema e
chegaram ao texto da atual Lei Federal 12.608, aprovada em 10 de abril de 2012.
Pela primeira vez um ato legal para estabelecer as diretrizes da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil e do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil –
SINPDEC teve origem no Poder Legislativo (como Lei Federal) e não mais no
Executivo (como decreto ou medida provisória).
Hoje, o SINPDEC e a PNPDEC (Política Nacional de Proteção e Defesa Civil)
passaram a adotar o termo “proteção” como uma maneira de reforçar as demandas
de prevenção, atenção social e redução de vulnerabilidades. Além disso,
constituem-se como diretrizes da PNPDEC:
(i) uma atuação articulada entre a União e seus entes federados;
(ii) uma de gestão que inclua ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e
recuperação;
(iii) a prioridade à prevenção e minimização de desastres;
(iv) a adoção da bacia hidrográfica com unidade de análise em casos específicos;
(v) a ênfase ao planejamento com base em pesquisas e estudos; e
(vi) a garantia da participação social.
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Todas essas diretrizes e novas perspectivas de atuação podem ser consideradas
como um reflexo da tendência, inclusive internacional, de se pensar o risco e o
desastre como um processo de construção social. Ou seja, de perceber que a
configuração de áreas de risco é um aspecto a ser abordado a partir da visão de
planejamento do território, com influências históricas, políticas, sociais e ambientais.
A gestão de risco, nesse contexto, amplia seu campo de abordagem e por isso é
cada vez mais necessário que agentes de proteção e defesa civil integrem seus
órgãos aos demais órgãos responsáveis pela administração pública, de forma a
efetivamente trabalhar com o planejamento do território de maneira integrada.
Significa dizer que para trabalhar aspectos de prevenção e mitigação, por exemplo,
é preciso articular esforços no sentido de reverter as situações que levam à
formação de áreas de risco, tendo o Plano Diretor como um dos principais
instrumentos para tanto. Esse modelo de gestão passa pela compreensão de que,
principalmente em áreas urbanas, as áreas de risco foram se constituindo ao logo do
tempo devido a fatores como migrações, dificuldade de acesso à moradia, falta de
acesso a recursos técnicos e profissionais.
A perspectiva da construção social do risco é, portanto, a ponte que se estabelece
entre a atuação mais tradicional em proteção e defesa civil, fortemente associada a
ações de resposta; e a atuação do modelo de tendência internacional que trata da
gestão sistêmica de risco.
Os processos de mudança de paradigmas são longos e pode-se considerar que a
história brasileira de proteção e defesa civil é bastante recente, sequer centenária. E
assim, a incorporação de novas diretrizes de uma política nacional deve ser
observada com cautela, dentro de uma perspectiva histórica. Sua operacionalização,
principalmente no contexto da maioria dos pequenos municípios brasileiros (70%
deles possuem até 20.000 habitantes), com pouca infraestrutura e dificuldade de
acesso a recursos não é fácil. Além disso, sabe-se que muitas vezes o responsável
pela área de proteção e defesa civil local tem formação estritamente técnica e
acumula funções em secretarias de obras, agricultura, infraestrutura, gabinete, etc.,
de forma a ampliar seu desafio de promover uma gestão que atenda integralmente
às novas diretrizes da PNPDEC. Diante desse cenário, pode-se dizer que o papel
dos agentes de proteção e defesa civil municipais, mais do que diretamente
operacional, está cada vez mais ligado ao papel de articulação, tanto junto aos
demais entes federados (Estados e União), principalmente na própria administração
local e com as demais instituições, entidades e seguimentos da sociedade situados
no município. Conseguir articular políticas públicas e aproximar-se das demais
secretarias de seu município é o caminho para garantir uma gestão integrada, que
articule aspectos de participação social e prioridade à prevenção e minimização de
desastres, por exemplo.
É nessa direção que o SIEPDEC, reorganizado pela Lei Complementar 694/2013,
constitui um importante instrumento de articulação e coordenação de esforços dos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual com a colaboração de órgãos
federais, municipais, da iniciativa privada e da comunidade em geral para o
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planejamento e execução das ações de proteção e defesa civil em todo o território
capixaba.
O CBMES, em seu Planejamento Estratégico, estabeleceu como um dos seus eixos
prioritários o fortalecimento permanente das ações de proteção e defesa civil
das comunidades. Nesse sentido, estão em curso várias iniciativas que buscam a
materialização dessa prioridade, para que efetivamente possamos promover a
segurança global da população em situações de desastres.
Levando-se em consideração que a eliminação dos desastres é reconhecidamente um
objetivo intangível, trabalhamos sob a ótica de que nossas iniciativas devem se
concentrar na minimização dos desastres, isto é, na redução das suas
consequências, seja evitando que eles aconteçam, seja diminuindo a sua intensidade
ou mesmo aumentando a capacidade das comunidades para resistir a eles.
Dentre as várias iniciativas em andamento, gostaria de destacar o incentivo na
criação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em vários
municípios. Os desastres acontecem nos bairros, nos distritos, ou seja, na ponta da
linha onde se encontra e vive o cidadão, logo, torna-se primordial que a comunidade,
através do trabalho voluntário e solidário, conheça, identifique e contribua nas ações
preventivas necessárias para minimizar os riscos de desastres, além de orientar e
prestar socorro mais imediato nas situações de calamidades e emergência. Na
realidade, o NUPDEC é o elo mais importante do Sistema, e deve ser a sua
referência na Comunidade, pois, na sua essência representa a participação da
comunidade na defesa da própria comunidade.
Muito obrigado e um excelente seminário a todos!
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Inauguração do Pronto Socorro do HPM – 02/10/2018
Bom dia a todos!
Hoje é um dia histórico para a Família Militar. Estamos recebendo um enorme
benefício. Um sonho antigo.
Governador Paulo Hartung, em nome da nossa tropa, em especial a do Corpo de
Bombeiros Militar, gostaria de fazer mais uma vez um agradecimento muito especial
e caloroso ao Senhor, ao Secretário da Saúde – Ricardo Oliveira, ao nosso
Secretário de Segurança – Cel Nylton, pelas melhorias e aumento da capacidade de
atendimento do Hospital da Polícia Militar, proporcionando à família militar um
atendimento digno à saúde.
As ações anunciadas em julho do ano passado proporcionaram melhorias no campo
da saúde física e mental, melhorias na estrutura física, investimento em recursos
humanos e, especialmente, um modelo de atendimento que oferece serviços
qualificados e humanizados à família militar.
São realidades, também, o concurso para 20 oficiais médicos, a contratação de
psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, a cessão de médicos da Secretaria de
Saúde para o atendimento ambulatorial do HPM; aumento do número de
especialidades médicas oferecidas pela Policlínica (hoje com 32 especialidades);
horário de atendimento ampliado (de segunda a sábado, de 07:00h às 22:00h) e
melhorias no sistema de marcação de consultas, o centro diagnóstico de imagem,
onde são oferecidos mais exames com qualidade tecnológica digital (tomografia
computadorizada, ultrassom, ecocardiograma, entre outros); acesso facilitado da
família militar à estrutura estadual de atenção infantil do Hospital Infantil de Vitória; e
o novo prédio para o funcionamento do Centro de Promoção Social da PMES, com
um programa de saúde mental aperfeiçoado para melhor atendimento à tropa.
Importante destacar, para que tudo isso se tornasse realidade, o trabalho incansável
e dedicado da Diretoria de Saúde da PMES e da Secretaria Estadual de Saúde.
Agradecer ao Cel Sartório pela competência e liderança nesse difícil processo.
Quero reforçar aqui, o nosso compromisso de permanente apoio ao HPM. O nosso
Corpo de Bombeiros Militar, dentro de todas as limitações e dificuldades realocou
recursos humanos para ficarem a disposição da Diretoria de Saúde (são oito
bombeiros militares ao todo, liderados pelo TC Pavani) e auxiliarem no
desenvolvimento das atividades necessárias ao Projeto de Reestruturação em
andamento, e também no apoio técnico para os serviços de manutenção das
instalações físicas da Diretoria e do HPM.
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Dentro desse rol de conquistas, concretizamos hoje a entrega do pronto-socorro
com UTI exclusiva 24 horas para os policiais militares e bombeiros militares. Um
enorme benefício para os nossos heróis da segurança pública.
Parabéns a todos! Parabéns a Família Militar!

Inauguração dos Simuladores para Treinamento de Combate a Incêndio –
26/12/2018.
Bom dia a todos!
No dia do Aniversário da Corporação recebemos um belo e significativo presente.
Os tão sonhados Simuladores para Treinamento de Combate a Incêndio.
Quero aqui, para marcar a minha emoção e a concretização do nosso sonho, citar a
letra da música PRÉLUDIO do cantor Raul Seixas:
“Sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só
Mas sonho que se sonha junto é realidade.”
Fiz questão que esse verso constasse na placa que será descerrada em instantes.
Não devemos desistir dos nossos sonhos. Temos que acreditar e trabalhar duro
para que eles se realizem.
Senhoras e Senhores é verdade, trata-se da concretização de um sonho antigo e
perseguido nos últimos 17/18 anos. No início dos anos 2000, o Coronel Bonno,
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então major, e equipe do CEIB montaram uma estrutura de treinamento em
containers que funcionou por alguns anos.
Tentamos por vários anos, montar uma estrutura mais moderna para treinamento de
combate a incêndio, saindo do velho e clássico “maracanã”, mas que por vários
motivos, uns explicáveis outros nem tanto, nunca conseguimos avançar.
Vimos empresas se instalarem e implantarem estruturas de treinamento modernas,
enquanto a Corporação apenas sonhava. Tivemos a afronta de uma delas se
instalar bem ao lado do nosso Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros, mas hoje
conseguimos avançar e estamos aqui.
Procurarei, de forma bem sintética, fazer um resgate histórico da aquisição dos
Simuladores para Treinamento de Combate a Incêndio e fazer justiça ao trabalho
e perseverança do Tenente Coronel BM Benício Ferrari Junior.
Em 2009, o então Capitão Ferrari iniciou uma verdadeira cruzada para implantar
uma nova metodologia e novas técnicas de treinamento de combate a incêndio. Me
recordo, que nesse mesmo ano emprestei a viatura do Comando do 4° Batalhão de
Bombeiros Militar, sediado em Marechal Floriano, para que ele e os Sargentos
Adriano e Lins fossem ao Distrito Federal para um treinamento em simuladores
(containers).
Viajaram sem o recebimento de diárias, movidos pelo
comprometimento e amor à profissão.
O Capitão Ferrari ao retornar do Distrito Federal buscou de forma incansável
aprimorar os conhecimentos adquiridos e proporcionar a sua disseminação para
toda a Corporação. Trabalhou duro para o convencimento da importância da
aquisição desses simuladores, escrevendo um primeiro projeto sobre simuladores
de incêndio para o Comando-Geral.
Em 2012, o Major Ferrari e 07 bombeiros militares retornaram ao CBMDF para
serem treinados, agora, como instrutores. Em abril de 2013, apresentou ao
Comando-Geral novamente um projeto com as seguintes ações:
1. Implantação de Simuladores para treinamento acerca do
comportamento do fogo em compartimentos e das técnicas para combatê-lo;
2. Treinamento de instrutores nas doutrinas modernas de combate a
incêndio, nos protocolos de utilização do simulador e no Treinamento do
Comportamento do Fogo em Compartimento (CFBT) - como ensinar
3. Montagem de uma atualização de uma semana para as guarnições
de ABTS - treinando 4 guarnições por semana, é possível em 9 semanas atualizar
todas as guarnições de ABTS do Estado.
4. Montagem de um curso de especialização de combate a incêndio
estrutural.
Em relação as quatro ações propostas, fez a seguinte observação:
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“Os pontos 3 e 4 dependem do primeiro. A formatação dos cursos
depende de ter os instrumentos adequados para ensino, ou seja, os
simuladores. E, para que os simuladores sejam operados com
segurança, faz-se necessário adquirir o know how de como operá-los
com segurança.”
Parabéns Tenente Coronel Ferrari pela visão de futuro, pelo sonho, e principalmente
por não desistir dele. Todos nós somos testemunhas da sua dedicação e do seu
trabalho incansável na implantação da Doutrina de Treinamento do Comportamento
do Fogo em Compartimento no nosso Corpo de Bombeiros Militar e de ajudá-lo a ser
referência nacional, também nessa área.
Quero entregar ao Chefe do CEIB - Major Rigoni, esse projeto - importante registro
histórico. Creio que o CEIB é o melhor lugar para ele ficar guardado.
O projeto apresentado foi acatado no Comando do Coronel Edmilton Ribeiro Aguiar
Junior e, após todo um trabalho junto a SENASP, foi publicado no Diário Oficial da
União (DOU), de 31 de dezembro de 2014, o extrato do Convênio SENASP/MJ n°
813558/2014, entre a SENASP e a SESP, objetivando a aquisição de Simulador para
Treinamento de Combate a Incêndio, composto por 04 módulos (fases I, II, III e V).





Fase I – Observação;
Fase II – Ataque;
Fase III – Backdraft; e
Fase V – Multi nível e multi compartimento.

A Fase IV – Garagem (para passagem de um cômodo não afetado para um afetado)
não foi incluída no processo de aquisição, pois a Corporação avaliou que a Fase V
consegue suprir satisfatoriamente esse treinamento, gerando assim uma economia
para o Estado com a sua não aquisição.
O valor total do Convênio é de R$ 1.330.000,00, cabendo à SENASP o valor de R$
657.000,00 e à SESP R$ 673.000,000, com vigência de 30/12/2014 a 30/12/2016. A
SESP, após recebimento de expediente da SENASP, publicou o extrato do Convênio
no Diário Oficial do Estado (DOE) de 20 de fevereiro de 2015.
No final do mês de março de 2015, a Gerência de Contratos e Convênios/SESP
solicitou autorização para início do processo licitatório (processo n° 69884595)
visando cumprir as metas estabelecidas no Convênio, e no mês de abril a SESP, em
virtude das suas restrições orçamentárias, solicitou ao Comando-Geral o repasse do
recurso financeiro necessário, uma vez que não teria condições de apoiar.
Para não perder a aquisição do Simulador, na condição de Comandante-Geral
tentei, mais uma vez, junto ao Secretário SESP o recurso necessário. Como não
obtive sucesso, passamos a trabalhar com os recursos do CBMES. Após análise da
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nossa situação orçamentária e financeira, e do trabalho dedicado do Capitão Celso,
a Corporação conseguiu junto ao Governo do Estado aprovar o Crédito Suplementar
para SESP no valor de R$ 673.000,00 (Decreto n° 1201-S, de 15/07/2015),
publicado no DOE de 16/06/2015.
Nos meses seguintes, a SESP e o CBMES trabalharam na confecção do Termo de
Referência e na elaboração do Edital, seguindo todos os ritos e recomendações da
Secretaria de Controle e Transparência.
Em 2016, em virtude de diversos procedimentos administrativos e para não
perdermos o prazo previsto de execução do Convênio, precisamos prorrogar o
prazo, passando para 26/12/2018. Nesse sentido, deve-se ressaltar o primordial e
importante trabalho de acompanhamento e gestão no Sistema de Convênios do
Governo Federal (SICONV) realizado pelo Tenente Saulo de Tarso Corrêa Lima.
No início de 2017 ratificamos o Termo de Referência constante do processo e
indicamos como representantes do CBMES para acompanhar a sua execução o
Tenente Coronel Ferrari e o Tenente Saulo. No mês de março a SESP publicou a
Ordem de Serviço n° 007/2017 designando os bombeiros militares indicados pelo
Comando-Geral para atuarem como Fiscais do Convênio.
Ainda, ano de 2017 foi necessária uma série de medidas administrativas para novos
Ajustes no Termos de Referência e elaboração do mapa Comparativo de Preços.
No mês de janeiro de 2018 foi realizada a Reserva Orçamentária no valor de R$
1.390.000,00 para aquisição do Simulador e preparado todo processo para
realização do Pregão Eletrônico pela CPL da SESP.
No mês de abril o Tenente Coronel BM Ferrari realizou novos ajustes no Termo de
Referência e após análise da SECONT de todo o processo, a SESP publicou no
DOE, de 11/05/2018 o Edital de Pregão Eletrônico n° 024/2018.
A empresa vencedora do pregão foi a Drager Safety do Brasil Equipamentos de
Segurança Ltda com o valor de R$ 1.155.000,00. Em virtude da necessidade de
ajustes foi necessária a autorização da SENASP para utilização dos rendimentos
provenientes da aplicação dos recursos (juros) para adequação de alguns itens do
Plano de Trabalho, e novamente deferida a solicitação para prorrogação do prazo de
vigência do Convênio até 27/12/2020.
No dia 17 de agosto foi realizada a assinatura do Contrato n° 026/2018 entre a
SESP e a empresa DRAGER para fornecimento do Simulador no prazo de 120 dias
(publicação do extrato no DOE de 21 de agosto de 2018).
E hoje, 26 de dezembro, materializamos o nosso sonho. Muito obrigado a todos que
trabalharam duro para que esse momento acontecesse. Quero aqui solicitar uma
calorosa salva de palmas para eles.
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Assim que o Centro de Treinamento de Bombeiros e Defesa Civil - nosso outro
importante sonho - estiver concluído, essa estrutura dos Simuladores para
Treinamento de Combate a Incêndio será para lá transferida. Tenho certeza que o
Novo Comando-Geral e as jovens gerações não deixarão esse sonho morrer.
Aos bombeiros militares agraciados com Medalha do Mérito do Desenvolvimento
Operacional em reconhecimento aos avanços propiciados à Doutrina Operacional
da Corporação quero dar os parabéns e agradecer pelo exemplo, dedicação e
comprometimento com a causa bombeiro militar. Os senhores são um exemplo a
serem seguidos. Parabéns e sucesso!
Por fim, quero agradecer a cada bombeiro militar, do oficial mais antigo ao soldado
mais moderno, pelo apoio e pelo trabalho realizado ao longo dos 4 anos do meu
Comando. Dediquei-me integralmente a minha função e ao nosso Corpo de
Bombeiros Militar. Entregarei o Comando com a minha consciência tranquila, com o
sentimento de dever cumprido e com muita paz no coração.
Fiquem com Deus e que possamos em 2019 e nos anos que se seguirão realizar
todos os nossos sonhos.
Muito obrigado e um Feliz 2019!
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Solenidade Militar do 106° Aniversário de Criação do CBMES – 26/12/2018
Boa Noite!
Antes de cumprimentar as autoridades, quero dizer que a nossa solenidade de hoje
será simples. Estamos chocados com o assassinato do Ex-Governador Gerson
Camata ocorrido nessa tarde.
Vendo a Auto Escada Mecânica da Cimasa posicionada aqui ao lado, me vem à
mente como o destino nos pega uma peça. Ela foi adquirida no Governo Camata
com a ajuda da sua esposa Rita Camata para substituir aquela outra que está logo
ali, a “vovozinha” que é uma Auto Escada Mecânica de 1950. E amanhã a velha
Cimasa será utilizada para fazer o transporte do seu caixão no cortejo fúnebre.
É o destino. Muito triste. Enfim quero cumprimentar: (cumprimento as autoridades
relacionas pelo cerimonial) [1]
Senhoras e Senhores, convidados e amigos, Muito BOA NOITE!
Comemoramos hoje, 26 de dezembro, o centésimo sexto aniversário de criação do
nosso Corpo de Bombeiros Militar. Uma data que sempre celebramos com muita
alegria e entusiasmo. Pela manhã tive a oportunidade de entregar um importante e
significativo presente para a Corporação.
Os tão sonhados Simuladores para Treinamento de Combate a Incêndio. É a
concretização de um sonho antigo e perseguido nos últimos 17/18 anos. A aquisição
dos simuladores foi possível por meio de um convênio entre a SENASP e a SESP,
no valor de R$ 1.330.000,00, cabendo à SENASP o valor de R$ 657.000,00 e à
SESP R$ 673.000,000.
Quero agradecer ao Secretário Nylton e toda equipe da SESP pelo trabalho e
dedicação na execução desse Convênio.
A empresa Drager Safety do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda, vencedora do
pregão, além dos simuladores está transferindo para os nossos bombeiros o know
how de como operá-los com segurança.
Com muito orgulho posso dizer que só existem dois equipamentos desses na
América Latina, e um deles é Capixaba.
Agradeço ao Tenente Coronel Ferrari, Tenente Saulo e ao Capitão Celso pela
dedicação e trabalho incansável, ao longo de quase seis anos, para que esse sonho
se realizasse. Quero agora, anunciar outro presente.
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Amanhã o IOPES estará publicando no Diário Oficial do Estado o edital para
construção do Novo Centro de Atividades Técnicas. Uma obra orçada no valor de
R$ 7.866.856,14 que trará melhores condições de trabalho para o nosso efetivo e
melhorias no atendimento ao cidadão. Permitirá também, uma economia em torno
de 500 mil reais por ano com aluguel, ou seja, no custeio.
Em nome da Corporação agradeço ao Diretor Geral, meu amigo Eng. Claudio Daniel
e toda equipe do IOPES por esse presente. Muito Obrigado!
Amanhã também, será publicada a nomeação da Geóloga Cristiane Tinoco dos
Santos para atuar na nossa Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. O
reforço do time da CEPDEC com uma profissional de geologia permitirá uma melhor
assistência aos municípios nos aspectos relacionados às avaliações de risco
geológico.
Agradeço a sensibilidade do Governador Paulo Hartung e do Prefeito de Castelo
Luiz Carlos Piassi em celebrarem o convênio que possibilitou a cessão da servidora
do município. Agradeço o apoio da Secretária Ângela Silvares e do Secretário Nylton
na operacionalização da nomeação.
Outros presentes estão bem encaminhados para 2019: Agora em janeiro estaremos
reativando o nosso refeitório e entregando a reforma e ampliação dos alojamentos,
principalmente dos cabos e soldados. Será concluída a manutenção predial em
diversas unidades, em valor total de aproximadamente R$1.800.000,00.
No final do mês de fevereiro será inaugurada a Unidade Padrão de Vila Velha e no
final de mês de julho a previsão de inauguração da Unidade Padrão daSerra. Essas
obras estavam paralisadas desde 2013 devido à falência da construtora.
Em relação à aquisição equipamentos para a nossa Defesa Civil estaremos
recebendo no inicio do ano: 03 caminhões (5 Ton) 4x4, 10 pickups, uma
empilhadeira, uma mini-escavadeira e três unidades móveis de tratamento de água,
representando um investimento R$ 4.845.600,00 dentro do Programa de Gestão
Integrada das Águas e da Paisagem, com recursos do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) – Banco Mundial.
Temos várias outras iniciativas e ações sendo desenvolvidas, e que no curto prazo
estarão sendo concretizadas. Atravessamos um cenário de extrema dificuldade
financeira, vivemos a maior recessão econômica desse pais, sem falar em outras
circunstancias adversas, mas com criatividade e ações inovadoras conseguimos
avançar.
Precisamos continuar olhando para o futuro com objetivos bem definidos e claros.
Precisamos fortalecer e valorizar as parcerias existentes e construir novas parcerias,
pois elas proporcionam uma convergência de esforços em direção a um objetivo
comum que fazem as coisas acontecerem e se tornarem realidade.
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Valorizando as nossas parcerias, quero agradecer as personalidades
homenageadas com o PREMIO AMIGO DO BOMBEIRO pelas importantes
contribuições que no desempenho de suas funções, quer no serviço público ou na
iniciativa privada, tem direcionado ao nosso Corpo de Bombeiros Militar. A parceria e
a amizade de todas as Senhoras e os Senhores tem sido fundamentais para o
aprimoramento e crescimento de nossa Corporação, portanto, nada mais justo do
que reconhecer e enaltecer esses apoios. Em nome de todos os bombeiros militares
capixabas, expresso o nosso mais sincero muito obrigado!
Quero cumprimentar todos os bombeiros militares agraciados com a Medalha Valor
Bombeiro Militar cor Ouro, Prata e Bronze pelos bons serviços prestados a
sociedade ao longo da carreira. Parabéns pelo exemplo, dedicação e
comprometimento com a causa bombeiro militar e com a população capixaba.
Gostaria de parabenizar e desejar um FELIZ ANIVERSÁRIO a todos os
BOMBEIROS MILITARES CAPIXABAS, do passado e do presente, que ajudaram a
construir a história da Corporação e a manter vivo o lema “Vida Alheia e Riquezas
Salvar”.
Nos últimos 4 anos tive a honra e o privilégio de exercer o mais alto cargo dessa
centenária instituição, e realizo hoje a minha última solenidade como ComandanteGeral. Agradeço ao Governador Paulo Hartung e ao Vice-Governador Cesar
Colnago a amizade e a confiança depositada no meu trabalho.
Finalizando, quero agradecer a cada bombeiro militar, do oficial mais antigo ao
soldado mais moderno, a cada servidor civil pelo apoio e pelo trabalho realizado ao
longo do meu Comando. Dediquei-me integralmente a minha função e ao nosso
Corpo de Bombeiros Militar. Entregarei o Comando no próximo dia 02 de janeiro
com a minha consciência tranquila, com o sentimento de dever cumprido e com
muita paz no coração.
Fiquem com Deus e que possamos em 2019 e nos anos que se seguirão realizar
todos os nossos sonhos.
Muito obrigado e um Feliz 2019!
[1] Essa introdução foi falada de improviso, no momento da leitura da Alocução.
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Passagem de Comando do CBMES - 02/01/2019
Palavras de despedida do Comandante-Geral sucedido
Senhoras e Senhores Boa Noite!
Inicialmente gostaria de Cumprimentar o Governador Renato Casagrande.
Cumprimentar o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social Roberto Sá e em
seu nome cumprimentar todos os Secretários de Estado aqui presentes.
Cumprimentar os meus amigos Coronel Oliveira Costa - Comandante do 38°
Batalhão de Infantaria, Comandante Silvio - Capitão dos Portos do ES e o
Comandante Quadros - Comandante da EAMES.
Cumprimentar os Ex-Comandantes-Gerais do CBMES aqui presentes: Coronel Elvio
Silva Rebouças e o Coronel Edmilton Ribeiro Aguiar Junior; e os Comandantes do
Corpo de Bombeiros Cel Orely, Cel Natali, Cel Carlos Augusto.
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Cumprimentar o Novo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar - Coronel
Alexandre dos Santos Cerqueira.
Cumprimentar o Coronel André Có Silva - Novo Coordenador Estadual de Proteção
e Defesa Civil. Cumprimentado o Cel André, quero cumprimentar com emoção e
entusiasmo todos os bombeiros militares capixabas, da Ativa e da Reserva, que
sempre honraram essa Centenária Instituição prestando relevantes serviços ao
Estado e à Sociedade Capixaba.
Quero cumprimentar de forma calorosa os meus amigos presentes, e em especial, a
minha amada esposa Dôra.
No próximo dia 21 de janeiro completarei 31 anos serviços prestados ao Estado do
Espírito Santo e ao nosso glorioso Corpo de Bombeiros Militar.
Ainda não é chegada a hora de encerrar a minha carreira, mas apenas de encerrar
um ciclo na minha jornada. Hoje, fechando esse ciclo, é momento de agradecimento,
momento de gratidão.
Nos últimos 06 anos, tive a honra e o privilégio de exercer os dois cargos mais
importantes da nossa centenária Instituição e Orgulho do Povo Capixaba.
O primeiro foi o de Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil no período de
12 de novembro de 2012 a 14 de janeiro de 2015. Nesse período vivemos o maior
desastre natural do nosso Estado (dezembro de 2013). Foram 55 municípios em
Situação de Emergência, aproximadamente 62 mil pessoas afetadas, entre
desabrigados e desalojados, no pico do desastre e, infelizmente, 24 mortos. Foram
momentos difíceis e de muito trabalho de toda a equipe de Governo.
Gostaria de agradecer publicamente ao Governador Casagrande - já o tinha feito
pessoalmente no passado, mas essa é a primeira vez em que tenho a oportunidade
de fazer em público. Obrigado Governador por ter me convidado e oportunizado a
experiência única, desafiadora, e gratificante de poder ter contribuído no socorro e
na assistência humanitária dos nossos irmãos capixabas. Foi um grande
aprendizado e uma lição para toda a vida.
O segundo e o ápice da carreira de um oficial bombeiro militar é o que transmito
essa noite, o de Comandante-Geral. Exerci o mais alto cargo da Corporação nos
últimos 04 anos. E de igual forma, agradeço ao Governador Paulo Hartung o apoio,
o incentivo e a confiança depositada no meu trabalho.
Logo ao ser nomeado, estabeleci e divulguei para toda a tropa quais seriam as
premissas do meu comando: Hierarquia e Disciplina; Transparência, Ética e
Respeito a Coisa Pública; Gestão Participativa; e Controle Orçamentário e
Financeiro.
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Premissas inegociáveis e que sustentaram ao longo desses 04 anos todos os
nossos projetos e ações dentro de 03 focos prioritários estabelecidos na minha
gestão e, depois, incorporados no Planejamento Estratégico 2015-2019 da
Corporação. São eles:
1) Busca continuada na eficiência do atendimento prestado ao cidadão.
2) Permanente capacitação, treinamento, atenção e valorização do público
interno (ativos e Inativos).
3) Fortalecimento permanente das ações de Proteção e Defesa Civil das
comunidades.
Atravessamos a maior crise econômica do nosso país, sem falar nas demais crises.
No Estado atravessamos a maior crise hídrica da história, com um aumento
significativo dos incêndios em vegetação, com destaque para os incêndios na
Reserva Florestal de Pedra Azul, Reserva Biológica de Sooretama, Parque Estadual
de Itaúnas, Região de Turfa – Município de Serra. Enfrentamos o acidente na Bacia
do Rio Doce (maior desastre ambiental do Brasil) e a paralização da Samarco,
situações que entre outras impactaram algumas ações do nosso planejamento.
Mas posso afirmar a todos, que a Corporação avançou. Fomos criativos e
inovadores. Fortalecemos e valorizamos as nossas parcerias, conseguindo assim,
concluir projetos em curso, retomar projetos paralisados e iniciar novos projetos.
Quero aqui destacar alguns:
 Modernização da estrutura organizacional da Corporação - possibilitando mais
agilidade na tomada de decisões e uma maior autonomia aos Diretores;
 Simplificação e desburocratização do serviço de Segurança Contra Incêndio e
Pânico, em perfeita sintonia com a construção de uma boa ambiência de negócios
no Estado, através do COGESIM e o SIMPLIFICA-ES;
# Temos aqui, resultados objetivos que já são notados na sociedade
capixaba, a exemplo da integração com a Junta Comercial, dos processos de
regularização por "auto declaração" do chamado "baixo potencial de risco" e a
implementação do "checklist de vistoria", permitindo padronização, transparência
e previsibilidade das ações dos agentes fiscalizadores;
 Operacionalização do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil;
 Entrega de 42 Kits de Defesa Civil para os municípios reestruturarem as suas
coordenadorias Municipais. Concluindo o projeto iniciado em 2012 de atender os
78 municípios capixabas;
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 Entrega de 37 Kits Estiagem para as Defesas Civis Municipais;
 Aquisição de equipamentos para a Defesa Civil dentro da Componente Gestão de
Risco do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem junto ao
Banco Mundial;
 Ativação e operacionalização da 2ª Cia/3º Batalhão de Bombeiros Militar em
Guaçuí, totalmente equipado para atender a região da Caparaó;
 Transformação da Companhia Independente de Cariacica em Batalhão (sem
nenhum custo para o estado). Hoje o 6° Batalhão de Bombeiros Militar atende os
municípios de Cariacica, Serra, Viana, Santa Leopoldina e Santa Maria do Jetibá.
Sendo uma das mais importantes Unidades Operacionais da Corporação;
 Inauguração do Posto Avançado de Barra de São Francisco;


Inauguração da 2ª Cia/4º Batalhão de Bombeiros Militar em Venda Nova do
Imigrante (ampliando nosso atendimento na Região das Montanhas Capixabas e
ao longo da BR 262);

 Inauguração do Posto Avançado de Santa Leopoldina;
 Inauguração da nova sede da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar
em São Mateus;
 Conclusão da primeira etapa (terraplenagem) da construção do Centro de
Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil no município da Serra;
 Autorização para Concurso Público para o preenchimento de 7 vagas no Curso de
Formação de Oficiais (CFO) e 120 vagas no Curso de Soldados (CFSD). O nosso
último concurso foi realizado em 2011;
 Aquisição de Viaturas e equipamentos diversos, recompondo a nossa capacidade
de resposta;
 Aquisição de Simuladores para Treinamento de Combate a Incêndio no valor de
R$ 1.115.000,00 e entregues no aniversario da corporação;
 Publicação do edital para Construção do novo Centro de Atividades Técnicas no
último dia 27/12. Uma obra orçada no valor de R$ 7.664,000,00 que trará
melhores condições de trabalho para o nosso efetivo; e
 Criação da Fundação de Apoio ao Ensino e a Pesquisa do Corpo de Bombeiros
Militar.
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Para 2019 teremos no final do mês de fevereiro a inauguração da Unidade Padrão
de Vila Velha. Uma obra paralisada desde 2012 e com muitos problemas pendentes.
Com muito trabalho, persistência e determinação conseguimos superar todas as
barreiras e no dia 12 de março de 2018 assinamos a Ordem de Serviço para início
das obras.
Para o Final do mês de julho teremos a conclusão da segunda etapa da construção
do Centro Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil. A segunda
etapa é a entrega da Unidade Padrão da Serra, que também estava paralisada
desde 2012.
No primeiro semestre temos, ainda, a previsão da publicação do Edital para
construção do Centro de Treinamento e Capacitação de Bombeiros e Defesa Civil.
Terceira e última etapa desse sonho iniciado em novembro de 2012, e que levará a
nossa Corporação a outro patamar de capacitação.
E a publicação do edital para construção do Centro de Gerenciamento de Desastres
dentro da Componente Gestão de Risco do Programa de Gestão Integrada das
Águas e da Paisagem junto ao Banco Mundial.
Para todas as ações em curso e as planejadas estamos deixando um saldo
financeiro de R$ 43.722.096,30, sendo R$ 35.998.251,89 no FUNREBOM e R$
7.723.844,41 no PROPAE.
O que foi realizado aí está - em cada quartel, em cada ocorrência atendida, na
simplificação e desburocratização dos serviços de prevenção, nos diversos
feedbacks recebidos.
Agradeço ao Governador Paulo Hartung por me ter confiado o honroso cargo de
Comandante-Geral do CBMES por 04 anos. Agradeço a toda equipe de Governo
2015-2018 pela amizade, consideração, e auxílio nas horas necessárias. Destaco o
papel da fundamental da SESP no fortalecimento das Instituições da Segurança
Pública.
Agradeço o apoio das Forças Armadas, e, em especial, do 38° Batalhão de
Infantaria, nosso Batalhão Tibúrcio, da Capitania dos Portos, da Escola AprendizesMarinheiros do ES e do Destacamento de Controle do Tráfego Aéreo de Santa
Teresa pelos inúmeros apoios em nossas ações, principalmente nas de defesa civil.
Agradeço o apoio e amizade que recebi ao longo do meu comando da FINDES Presidentes Marcos Guerra e Leo Castro, FECOMÉRCIO - Presidente Lino Sepulcri,
FETRANSPORTE - Presisdentes Fioroti e Jerson Picoli, TRANSCARES Presisdente Eliemar Pretti, ES em Ação - Wagner Chieppe, SEBRAE - Dr. José
Eugênio Vieira, SESC - Gutman Uchoa de Mendonça, SESI - Dr. Luís Carlos Vieira,
SINDUSCON - Paulo Barauna , e CREA - Lucia Vilarim.
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Agradeço a todas as associações de Classe: Oficiais, Sub Tenentes e Sargentos,
Cabos e Soldados, e a nossa ABMES pela compreensão, pelo diálogo franco,
respeitoso e transparente. Muito obrigado pelo apoio e lealdade para com o meu
Comando.
Agradeço a todos os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar, de todos os órgãos
de direção, apoio e execução, do oficial mais antigo ao soldado mais moderno e aos
funcionários civis, por terem trabalhado com dedicação e profissionalismo durante
este tempo. Sou eternamente grato pela confiança depositada.
Agradeço aos meus familiares, especialmente à minha esposa Dôra e aos meus
filhos Carolina e Vitor, pela tolerância nas ausências e nos momentos de ansiedade.
Vocês são o meu porto seguro, a quem sempre posso recorrer nos meus momentos
de dúvida, tristeza ou incerteza, mas que logo se transformam no meu porto alegre,
pois vocês têm esta magia. Dôra, obrigado por ter sido, na minha ausência, mãe e
pai - e, não muito raro, até mesmo na minha presença, quando me encontrava
completamente absorvido pelo trabalho. Te agradeço por estarmos sempre juntos
em tantos desafios - te amo!
Desejo ao Coronel Cerqueira muita Força e Sucesso. Que possa desenvolver suas
funções com êxito e com alegria. Saiba que torço para o seu sucesso, pois ele
também será o meu sucesso e, fundamentalmente, representará que o nosso
querido Copo de Bombeiros Militar continuará garantindo a todos os cidadãos
capixabas um serviço público eficiente e de qualidade na proteção da vida, do
patrimônio e do meio ambiente.
Agradecendo a DEUS, deixo o Comando-Geral com a minha consciência tranquila,
com o sentimento do dever cumprido e com muita paz e gratidão no coração.
Que Deus continue nos abençoando e que possamos em 2019 e nos anos que se
seguirão realizar todos os nossos sonhos.
Muito obrigado e um Feliz 2019!
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