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[...] modelo é uma descrição concisa e 
holística dos principais elementos, 
conceitos e princípios de uma área de 
conhecimento. Ele busca explicar essa 
área do conhecimento e definir um 
desenho padronizado do seu conteúdo, 
essencial como referência para a 
implementação de desenhos no futuro. 
Um modelo de processo [...] oferece a 
referência para a tomada de decisões 
sobre como implementar o processo. 
 

Frithjof Weber  
Adaptado pelo autor  
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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico  teve por objeto avaliar o desenvolvimento dos planos 
táticos e operacionais, respectivamente, em âmbito do Estado Maior, dos Comandos 
Operacionais de Bombeiros (COB) e Unidades de Execução Operacional do 
CBMMG, visando assim alcançar a eficácia e eficiência do Eixo Suporte 2 – 
Proteção e Defesa Civil, do Plano de Comando CBMMG – 2015/2026. Para o 
alcance do intento, a pesquisa apresenta a evolução histórica do CBMMG, da 
proteção e defesa civil no Brasil e em Minas Gerias, bem como a institucionalização 
do Plano de Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, levando à 
Instituição a implementação atual da metodologia de gestão estratégica.  Através da 
compreensão dos fundamentos teóricos relacionados à melhoria de processos para 
a respectiva implementação, da análise dos planos táticos já desenvolvidos em 
âmbito do Estado Maior CBMMG, da análise dos planos operacionais já 
desenvolvidos em âmbito dos COB e das Unidades Operacionais, da identificação 
dos processos chave relacionados às ações de proteção e defesa civil em âmbito 
institucional, constatou-se haver o desenvolvimento de ações táticas e operacionais 
no âmbito da corporação, no entanto, as de âmbito de Estado Maior empregando a 
metodologia de processos, a do 3º COB, um projeto piloto institucional com ações 
táticas e operacionais e as desenvolvidas pelas UEOp diversas e sem padronização 
de foco ou métodos. Concluímos que dos quatro projetos abordados no 
desenvolvimento dos trabalhos, o denominado Plataforma de Resiliência, já é 
eficiente, caminhando para a eficácia total que será alcançada quando alcance das 
metas de cadastramento e credenciamento específicos conforme prazos normativos. 
Para os demais três, uma proposta de melhoria ao intitulado Estruturação Logística, 
no qual a meta atual se tornaria prioridade e demais outras incluídas como forma de 
se englobar a prevenção e mitigação de desastres, e não apenas a resposta como 
atualmente, e por fim, uma sugestão de Modelo de Atuação, com respectivas 
atribuições, a qual engloba o quarto projeto denominado Plataforma de Resiliência. 
Mesmo havendo a necessidade de estudos complementares, o aproveitamento do 
proposto nesta pesquisa, com o estabelecimento de prioridades, prazos, definição 
de recursos e redesenho dos processos atuais certamente agregariam valor ao 
serviço prestado pelo CBMMG a toda a população do Estado de Minas Gerais. 
 
Palavras-chave: Plano de comando CBMMG 2015/2026. Proteção e defesa civil. 
Redesenho de processos. Planos táticos. Planos operacionais. 
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ABSTRACT 

This monographic work had the objective of evaluating the development of tactical 
and operational plans, respectively, in the scope of the General Staff, of the 
Operational Commands of Firemen (COB) and Operational Execution Units of the 
CBMMG, in order to achieve the effectiveness and efficiency of the Support Axis 2 - 
Protection and Civil Defense, of the CBMMG Command Plan - 2015/2026. In order to 
reach the intent, the research presents the historical evolution of the CBMMG, of the 
protection and civil defense in Brazil and Minas Gerais, as well as the 
institutionalization of the Command Plan of the Military Fire Brigade of Minas Gerais, 
taking the Institution the current implementation strategic management methodology. 
By understanding the theoretical foundations related to the improvement of 
processes for their implementation, analyzing the tactical plans already developed 
within the framework of the CBMMG Staff, analyzing the operational plans already 
developed within the scope of the COB and the Operational Units, identifying the 
processes Key actions related to the protection and civil defense actions in the 
institutional sphere, we verified the development of tactical and operational actions 
within the scope of the corporation, however, those in the scope of Staff using the 
methodology of processes, the 3rd COB, a pilot project institutional cooperation with 
tactical and operational actions and those developed by the various WEUs without 
standardization of focus or methods. We conclude that of the four projects addressed 
in the development of the work, the so-called Resilience Platform, is already efficient, 
moving towards the total effectiveness that will be achieved when reaching the goals 
of specific registration and accreditation according to normative deadlines. For the 
other three, a proposal for improvement to the so-called Logistics Structuring, in 
which the current goal would become a priority and others included as a way of 
encompassing disaster prevention and mitigation, not just the response as it is 
currently, and finally, a suggestion of an Acting Model, with its respective attributions, 
which includes the fourth project called the Resilience Platform. Even if there is a 
need for complementary studies, the use of the proposal in this research, with the 
establishment of priorities, deadlines, resource definition and redesign of the current 
processes would certainly add value to the service provided by the CBMMG to the 
entire population of the State of Minas Gerais. 
 
Keywords: CBMMG 2015/2025 command plan. Protection and civil defense. 
Process redesign. Tatical plans. Operational plans. 
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1 INTRODUÇÂO 

 

1.1 Apresentação do Tema 

 

O Estado de Minas Gerais sempre apresentou destaque no 

desenvolvimento econômico do país, seja na extração de metais e/ou pedras 

preciosas, na produção agrícola e, principalmente, na atividade que motiva o nome 

do Estado, a mineração. Além das commodities que sempre dinamizaram a 

economia, não se pode deixar de considerar como potencializadores econômicos, a 

produção de insumos em geral e a industrialização. Tal cenário, atualmente 

incorporado pela globalização, proporciona melhorias estruturais diretas e indiretas 

nos setores secundários e terciários e, por consequência, o aumento dos bens de 

consumo, concentração populacional, dentre outros. Paralelamente, ocorrem 

também por consequência, o crescimento considerável de riscos e vulnerabilidades, 

os quais passam a demandar uma estrutura mais evoluída e sofisticada na 

prevenção e resposta às emergências sociais. A instituição pública a qual se atribui 

legalmente tal prevenção e resposta é o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) 

(CBMMG, 2013). 

Acompanhando a evolução e globalização social, o CBMMG vem desde 

os seus primórdios, passando por alterações no que se refere à sua estrutura, 

especialização e particularização de seus serviços, processo contínuo e necessário 

à perenidade institucional (CBMMG, 2013). 

Segundo Tavares (2010, p. 286), as instituições públicas ou privadas 

devem se adaptar constantemente às mudanças, comportando-se como qualquer 

organismo vivo em situações de necessidade à manutenção de sua espécie, 

promovendo assim sua longevidade. Longevidade pode ser definida como a 

capacidade de se adequar internamente e de se adaptar externamente. Como as 

instituições são compostas por pessoas, estas precisam perceber como tais 

adequações e adaptações podem agregar valor à suas atividades específicas, 

através da reflexão sobre alguns aspectos, tais como a necessidade de equilíbrio 

entre flexibilidade e controle organizacional, a busca da diferenciação de produtos, 

por meio da interação de produtos entre si e seus consumidores, através da 

prestação de serviços ou da presença da “marca” institucional na mente do cliente e 
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a conquista da vantagem competitiva através da disponibilização de uma 

combinação original de benefícios valorizados pelo cliente. 

Para a viabilização do futuro, as organizações devem procurar o 

pioneirismo no desenvolvimento de competências essenciais e distintivas, mudar 

regras concorrentes em vez de aceitá-las. Tais mudanças devem ser o foco principal 

da gestão estratégica, acompanhando as mudanças ambientais, talvez não podendo 

alterar tais mudanças, mas certamente podendo lidar efetivamente com o ambiente. 

No entanto, há que se avaliar adequadamente as políticas, os processos 

operacionais e as práticas históricas institucionais, uma vez que influenciarão 

diretamente em facilitar ou impedir a execução de estratégias. Estas necessitam ser 

articuladas com prováveis mudanças nas pessoas, nos processos e nos recursos 

que demandarão, devendo-se ainda ter os cuidados para que não ocorra a rejeição 

da estratégia antes mesmo de ser totalmente compreendida e a redução de riscos 

de insucesso. 

Conforme o entendimento de Harrington (1993, p.10), processo é 

“qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e gera uma 

saída (output) para um cliente interno ou externo”, afirmando ainda que “os 

processos fazem uso dos recursos da organização para gerar resultados concretos”. 

Conforme tais definições, o mapeamento de processos ajuda a detalhar, a 

compreender como os processos ocorrem de forma real, objetivando aperfeiçoá-los, 

através da visão clara e objetiva. Para o alcance dos resultados esperados, é 

primordial que os principais atores de cada atividade dentro do processo estejam 

envolvidos no mapeamento, pois eles têm o conhecimento das minúcias de como o 

trabalho é realmente executado,  refletindo o caráter empírico dessa ferramenta. 

O mapeamento de processos apresenta-se, portanto, como uma fonte de 

identificação e análise das interações de atividades dentro de um processo, no 

intuito de aperfeiçoá-las e evitar desperdícios de tempo, recursos, etc. Sobre o tema, 

Corrêa et al (2005, p. 892) acrescentam que: 

Mapear ajuda a identificar as fontes do desperdício, fornecendo uma 
linguagem comum para tratar dos processos de manufatura e serviços, 
tornando as decisões sobre os fluxos visíveis, de modo com que se possa 
discuti-las, agregando conceitos e técnicas enxutas, que ajudam a evitar a 
implementação de algumas técnicas isoladamente, formando a base para 
um plano de implementação e mostrando a relação entre o fluxo de 
informação e o fluxo de material. 
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Portanto, ressalta-se assim a utilidade e o valor que o mapeamento de 

processos tem para as organizações em geral, à medida que proporciona o 

detalhamento dos processos, auxiliando no encontro de possíveis anomalias ou 

oportunidades, informações as quais subsidiam as organizações em ações 

solucionadoras ou de aperfeiçoamento, com o objetivo de melhoria dos próprios 

processos, naquilo que ser refere com a melhoria de aspectos como: tempo, custo e 

qualidade dos processos, que podem ser percebidos a partir do estudo dos mesmos. 

Instrumentos que propiciem a melhoria contínua e dêem suporte às 

organizações para o alcance de ganhos em desempenho são bem-vindos, não só 

em organizações privadas, como também nas públicas, não somente como forma de 

assegurar o alcance dos objetivos estratégicos e a melhoria dos processos 

institucionais, mas principalmente como forma de disponibilizar produtos e serviços 

em benefício do cidadão-usuário e da sociedade em geral (BATISTA, 2012). 

Segundo Santos (2006, p. 135), uma organização pública é “um sistema 

aberto em constante intercâmbio com o ambiente externo e, ao mesmo tempo, 

constituída internamente de outros subsistemas”, e ainda “por conseqüência (sic), 

necessita de uma constante gestão dos seus principais processos diante da 

crescente exigência advinda da sociedade”.  

Dentre os diferentes segmentos do portfólio institucional do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a Proteção e Defesa Civil, norteada 

pelo novo advento de prevenção da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, 

através da Lei 12.608/12, bem como pelo Programa de Governo Estadual, Minas 

Mais Resiliente, dentre outros fatores, apresenta-se como eixo estratégico 2 no 

Plano de Comando CBMMG–2015/2026, eixo o qual aponta estratégias de 

desenvolvimento, programas e projetos, bem como respectivos prazos para 

implementação (CBMMG, 2017a).  

Ressaltando dentre os demais eixos suporte, quais sejam, Eixo Suporte 1 

– Excelência no Atendimento; Eixo Suporte 3 – Segurança Contra Incêndio e 

Pânico; e Eixo Suporte 4 – Comunicação Institucional, o Eixo Suporte 2 – Proteção e 

Defesa Civil por si só já apresenta sua complexidade, principalmente no que se 

refere a recursos e processos envolvidos, os quais demandam gerenciamento que 

proporcione a eficiência à prestação dos serviços específicos à sociedade 

(BATISTA, 2012). 
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Com foco nos desdobramentos de implementação do referido eixo 

suporte, não se pode deixar de citar Kaplan e Norton (2004), os quais afirmam que a 

má formulação da estratégia não é o principal obstáculo na sua implementação, 

mas, sim, a falta de capacidade e de mecanismos para a sua execução.  

Referidos autores afirmam que o problema da implementação da 

estratégia parece ser mais grave nas instituições públicas e sem fins lucrativos, pois 

estas tendem a se preocupar mais com programas e projetos e não com os outputs 

e outcomes com que a organização tem que atingir. Assim, os objetivos estratégicos 

são colocados em segundo plano, havendo uma supervalorização das iniciativas 

implementadas (KAPLAN; NORTON, 2004). 

Quinn (2003, p. 29), conceitua estratégia como:  

O padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequências 
de ação da organização em um todo coeso. Uma estratégia bem formulada 
ajuda a organizar e alocar os recursos de uma organização em uma postura 
única e viável, baseada em suas competências e deficiências internas 
relativas, mudanças antecipadas no ambiente e movimentos contingentes.  

O autor conceitua também programa como sendo: 

[...] a sequência de ações passo a passo, necessária para atingir os 
principais objetivos. Expressam como os objetivos vão ser atingidos dentro 
dos limites estabelecidos pela política. Asseguram que recursos sejam 
comprometidos para atingir as metas e fazem um acompanhamento 
dinâmico, por meio do qual podemos medir o progresso (QUINN, 2003, p. 
29). 

Sendo assim, visando verificar a diretriz estratégica do CBMMG, objeto 

desta pesquisa, se faz necessário dissertar acerca da evolução do Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais, a origem e a evolução da Proteção e Defesa Civil 

no Brasil e o Plano de Comando CBMMG–2015/2026, Eixo Suporte 2 – Proteção e 

Defesa Civil, o que se fará a seguir. 

 

1.1.1 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

 

1.1.1.1 Histórico 

 

No ano de 1891 foi promulgada a primeira Constituição do Regime 

Republicano Brasileiro, adotando quase na sua totalidade o modelo Norte 

Americano de federalismo. Tal carta magna proporcionava considerável autonomia 
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aos Estados Membros, inclusive no tocante a organização dos contingentes 

responsáveis pela ordem pública. Minas Gerais, dentre as ações de alinhamento 

com outros entes federativos, para manter a ordem pública, possuía sua Brigada 

Policial, à qual, em 1911, passou a ser denominada de Força Pública, da qual era 

integrante o CBMMG, originado na Seção de Bombeiros Profissionais, pelo 

Governador do Estado de Minas Gerais, Júlio Bueno Brandão, naquele mesmo ano 

figurando como o décimo mais antigo do País, conforme figura 1 (CBMMG, 2013). 

                 

Figura 1 - Criação de Corpos de Bombeiros no Brasil 

 
Fonte: CBMMG, 2013 

 

Em 31 de agosto de 1911, foi assinada a Lei 557 pelo então Presidente 

do Estado de Minas Gerais, Júlio Bueno Brandão, autorizando ao Executivo 

dispensar a quantia de vinte contos de réis para organizar a Seção de Bombeiros 

Profissionais, aproveitando o pessoal da Guarda-Civil (CBMMG, 2013). 

Em 8 de maio de 1912, Américo Ferreira Lopes, Chefe da Força Pública 

de Minas Gerais, providenciou o cumprimento da Lei 557, determinando o 
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seguimento na mesma data de uma turma de guardas-civis para o Rio de Janeiro, a 

fim de estagiar no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (AQUINO; MARÇAL, 

2013). 

Em 30 de agosto de 1912, por meio do Decreto n° 584, a Seção de 

Bombeiros foi elevada a uma Companhia de Bombeiros e incorporada a Força 

Pública com o seguinte efetivo: um Capitão; um Tenente; dois Alferes; um 1º 

Sargento; dois 2º Sargentos; um Furriel; seis Cabos de esquadras; um Cabo-clarim; 

seis Aspensados; quatro Clarins e 27 Soldados, totalizando 52 homens (AQUINO; 

MARÇAL, 2013). 

As duas primeiras turmas de guardas-civis, a primeira composta por 13 e 

a segunda com 15, retornaram de estágio em atividades de bombeiros, não sendo 

aproveitados nas atividades específicas, o que motivou a vinda do Rio de Janeiro de 

um oficial instrutor do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (AQUINO; MARÇAL, 

2013).  

O Capitão Antônio Augusto de Oliveira foi o primeiro comandante da Cia. 

de Bombeiros, tendo sido designado em 1913, comandando no período de 30 de 

agosto de 1912 a 15 de maio de 1915. Teve por missão inicial organizar a citada 

companhia anexada ao 1º Batalhão da Força Pública do qual foi separada 

novamente em 1 de outubro de 1914, sendo anexada em 18 de maio de 1915 como 

Seção de Bombeiros à Primeira Companhia do Primeiro Batalhão da Força Pública. 

Ainda no ano de 1915, o Estado contratou o oficial Alferes João de Azevedo 

Teixeira, pertencente aos quadros de Bombeiros do Distrito Federal para instruir e 

orientar tecnicamente a Seção de Bombeiros (AQUINO; MARÇAL, 2013). 

 Até 1920, a organização de Bombeiros teve sua sede anexa às 

dependências do Quartel do 1º Batalhão. Naquele ano, a maior parte da 

administração foi remanejada para a esquina das ruas Aimorés com Rio Grande do 

Norte, permanecendo a garagem da prontidão no Quartel do 1º Batalhão (AQUINO; 

MARÇAL, 2013).  

Em 27 de julho de 1926, foi assinado pelo Presidente Antônio Carlos de 

Andrade o Decreto-Lei n° 7.297, determinando que a Seção de Bombeiros fosse 

organizada com os elementos pertencentes à 4ª Companhia do 1º Batalhão, sendo 

elevada ao status de Companhia denominada Sapadores Bombeiros (CSB) 

(AQUINO; MARÇAL, 2013).  
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Em 9 de setembro de 1927, foi assinada a Lei n° 959 ampliando o efetivo 

da CSB em 28 militares e criando a Banda de Música composta de 32 integrantes 

(AQUINO; MARÇAL, 2013).  

Em 31 de agosto de 1930, foi assinado o Decreto n° 9.662 criando mais 

um pelotão na Companhia de Sapadores Bombeiros (CSB), o qual iniciou a 

expansão da instituição ao interior do Estado. Trinta e dois Bombeiros Militares 

iniciaram o serviço de combate a incêndios do Destacamento de Juiz de Fora, que 

seguiu para a cidade chefiada pelo 1º Ten Vicente Rodrigues dos Santos (CBMMG, 

2013).  

Em 28 de fevereiro de 1931, por meio do Decreto n° 9.867, criou-se o 

Primeiro Batalhão de Bombeiros da Força Pública de Minas Gerais, contando com o 

efetivo de 237 homens distribuídos entre Comando, Estado Maior, Estado Menor, 

duas Companhias e Banda de Música (CBMMG, 2013).  

Em 4 de janeiro de 1934, por força do Decreto-Lei n° 11.186, assinado 

pelo então Interventor Federal, Benedito Valadares Ribeiro foi desligado o Corpo de 

Bombeiros do quadro do pessoal da Força Pública, passando a chamar-se Corpo de 

Bombeiros de Minas Gerais, ficando o mesmo subordinado à Secretaria do Interior 

e, posteriormente, à Secretaria de Segurança Pública (CBMMG, 2013). 

Em 26 de maio de 1934, foi assinado o Decreto-Lei n° 11.361, fixando o 

efetivo do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para 300 homens, assegurando aos 

seus oficiais os mesmos direitos inerentes aos da Força Pública (AQUINO; 

MARÇAL, 2013).  

Em 23 de dezembro de 1942, o Decreto-Lei n° 884, fixou nova previsão 

do efetivo do Corpo de Bombeiros de 306 homens (AQUINO; MARÇAL, 2013).  

No dia 16 de outubro de 1951, foi sancionada a Lei n° 756, pelo então 

Governador do Estado Juscelino Kubitschek de Oliveira, criando postos e 

aumentando o efetivo do Corpo de Bombeiros, sendo criada a Terceira Companhia e 

fixado o efetivo de 371 homens (AQUINO; MARÇAL, 2013).  

Em 1 de outubro de 1955, foi assinado pelo Governador do Estado o 

Decreto-Lei n° 1284,  criando o Departamento Técnico do Corpo de Bombeiros, com 

instalação imediata. Este departamento trouxe uma série de benefícios no que diz 

respeito ao aspecto técnico profissional (AQUINO; MARÇAL, 2013). 

Em 29 de dezembro de 1958, o Governador do Estado, José Francisco 

Bias Fortes, assina o Decreto-Lei n° 1.860, aumentando o efetivo do Corpo de 
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Bombeiros para 870 homens, sendo criadas, naquele ato, a 4ª Companhia e a 

Companhia de Comando e Serviços (CCS) (AQUINO; MARÇAL, 2013).  

Em 27 de novembro de 1959, não se sabe se em decorrência de 

incêndios recorrentes na capital mineira ou se de um projeto de lei que já estivesse 

tramitando há tempos em gabinetes políticos, foi assinada a Lei 2007, criando a 

Taxa de Serviços contra o Fogo. Não há registros de até quando esta taxa 

permaneceu vigente, apenas se estimando até o ano de 1967, quando foi assinada 

a Lei nº 4492, dispondo sobre as taxas estaduais. Nenhuma outra referência a tal 

taxa foi identificada (CBMMG, 2013). 

No dia 21 de novembro de 1962, por força do Decreto-Lei n° 2.641 

assinado pelo Governador do Estado José Magalhães Pinto, foi aumentado o efetivo 

do Corpo de Bombeiros, de 870 para 992 homens, sendo nesta ocasião criados 

novos postos, bem como a criação de mais uma Companhia, qual seja, a 

Companhia de Proteção, Salvamento e Procura - CPSP (CBMMG, 2013). 

Em 14 de dezembro de 1964, o efetivo do Corpo de Bombeiros de Minas 

Gerais é elevado de 992 para 1916 militares em decorrência da assinatura pelo 

Governador do Estado e publicação da Lei n° 3.280 (AQUINO; MARÇAL, 2013).  

Em 1964, os militares Federais assumem a direção do País. Naquele 

mesmo ano, durante o governo de Magalhães Pinto, ocorreu no Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais a implantação do serviço de rádio comunicação 

(CBMMG, 2013). 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 1966, a expansão da Instituição 

ocorre simultaneamente em quatro municípios do Estado: Governador Valadares, 

Uberaba, Uberlândia e Montes Claros. Neste último município, o CBMMG utilizou a 

sede e equipamentos utilizados anteriormente pelo primeiro bombeiro voluntário do 

Estado, mantidos desde 1962 por empresários naquele município, em decorrência 

da demanda e a não existência, até então, de Fração Bombeiro Militar na cidade 

(CBMMG, 2013). 

Em 25 de agosto de 1966, o Corpo de Bombeiros é reintegrado à Polícia 

Militar de Minas Gerais em decorrência da Lei nº 4.234/66, passando a ser 

denominado Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Minas Gerais (CBMMG, 

2013). 

No ano de 1969 foi inaugurada a Fração Bombeiro Militar na cidade de 

Ouro Preto. Durante a década de 1970, a expansão das Frações Bombeiro Militar 
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pelo interior do Estado continuaria, encorpada sob a vigência da Lei 5497, de 13 de 

julho de 1970, a qual dispunha sobre a autorização de convênios entre o Corpo de 

Bombeiros e os executivos municipais, bem como a alocação de hidrantes para ser 

uma condição para a instalação de serviço de bombeiros militares nos municípios 

(CBMMG, 2013). 

Em 1971, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Minas Gerais é 

demandado ao atendimento das múltiplas vítimas no desmoronamento parcial do 

canteiro de obras do Parque de Exposição da Gameleira, em Belo Horizonte. Tal 

acidente é considerado até hoje a maior tragédia da construção civil brasileira.  Nos 

anos de 1972 e 1974, ocorreram outras duas tragédias, os incêndios na cidade de 

São Paulo, dos edifícios Andraus e Joelma, respectivamente. Tais desastres 

provocaram intenso clamor social, decorrendo a promoção da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais, um congresso sobre incêndio no complexo do 1º 

Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o qual constatou o total desaparelhamento do 

CBMMG em comparação às instituições coirmãs dos Estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo (CBMMG, 2013). 

A década de 1970 seria ainda bastante frutífera para o CBMMG, tanto na 

RMBH como no interior. Em 1973 foi inaugurado o 2º Grupamento de Incêndio – GI, 

Contagem. Em 1977, o 3º GI, o Guardião da Pampulha. Em 1975 inaugurados os 

Destacamentos de Poços de Caldas e Araguari. Em 1977, Patos de Minas é 

agraciada com seu Destacamento de Bombeiros. No ano seguinte, 1978, Ipatinga 

também passa a ter uma Fração dos soldados do fogo (CBMMG, 2013). 

Não se pode deixar de ressaltar que a partir de 1976, com a 

regulamentação da Lei nº 2060/72, a prevenção a incêndios assumiu nova dimensão 

institucional, uma vez que o caráter de orientação, até então utilizado por meio das 

campanhas e Semana de Prevenção, passava a ser impositivo sob o rigor da lei, 

com requisitos para a obtenção do habite-se às novas construções. Reportagens da 

época anunciavam a formação de equipes técnicas do Corpo de Bombeiros com a 

competência de fiscalizar os prédios para verificação do cumprimento da nova lei 

(CBMMG, 2013). 

A década de 1980 pode ser descrita, institucionalmente, como de 

intensificação no processo de expansão, tendo sido, em dez anos, instalados 

quatorze destacamentos em municípios distintos, conforme se verifica na Figura 2, 

além de, especificamente, no ano de 1983, o sistema de ensino ter sido 
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redimensionado a um sistema centralizado, atendendo a formação e aprimoramento 

técnico profissional do efetivo a ser distribuído a todas as Frações do Estado, tendo 

sido tal condição possibilitada através da inauguração, pelo Governador do Estado, 

do Centro de Instrução de Bombeiros – CIBom, situado, naquela oportunidade, no 

bairro Taquaril, em Belo Horizonte (CBMMG, 2013). 

 

Figura 2 - Expansão Institucional de Frações CBMMG na década de 1980 

 

Fonte: CBMMG, 2013 

 

Na década de 1990 a corporação assume papel de intervenção 

preventiva e de combate a incêndios em vegetação. No ano de 1994 o Corpo de 

Bombeiros buscou parcerias com outros atores do setor de meio ambiente, 

desenvolvendo papel de destaque no primeiro Plano de Prevenção em Unidade de 

Conservação do Estado de Minas Gerais. De tal evolução, já em 1998, a instituição 

foi capaz de apoiar o Estado de Roraima no combate ao maior incêndio florestal 

ocorrido no Brasil, com 60 militares permanecendo naquela missão do dia 06 de 

março a 09 de abril daquele ano (CBMMG, 2013). 

A Lei 11.099, de 18 de maio de 1993, passou a prever o emprego de 

mulheres nas fileiras da corporação. Em dezembro daquele mesmo ano, oitenta 

mulheres ingressaram no Curso de Formação de Soldados, tendo sessenta e sete 
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concluído o curso nove meses depois e integrando, portanto, o primeiro contingente 

feminino do CBMMG (CBMMG, 2013). 

Em 1994 inicia-se o atendimento pré-hospitalar na capital mineira, 

posteriormente difundido a todas as Unidades e Frações CBMMG através das 

guarnições que sofreram alterações no decorrer do tempo, mas desde o início com a 

nomenclatura UR – Unidade de Resgate (CBMMG, 2013). 

Em 02 de julho de 1999, em decorrência da Emenda Constitucional 39, o 

Corpo de Bombeiros é desvinculado da Polícia Militar, passando ambas a 

coexistirem independentes no quadro da administração pública direta do Estado de 

Minas Gerais (CBMMG, 2013). 

Como ao longo de toda a trajetória do CBMMG, também nesta fase pós-

desvinculação, os cenários dicotômicos de obstáculos e desafios ocorreram, dentre 

os quais a necessidade de estruturação física, logística, administrativa, 

concomitantemente com a manutenção e evolução do atendimento operacional. 

Todo este contexto ocorria com militares que optaram, quando da desvinculação, em 

nobremente compor as fileiras do corpo de bombeiros, mas parte deles, 

principalmente seus oficiais, com formação e experiência policial militar. 

Rapidamente transpareceu a necessidade da formação de Oficiais de carreira 

Bombeiro Militar. Tal situação inédita no Estado ocorreu no ano de 2003, com a 

primeira turma de Oficiais Bombeiros do Estado, no entanto, formados mediante 

convênio ainda na Academia da Polícia Militar de Minas Gerais. Tal cenário foi 

alterado no ano de 2011, quando o Centro de Ensino de Bombeiros teve sua 

estrutura ampliada, elevando-se em Academia de Bombeiros Militar – ABM 

(CBMMG, 2013). 

Com todo este contexto recheado de mudanças, a instituição ampliou sua 

capilarização, bem como seu portfólio de atividades e serviços, o que demandou 

replanejamento de ações com maximização da formação e qualificação técnica 

profissional, valorização do público interno e busca por alcançar metas de altos 

índices de qualidade e eficiência (CBMMG, 2017a). 

O crescimento populacional no Estado, a evolução e ampliação das 

cidades e suas estruturas, a prestação de serviços à sociedade sendo alteradas 

para parcerias, integrações e sistemas de consórcios, as questões ambientais cada 

vez mais em foco em agendas até internacionais, as alterações climáticas, a 

situação político econômica, enfim, a evolução social e a globalização tem 
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provocado na instituição a necessidade de sua evolução de forma célere e 

abrangente, integrada e eficaz, evolução à qual se apresenta efetiva e constante na 

instituição, citando dentre as quais, por exemplo, a criação do Batalhão de 

Operações Aéreas - BOA, no ano de 2007; da Companhia Ambiental e, 

posteriormente, do Batalhão de Emergências Ambientais – BEMA, em 2011; a 

criação dos Grupos Especializados em Estruturas Colapsadas BREC; a criação do 

Batalhão Especializado em Atendimento de Emergências e Desastres – BEMAD 

(CBMMG, 2017a); e a abrangência de 72 (setenta e dois) municípios com 

Unidades/Fração BM instaladas (Anexo B) (CBMMG, 2018a). 

Por fim, a partir da vigência da Resolução nº 627, de 19 de agosto de 

2015, institui-se o Plano de Comando CBMMG 2015/2026, o qual vai muito mais 

além que um mero planejamento, almejando e alcançando mudanças institucionais 

através de uma metodologia remasterizada de gestão estratégica, que vem sendo 

desenvolvida desde o ano de 2006, tendo três ações prioritárias de Diretriz 

Estratégica: A Expansão do Atendimento; A Otimização Administrativa; e a 

Participação da Comunidade no Processo de Segurança Pública (CBMMG, 2017a). 

 

Figura 3 - Linha do tempo Planejamento Estratégico CBMMG 

 

Fonte: CBMMG, 2013 
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1.1.1.2 Competência Constitucional 

 

A Constituição Federal, em seu artigo 144, estabelece as competências e 

atribuições dos Corpos de Bombeiros Militares:  

Art 144 – A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
V- polícias militares e corpos de bombeiros militares. § 5º - Às polícias 
militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 
corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 
incumbe a execução de atividades de defesa civil (BRASIL, 1998).  

A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu artigo 142 assim 

estabelece:  

Art 142 – A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas 
estaduais são órgãos permanentes, organizadas com base na hierarquia e 
na disciplina militares e comandados, preferencialmente, por oficial da ativa, 
do último posto, competindo: 
 II – ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações 
de defesa civil, a prevenção e o combate a incêndio, perícias de incêndio, 
busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das 
pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe 
(MINAS GERAIS, 2016).  

A Lei Complementar nº 54/99, que dispõe sobre a organização básica do 

CBMMG, em seu artigo 3º, descreve mais detalhadamente as funções da 

corporação:  

Art. 3º - Compete ao Corpo de Bombeiro Militar:  
I - coordenador e executar as ações de defesa civil, proteção e socorrimento 
públicos, prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio e explosão 
em locais de sinistro, busca e salvamento;  
II - atender a convocação, à mobilização do Governo Federal inclusive, em 
caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbação da ordem ou 
ameaça de sua irrupção, subordinando-se à força terrestre para emprego 
em suas atribuições específicas de Corpo de Bombeiros Militar e como 
participante da defesa interna e territorial;  
III - coordenar a elaboração de normas relativas à segurança das pessoas e 
dos seus bens contra incêndios e pânico e outras previstas em lei, no 
Estado;  
IV - exercer a polícia judiciária militar, relativamente aos crimes militares 
praticados por seus integrantes ou contra a instituição Corpo de Bombeiros 
Militar, nos termos da legislação federal específica;  
V - incentivar a criação de Bombeiros não militares e estipular as normas 
básicas de funcionamento e de padrão operacional;  
VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades civis 
que atuam em sua área de competência;  
VII - aprimorar os recursos humanos, melhorar os recursos materiais e 
buscar novas técnicas e táticas que propiciem segurança à população 
(MINAS GERAIS, 1999). 
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1.1.2 A Proteção e Defesa Civil 

 

1.1.2.1 Histórico 

 

A Proteção e Defesa Civil, originalmente intitulada Proteção e Segurança, 

teve por primeiras ações, estratégias e estruturas destinadas à população no Brasil 

e no mundo, o período e países envolvidos na Segunda Guerra Mundial (1939 a 

1945). Especificamente no Brasil, ocorreram tratativas relativas ao tema entre 1942 

e 1946, decorrendo posteriormente duas décadas sem qualquer outra ação 

desenvolvida (MINAS GERAIS, 2018).  

1967, ano de criação do Ministério do Interior, que tinha dentre suas 

atribuições, assistir populações atingidas por calamidades públicas em todo o 

território nacional (BRASIL, 2012).  

Em 1988, se estabelece a organização do Sistema Nacional de Defesa 

Civil (SINDEC), através do Decreto 97.274, embrião do pensamento da Defesa Civil 

como estratégia para a redução de riscos de desastres (BRASIL, 2012). 

No ano de 1990, através da Resolução 44/236, foi estabelecido o início da 

Década Internacional para a Redução de Desastres Naturais (DIRDN), com a 

previsão de um plano nacional de redução de desastres, com desenvolvimento de 

programas e metas a serem alcançadas até o ano de 2000. Tais programas 

desenvolvidos resultaram na Política Nacional de Defesa Civil (PNDC), que já 

apresentava os pilares da prevenção, preparação, resposta e reconstrução (BRASIL, 

2012). 

Na década de 2000, com a PNDC calcificada, o foco de atuação passou a 

ser o gerenciamento de desastres e a capacitação de agentes locais de defesa civil 

(BRASIL, 2012). 

Ainda na mesma década, no ano de 2009, foi realizada no Brasil a 1ª 

Conferência Nacional de Defesa Civil e Assistência Humanitária, resultando na 

aprovação de 104 diretrizes com o foco no fortalecimento das Instituições de Defesa 

Civil municipais (BRASIL, 2012). 

Fevereiro de 2011, foi criado o Centro Nacional de Monitoramento e 

Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), decorrente da evolução significativa de 

registros de desastres no Brasil, entre os anos de 2007 e 2011, ressaltando uma 

recorrência anual de eventos catastróficos nunca antes ocorrido, tendo sido 
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derradeiro o desastre ocorrido também em 2011, na região Serrana do Rio de 

Janeiro, à partir do qual tornou-se indispensável um sistema de alertas antecipados 

de probabilidade de ocorrência de desastres naturais, associados aos fenômenos 

naturais que mais causam vítimas fatais no país, os deslizamentos de encostas e 

inundações (BRASIL, 2013). 

Em 2012, início da vigência da Lei 12.608, que institui a atual Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) no Brasil (BRASIL, 2012). 

Em março de 2013, Minas Gerais foi o primeiro Estado do Brasil a 

inaugurar uma Estrutura de Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Tal 

estrutura se concretizou inicialmente para o monitoramento de pontos cobertos por 

câmeras em Belo Horizonte e Contagem, além de Rodovias Estaduais e Federais, 

com o trabalho integrado, no âmbito de suas competências de em torno de 40 

órgãos municipais, estaduais e federais de segurança pública, como principal 

estrutura de segurança para a Copa do Mundo 2014. Como legado, tal estrutura 

permanece de forma permanente, disponibilizada a otimização dos trabalhos de 

todas as forças estaduais que atuam naquele centro, dentre as quais o CBMMG 

(MINAS GERAIS – ASCOBOM). 

Recentemente em 2017, entra em vigor a Lei nº 13.425, a qual estabelece 

diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres 

em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público (BRASIL, 2012). 

 

1.1.2.2 Competências Legais 

 

A PNPDEC, instituída pela Lei Federal nº 12.608/12, pela Instrução 

Normativa 01/12, que estabelece procedimentos e critérios para a decretação de 

situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos municípios, Estados 

e Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações de anormalidade 

decretadas pelos entes federativos de dá outras providências, bem como pela Lei 

Federal 12.983/14, que dispõe sobre a transferência de recursos da União aos 

órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de 

ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recuperação em áreas 

atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, se 

materializa através do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), 
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disposto pela Lei Federal nº 12.340/10 e regulamentado pelo Decreto Federal nº 

7.257/10, dispondo as seguintes competências:  

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC – pressupõe 
permanente integração interfederativa para a resolução dos problemas de 
defesa civil, assim como a execução de competências específicas nos três 
níveis de governo – federal, estadual e municipal. 
Já aos Estados, compete: 
*executar a PNPDEC em seu âmbito territorial; 
*coordenar as ações do SINPDEC em articulação com a União e os 
Municípios; 
*instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil; 
*identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de 
ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e 
os Municípios; 
*apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de 
emergência e estado de calamidade pública; 
*declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de 
emergência; 
*apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas 
de risco, na elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa 
Civil e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações 
emergenciais. 
Compete conjuntamente à União, aos Estados e aos Municípios: 
*desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao 
desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre no 
País; 
*estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a 
ocorrência de desastres; 
*estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica 
das áreas atingidas por desastres; 
*estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em 
escolas e hospitais situados em áreas de risco; 
*oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e 
defesa civil; 
*fornecer dados e informações para o sistema nacional de informações e 
monitoramento de desastres. 
Em Minas Gerais, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Cedec – tem 
por finalidade articular, planejar, coordenar, controlar e executar a 
atividades de defesa civil e estudos sobre desastres no Estado. A Cedec 
compõe a estrutura orgânica do Gabinete Militar do Governador, nos termos 
do art. 48 da Lei Delegada nº 180, de 2011. 
São atribuições da Cedec: 
*emissão de alertas meteorológicos; 
*articulação do sistema nacional de defesa civil para o desenvolvimento de 
ações de defesa civil; 
*desenvolvimento de parcerias para mobilização do poder público e da 
sociedade civil organizada nas ações de defesa civil, prioritariamente de 
preparação e prevenção para desastres; 
*assessoria para elaboração de processos de declaração de situação de 
emergência e estado de calamidade pública; 
*auxílio na elaboração de planos de trabalho e projeto para captação de 
recursos;  
*assessoria para implantação de coordenadorias municipais de defesa civil; 
*apoio assistencial a Municípios atingidos por desastres; 
*apoio no gerenciamento de desastres que extrapolem a capacidade de 
resposta municipal; 
*capacitação e mobilização do corpo de voluntários e defesa civil; 
*ensino permanente de defesa civil; 
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*realização de vistorias (MINAS GERAIS, 2013, s/p). 

Em consonância com a PNPDEC, no Estado de Minas Gerais, as 

atividades de proteção e defesa civil estão a cargo da Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil – CEDEC, integrante do Gabinete Militar do Governador e do Corpo de 

Bombeiros Militar, sistema o qual é também composto pelas Coordenadorias 

Municipais de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC e pelos Núcleos Comunitários 

de Proteção e Defesa Civil – NUPDEC, tendo por arcabouço legal estadual, a Lei 

Delegada 180/11, mais especificamente seu artigo 48, inciso IX; a Lei 15.660/2005, 

que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate a Desastres Decorrentes de 

Chuvas Intensas; do Decreto nº 19.077 de 1978, que dispõe sobre a CEDEC e do 

Fundo Especial para Calamidade Pública – FUNECAP; do Decreto nº 44.825 de 

2008, que institui o Comitê Gestor de Convivência com a Seca; e do Decreto nº 

45.168 de 2009, que regulamenta o repasse de recursos emergenciais do Estado de 

Minas Gerais para os Municípios que, em virtude de desastres, tenham decretado 

situação de emergência ou estado de calamidade pública homologado pelo Estado 

(MINAS GERAIS, 2013). 

Para o alcance da efetividade das competências da CEDEC, quais sejam, 

articular, planejar, coordenar, controlar e executar as atividades de proteção e 

defesa civil, não há como se furtar em citar os princípios que regem a Administração 

Pública, sendo os expressos (art 37, CF 1988) a legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, e os implícitos (art 2º, Lei Federal 9.784/99) a 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

contraditório, ampla defesa, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Cabe 

ainda destacar os elementos finalísticos do Direito Administrativo: a natureza de 

direito público, o contexto de princípios e normas e a função administrativa que 

engloba os órgãos, agentes e pessoas da administração. Segundo Mazza (2014), 

um dos desafios do Direito Administrativo é incorporar a participação da sociedade 

organizada na priorização e implantação de estratégias governamentais, 

fomentando a gestão regionalizada e a gestão participativa.  

Como forma de ilustrar evolução de tais princípios no contexto geral de 

proteção e defesa civil em Minas Gerais, contata-se que do total de 853 (oitocentos 

e cinqüenta e três) municípios mineiros, 462 (quatrocentos e sessenta e dois) 
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dispõem da respectiva coordenadoria municipal, ainda que em fase inicial de 

consolidação de trabalhos (MINAS GERAIS – CEDEC). 

No que se refere aos bombeiros militares em âmbito nacional, a 

Constituição Federal de 1988, no art 144, § 5º, prevê que “aos corpos de bombeiros 

militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades 

de defesa civil”. A Constituição Estadual de Minas Gerais de 1989, em seu art 142, 

II,  prevê “ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de 

defesa civil, a prevenção e o combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e 

salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de 

seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe.Tais dispositivos 

constitucionais geram  relativa controvérsia, pois, além de classificar as atividades 

de proteção e defesa civil na esfera de segurança pública, ensejam a contraposição 

entre as previsões Constitucionais com as atribuições dos órgãos integrantes do 

SINPDEC. Entende-se que existe uma relação entre bombeiros e órgãos do 

SINPDEC, competindo aos primeiros a execução das ações de proteção e defesa 

civil e aos outros órgãos integrantes do sistema a coordenação das mesmas. Aos 

bombeiros cumpre a prestação dos serviços de prevenção contra sinistro, proteção, 

socorro e salvamentos, competindo-lhe executar as ações de proteção e defesa civil, 

proteção e socorrimento públicos, prevenção e combate a incêndio, perícias de 

incêndio e explosão em locais de sinistro, busca e salvamento (MINAS GERAIS, 

2013).  

Além dos objetos da Resolução 696/16 que estabelece a política de 

disseminação da cultura de prevenção e autoproteção do CBMMG; da Resolução 

722/17 que dispõe sobre a atividade de proteção e defesa civil no CBMMG; da 

Resolução 785/18 que aprova o regulamento de funcionamento do Projeto Bombeiro 

nas Escolas, a ser realizado no âmbito do CBMMG e da Portaria 33/18 que 

regulamenta o art.7º da Lei 22.839/18, que dispõe sobre a prática de atividades na 

área de competência do CBMMG por voluntários, profissionais e instituições civis e 

dá outras providências, toda esta cumulação dos elementos finalísticos e o desafio 

do Direito Administrativo anteriormente citado por Mazza (2014), ratificam o campo 

fértil para desdobramentos, considerando a previsão de agendas de Políticas 

Públicas de Proteção e Defesa Civil, conforme se descreve a seguir. 
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1.1.2.3 Políticas Públicas de Proteção e Defesa Civil em Minas Gerais 

 

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2016/2027, o qual 

se define como um instrumento de planejamento, fixando as estratégias para a 

promoção do desenvolvimento econômico e social de longo prazo no Estado, 

articulado com outros instrumentos de organização da atuação da administração 

pública de Minas Gerais, entre os quais a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a 

Lei de Orçamento Anual (LOA) e o Plano Plurianual de Ação Governamental 

(PPAG), apresenta em seu Eixo 4 – Segurança Pública, Objetivos Estratégicos,  

“Aprimorar as ações de prevenção das ocorrências e riscos coletivos, por intermédio 

da ampliação da presença do Corpo de Bombeiros Militar nos municípios mineiros” 

(MINAS GERAIS, 2016a, p .90). O citado plano apresenta ainda em Estratégias 

Prioritárias: 

*Consolidar a capacidade institucional da Secretaria de Defesa Social 
enquanto coordenadora do Sistema de Defesa Social, aprimorando e 
fortalecendo a metodologia de governança integrada das ações dos órgãos 
do Sistema de Defesa Social;  
*Fortalecer e modernizar a capacidade institucional dos órgãos do Sistema 
de Defesa Social no interior e regiões onde há maior incremento nos índices 
de criminalidade e criminalidade violenta, com aprimoramento logístico e de 
pessoal, de forma a evitar a interiorização da criminalidade e a migração 
das organizações criminosas de outros estados para Minas Gerais e 
ampliação da capacidade de prevenção e resposta a desastres [...] (MINAS 
GERAIS, 2016a, p. 90). 

Ainda em Estratégias Prioritárias: 

*Reestruturar a articulação operacional e ampliar o número de unidades do 
Corpo de Bombeiros Militar, diminuindo os raios de atuação das unidades, 
aumentando a capacidade de resposta e possibilitando o atendimento do 
Corpo de Bombeiros Militar em todos os territórios de desenvolvimento;  
*Fortalecer a capacidade institucional dos órgãos do Sistema de Defesa 
Social, com ênfase nas ações de ensino e treinamento, corregedoria, 
setores de inteligência, unidades especiais e especializadas, bem como na 
infraestrutura dos órgãos de defesa social; modernizar e aprimorar os 
métodos, processos e serviços prestados pelos Órgãos do Sistema de 
Defesa Social, com o apoio de inovações tecnológicas;  
*Aprimorar as formas de produção e disseminação de dados, informações e 
conhecimentos de interesse da segurança da sociedade e do Estado a fim 
de subsidiar o processo decisório das autoridades competentes no âmbito 
do Sistema de Defesa Social, observadas as competências e atribuições de 
cada instituição integrante do SEISP/MG, inclusive promovendo 
modernização tecnológicas dos órgãos que o compõem [...] (MINAS 
GERAIS, 2016a, p. 91). 

Consta ainda no PMDI, em estratégias Complementares: 
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*Promover ações de prevenção de ocorrências e riscos coletivos nos 
municípios mineiros, integrando os diversos atores; 
*Identificar e acompanhar a evolução de fatores conjunturais que possam 
repercutir na manutenção da ordem e segurança públicas, bem como 
elaborar a modelagem, o planejamento e a execução de ações para a 
integração da atividade de inteligência nas operações coordenadas a partir 
do Centro Integrado de Comando e Controle, observadas as competências 
e atribuições de cada instituição integrante do SEISP/MG. (MINAS GERAIS, 
2016a, p. 92). 

Há que se considerar constar um fator de suma importância, qual seja o 

custo. Diferentemente das despesas correntes, consta da LOA 2018, a previsão de 

créditos orçamentários relacionados aos Planos, Programas e Ações 

Governamentais de natureza ou referentes a Proteção e Defesa Civil, atribuídos 

diretamente ao CBMMG ou como integrante da Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, mais especificamente os com dotação orçamentária para investimentos, 

quais sejam: Ação Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do CBMMG, com 

recursos previstos da ordem de R$2.602.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais) 

(MINAS GERAIS, 2018, p 85). Ação Manutenção e Ampliação do Sistema de 

Comunicação e Tecnologia da Informação, com previsão de investimento na ordem 

de R$1.901.701,00 (um milhão, novecentos e um mil, setecentos e um reais) 

(MINAS GERAIS, 2018, p 85). Por fim a Ação Combate a Sinistros, Prevenção, 

Proteção e Defesa Civil, com investimento previsto na ordem de R$5.070.192,00 

(cinco milhões, setenta mil, cento e noventa e dois reais) (MINAS GERAIS, 2018, p 

85). 

O Programa Minas Mais Resiliente (MMR), o qual passou a ser adotado 

pela CEDEC, a partir de 2016, em alinhamento às Políticas Transnacionais da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e em desdobramento da PNPDC, tendo por 

foco principal, a disseminação nas cidades da cultura voltada a prevenção de 

desastres, além da perspectiva de reduzir substancialmente os riscos de desastres e 

perdas de vidas. Também articulado formalmente com o PMDI 2016/2027, LDO, 

LOA e PPAG, tem ações já iniciadas no Município de Mariana e região afetada pelo 

rompimento da barragem de Fundão, desastre o qual foi motivador do lançamento 

do respectivo programa. Tinha no ano de seu lançamento uma estrutura voltada a 

65 (sessenta e cinco) municípios, tendo por meta recobrir todos os municípios mais 

afetados por desastres até o ano de 2019, tendo ainda por desafio, o alcance do 

foco principal do programa a todos os municípios mineiros (DEFATO, 2016). 
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Além das políticas públicas, podem-se citar ainda outras iniciativas 

internacionais para a redução dos riscos de catástrofes, desastres ou de 

reconstrução resiliente, como por exemplo, a Plataforma Internacional de 

Reconstrução (International Recovery Plataform), ferramenta disponível a todos 

os interessados e atores do sistema de proteção e defesa civil, em apoio na troca de 

experiências e facilitação de ações de reconstrução e recuperação resiliente 

(INTERNATIONAL RECOVERY PLATAFORM, 2018). 

Ratifica-se o atrelamento do CBMMG às Políticas Públicas Estaduais de 

cunho ou relacionadas à Proteção e Defesa Civil, bem como o foco no alcance do 

desafio do Direito Administrativo retromencionado por Mazza (2014), qual seja 

incorporar a participação da sociedade organizada na priorização e implantação de 

estratégias governamentais, fomentando a gestão regionalizada e a gestão 

participativa, conforme a terceira dentre as Ações de Diretrizes Prioritárias do Plano 

de Comando CBMMG 2015-2026, intitulada de Participação da comunidade no 

processo de segurança pública.  

A terceira linha de ação é estreitar os laços entre comunidade e bombeiro. A 
população é como uma aliada na prevenção de riscos e desastres e, 
trabalhando junto com o CBMMG, vai garantir condições de vida mais 
seguras e menos vulneráveis aos acidentes (CBMMG, 2017a, p. 11). 

Portanto, a Proteção e Defesa Civil, considerando tal nomenclatura para 

desde os primórdios da atividade ainda na década de 1940, pode ser avaliada ainda 

como um tema recente e ainda mais atual é seu foco preventivo e de reconstrução 

resiliente, um sistema em constante evolução, atualização e do qual o CBMMG é 

peça fundamental integrante, seja nas ações de prevenção ou resposta, 

independentemente de relativas controvérsias legais. O Plano de Comando CBMMG 

2015/2026, em conformidade com todo o contexto supra, ratifica seu cumprimento 

de missão institucional, no que se refere a proteção e defesa civil, de forma 

sistêmica, integrada, com foco na prevenção, naquilo que lhe compete, conforme 

previsão legal em como as novas demandas sociais, através de seu eixo suporte 2, 

objeto desta pesquisa. 
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1.1.3 O Plano de Comando 2015/2026 – CBMMG – Programas e Projetos do 

Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil 

 

Desde a desvinculação da PMMG, no ano de 1999, o CBMMG vem 

desenvolvendo seu planejamento estratégico com consolidação de idéias para o 

alcance de objetivos, constantemente reavaliado e repensado e novas diretrizes 

foram sendo incorporadas conforme as necessidades institucionais (CBMMG, 

2017a).  

Essa linha do tempo nos remete ao biênio 2015/2016 do Plano de 

Comando CBMMG, no qual foram criados os mecanismos para padronização 

doutrinária institucional, os quais resultaram através dos Grupos de Trabalho e 

deliberações do Alto Comando, na Estratégia de Desenvolvimento para o biênio 

2017/2018, definida por Eixo Principal a Expansão no Atendimento, alicerçando-se 

em quatro eixos suporte, quais sejam: Eixo Suporte 1 – Excelência no Atendimento; 

Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil; Eixo Suporte 3 – Segurança Contra 

Incêndio e Pânico; Eixo Suporte 4 – Comunicação Institucional (CBMMG, 2017a). 

O Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, objeto desta pesquisa está 

estruturado com foco na preparação, prevenção e resposta a desastres, através de 

Programas e Projetos, os quais necessariamente, para o alcance dos objetivos, 

deverão integrar as comunidades, lideranças, órgãos públicos e setor privado, bem 

como estar alinhados com as políticas de governança estadual (CBMMG, 2017a). 

Tal estruturação se resume em dois Programas, quais sejam: a) 

Programa Resiliência nos Municípios, o qual apresenta por finalidade fomentar 

planejamentos de resiliência a desastres nas localidades do Estado, tendo por prazo 

um ano para implementação a contar da atualização do Plano de Comando 

2015/2026 (CBMMG, 2017a, p.88); b) Programa Gestão do Risco e do Desastre, 

tendo por finalidade aumentar a eficácia e eficiência do CBMMG no atendimento da 

população, por meio da capacitação de multiplicadores, melhoria dos equipamentos 

para a execução das atividades de Proteção e Defesa Civil (PDC), estabelecimento 

de iniciativas que promovam a autoproteção e aumento da resiliência das 

comunidades, bem como na expansão da abrangência das ações BM para os 

cenários pré-desastres, tendo por prazo para implementação de dois anos, conforme 

a mesma referência temporal do programa retromencionado (CBMMG, 2017). 
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Os citados programas se desdobram, cada um em dois projetos, todos 

devidamente diagnosticados e justificados, apresentando as respectivas descrições 

e resultados esperados: 

Programa Resiliência nos Municípios 
Projeto Modelo de Atuação 
Descrição: 
O projeto visa a preparar as Unidades do CBMMG a implementar ações 
com foco na resiliência da comunidade, na Redução de Riscos de 
Desastres (RRD), considerando as  peculiaridades de suas respectivas 
áreas. 
Resultados Esperados: 
Reduzir os riscos de desastres e as perdas de vidas. Proteger os meios de 
subsistência e a saúde da população, bem como de ativos econômicos, 
físicos, sociais, culturais e ambientais de pessoas, empresas e cidades 
(CBMMG, 2017a, p.89). 
Projeto Regulação de Atividades Auxiliares 
Descrição: 
Projeto que visa a dotar o CBMMG de estrutura para realizar o 
cadastramento e credenciamento de instituições e profissionais que 
desempenham atividades da área de competência do Corpo de Bombeiros 
Militar. 
Resultados Esperados: 
Estruturar o CBMMG para cadastras, credenciar e supervisionar as 
atividades dos órgãos e das entidades civis que atuam em sua área de 
competência. 
Disseminar a cultura de prevenção em parceria com municípios e 
profissionais/escolas cadastrados no CBMMG (CBMMG, 2017a, p.90). 
Programa Gestão do Risco e do Desastre 
Projeto Estruturação Logística  
Descriação: 
O Projeto que visa preparar as Unidades de Execução Operacional (UEOp) 
do CBMMG com a dotação de ferramental adequado, para atuação 
preventiva, mitigatória e reativa, em casos de desastres. 
Resultados Esperados: 
Estruturação logística para atuação preventiva, mitigatória e reativa em 
casos de desastres (CBMMG, 2017a, p.92). 
 
Projeto Plataforma de Resiliência 
Descrição: 
O projeto busca estabelecer comunidades resilientes a partir de três 
iniciativas básicas: cooperação técnica com institutos de pesquisa e 
universidades, formação e capacitação do público interno e a disseminação 
da cultura de autoproteção. 
Resultados Esperados: 
Consolidar a atuação do CBMMG na Gestão do Risco de Desastre junto as 
comunidades mineiras (CBMMG, 2017a, p.93). 

Considerando os ciclos de trabalho do Plano de Comando CBMMG 

2015/2026, conforme figura 4. 
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Figura 4 - Ciclos de Trabalho Plano de Comando 2015/2026 

 
Fonte: Plano de Comando CBMMG 2015/2026 

 

Considerando a necessidade de aplicação de método de ações de 

gerenciamento de qualidade, com objetivo de alcançar e superar os resultados 

esperados, ações as quais se resumem em: planejamento, execução, 

monitoramento e ação de correção ou melhoria (CBMMG, 2017a). 

Considerando, ainda, que para uma eficiente gestão estratégica de 

processos é necessário identificar os processos críticos, tendo sido utilizada no 

Plano de Comando CBMMG, a ferramenta matriz SWOT, a qual enfoca o 

planejamento estratégico relacionando condições internas e externas à Instituição. 

No que se refere às condições internas, aflora-se as forças, quais sejam, os 

recursos, as habilidades, o capital humano e outras competências distintivas, sendo 

as fraquezas tudo aquilo que pode levar a organização a um desempenho 

insuficiente. No tocante ao cenário externo, identificam-se as oportunidades, as 

quais a organização pode utilizar para a melhoria de seu desempenho e as 

ameaças, que é tudo aquilo que pode afetá-la adversamente (TAVARES, 2010). 

A matriz SWOT do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, se apresenta 

conforme a figura 5 abaixo: 

 



39 

 

 

Figura 5 - Matriz SWOT Plano de Comando 2015/2026 

 

Fonte: Plano de Comando CBMMG 2015/2026 

 

Ressalta-se que ao observar a conceituação do autor e a descrição da 

matriz SWOT do Plano de Comando, constatou-se que os aspectos de caráter 

interno (forças e fraquezas) estão dispostos nos aspectos de caráter externo 

(oportunidades e ameaças) e vice-versa. 

No que se refere aos programas e projetos estratégicos supracitados e 

foco desta pesquisa, passar-se-á agora a descrever a gestão por processos nas 

organizações, como forma de subsidiar os meios para o alcance dos fins deste 

estudo, quais sejam, os descritos na seção 1.3. 

 

1.1.4 Evolução da Gestão por Processos nas Organizações 

 

O processo evolutivo e suas influências devem ser considerados ao se 

analisar questões estratégicas e organizacionais, uma vez que interferem 
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diretamente na administração de processos. Oliveira (2007, p. 3) alerta que seguir 

tal pensamento é imprescindível, já que no mercado atual há a necessidade “de os 

executivos das organizações estarem atualizados com as questões estratégicas e 

organizacionais, tendo em vista enfrentar as constantes e fortes mutações 

ambientais e a elevação do nível de concorrência”. O autor acrescenta ainda que “é 

importante ressaltar o enfoque nas questões estratégicas e organizacionais das 

empresas, por que representam a parte propulsora da administração de processos”.  

Apesar das diferenças de características e finalidades entre as 

organizações públicas e privadas, não diferente do setor privado, o setor público 

enfrenta um cenário também de fortes alterações ambientais e em alguns casos, 

atualmente, até mesmo começam a surgir situações de concorrência privada na 

prestação de serviços específicos e/ou auxiliares.  

 

1.1.4.1 A Evolução e suas Consequências para a Administração de Processos 

 

Vasto são os referenciais teóricos referentes à Administração, sendo que 

de uma forma geral os registros apontam para o início de sua consolidação no início 

do século XX através de uma abordagem basicamente mecanicista. No entanto, tal 

abordagem mecanicista não foi capaz de suportar e propiciar resultados efetivos 

para as necessidades de uma nova realidade empresarial e dessa forma, houve a 

necessidade da alteração e consolidação para uma abordagem mais 

comportamental, focando os esforços nos processos de mudanças a médio e longo 

prazos, além da capacitação dos profissionais para atuarem em meio às variações 

ambientais e empresariais (OLIVEIRA, 2007). A abordagem comportamental da 

administração tem apresentado sustentação de metodologias, técnicas e processos, 

segundo Oliveira (2007, p. 4), principalmente pelos seguintes fatos: 

Na administração, todos os instrumentos, sistemas e processos da empresa 
devem estar perfeitamente interligados; A administração está principalmente 
baseada nos indivíduos, pois estes representam o principal foco de 
conhecimento, bem como de informação, decisão, ação e avaliação de 
todas as atividades da empresa; e Os indivíduos exercitam melhor a 
administração na medida em que o processo decisório está sustentado por 
metodologias, técnicas e processos, pois a interligação entre as diversas 
partes e atividades da empresa se torna mais lógica e evidenciada. 

Outra característica da Administração refere-se à necessidade de 

interação entre os vários processos da empresa, principalmente se alcançam 
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amplitude global para a mesma, como planejamento estratégico, qualidade total, 

produtividade, reengenharia, entre outros (OLIVEIRA, 2007). A justificativa dessa 

característica é o fato de que há uma crescente falta de tempo dos executivos diante 

da nova sistemática e que, segundo Oliveira (2007, p.5), acaba “provocando 

situações de estruturas enxutas, bem como a necessidade de as empresas 

deixarem de partir do ponto zero quando se enfoca cada um dos diferentes 

problemas empresariais”.  

Uma terceira característica é a sistemática de decomposição de sistemas 

e processos em partes dentro de uma interação entre cliente e fornecedores, 

podendo esses ser internos ou externos à organização. Para Oliveira (2007, p. 5), a 

justificativa dessas decomposições e posteriores interações “é a necessidade de 

uma administração realista, ágil e interagente com o ambiente empresarial, bem 

como focada em resultados”. Oliveira (2007, p.5) afirma que “algumas das razões 

desta evolução são a gradativa melhoria da capacitação profissional, o enxugamento 

das estruturas organizacionais e a necessidade de processos decisórios ágeis e 

com qualidade”.  

Paladini (2005) afirma que a qualidade passa a ser o foco, passando do 

micro para o macro uma vez que passa de um simples conjunto de ações 

operacionais para o alcance de pequenas melhorias, passando a ser um dos 

elementos fundamentais no gerenciamento organizacional. Tal alteração é 

decorrente da crescente concorrência, a qual envolve organizações e por 

conseqüência seus ambientes e indivíduos. Todas as abordagens referenciadas 

demonstram uma nova realidade administrativa focada no indivíduo em virtude do 

contexto dinâmico ambiental e organizacional, o que nos evidencia uma tendência, a 

de carência administrativa em relação ao comprometimento para com os resultados. 

 

1.1.4.2 Evolução das Organizações 

 

A evolução da administração e a evolução das organizações, não podem 

ser analisadas isoladamente, devendo ocorrer tal análise de forma integrada, uma 

vez que são interdependentes, clientes e fornecedoras das diversas tendências da 

administração (OLIVEIRA, 2007). 

 Carreira (2009, p.35), afirma que “uma empresa é muito complexa para 

ser entendida. A causa de uma disfunção, muitas vezes, pode estar localizada em 
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pontos não imaginados da estrutura operacional ou organizacional da empresa”. As 

organizações vêm ao longo do tempo evoluindo em tendências de fortalecimento, 

sendo uma delas relacionada a de estruturas organizacionais cada vez mais 

enxutas, na intenção de efetivar processos decisórios com agilidade e com custos 

adequados (OLIVEIRA, 2007). 

 Atualmente não há como deixar de ressaltar também o fator aceleração 

da evolução tecnológica, que acaba deixando de fora do mercado as organizações 

que não forem capazes de acompanhar seu ritmo. No que se refere à evolução da 

tecnologia: 

No contexto organizacional, a tecnologia da informação está permeando a 
cadeia de valor em cada um de seus pontos, transformando a maneira 
como as atividades são executadas e a natureza das interligações entre 
elas. Ela está também afetando o intuito competitivo e a maneira como os 
produtos e serviços atendem às necessidades dos clientes (PEIXOTO; 
SOUZA, 2006, p.2). 

Oliveira (2007) cita como fatores de transformação das organizações a 

redução do ciclo de vida dos produtos, serviços e negócios, através das novas 

tecnologias que surgem, bem como do crescimento das exigências dos clientes. 

Complementa com a necessidade de redução do nível de desperdício das 

organizações e o redirecionamento da estrutura de poder que agora aponta para o 

consumidor final. Podem ser citadas ainda como evolução das organizações: a 

ampliação e fortalecimento do nível de concorrência entre as organizações, a 

evidência no princípio de ser maior não é o melhor, as organizações globalizadas, 

a atuação no novo contexto ecológico, bem como a atuação no contexto da 

responsabilidade social (OLIVEIRA, 2007). Tal contextualização aplica-se 

perfeitamente ao CBMMG, considerando as características do serviço público, e as 

competências institucionais. 

 

1.1.4.3 Consequências dessas Evoluções para a Administração de Processos 

 

Analisando as evoluções, transformações e tendências e transformações 

ocorridas e que estão ocorrendo na administração e nas organizações e quais as 

conseqüências decorrentes nos processos organizacionais, Oliveira (2007, p.10) diz 

que “é preciso lembrar que a administração tem apresentado uma série de técnicas 

e metodologias que facilitam a atuação dos executivos nas empresas”.  
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Com o atual cenário de constantes alterações ambientais, a 

administração deve ser dinâmica e constantemente monitorar e repensar seus 

processos, quebrar seus paradigmas. Para o alcance de tal objetivo, é necessário 

adotar como premissas básicas a mudança evolutiva do pensamento administrativo 

dos profissionais da organização e o desenvolvimento de metodologias 

administrativas que sejam capazes de sustentar o processo de mudança evolutiva 

(OLIVEIRA, 2007).  

Nesse contexto, a administração de processos proporciona a sustentação 

necessária no processo de readministração.  

A dinâmica da administração de processos e principalmente sua 

readministração provocam mudanças organizacionais, devendo ser consideradas 

um processo sem fim, uma vez que, é fato, novos problemas surgirão, exigindo 

novas soluções de novas posturas de atuação (OLIVEIRA, 2007). 

Varvakis et al (1998, p. 9) afirma que “é possível buscar a otimização dos 

processos empresariais através da união de forças de todas as funções ou 

departamentos relacionados, orientando a produção de um bem ou serviço que 

satisfaça as necessidades do cliente”. Oliveira (2007, p.15) afirma que “a 

administração de processos deve ser um procedimento contínuo e acumulativo de 

repensar e de redesenho do negócio e de todas as suas partes ou atividades 

integrantes”. Portanto a administração de processos não deve ser tratada como um 

modismo, mas sim como um instrumento técnico com foco no alcance de resultados 

de interesse da organização, através do equilíbrio dos poderes percebidos pelos 

principais executivos envolvidos nos diversos processos, devendo ter por base uma 

adequada e lógica metodologia de desenvolvimento e implementação (OLIVEIRA, 

2007). Para Varvakis et al (1998, p. 51), “modificações só serão possíveis caso a 

organização possa desenvolver soluções eficazes para ultrapassar as barreiras que 

a limitam aos atuais níveis de resultados”. 

 

1.1.5 A Gestão por Processos 

 

Rotondaro (2005, p. 212), afirma que “foco em processo significa que o 

ótimo de todos prevalecerá sobre o ótimo da parte, uma vez que o mais importante é 

o resultado do processo e não apenas da tarefa individual”. Não raras vezes busca-

se por melhorias em atividades específicas individuais ou de determinada seção ou 



44 

 

 

segmento organizacional, sem atentar ao macro institucional, podendo vir a causar 

desdobramentos negativos a outros setores. Complementa que “quando o foco é o 

processo, é necessária a união de propósitos na busca da meta comum”.  

Ainda na mesma seara, Harrington (1993) tem o mesmo raciocínio de 

foco de alcance de metas individuais ou de determinada seção, sem a preocupação 

das conseqüências em outros setores da organização. Harrington (1993, p. 18) 

afirma ainda que os grupos “estão interessados apenas no que estão fazendo e em 

como são avaliados” e ainda, “essa situação provoca a sub otimização por todo o 

ambiente de trabalho”.  

Corroborando com a tônica da gestão por processos, Sousa (2006, p. 51) 

diz que “o entendimento dos processos empresariais torna o gestor mais habilitado a 

estabelecer as melhorias necessárias a seu aperfeiçoamento e prover a adaptação a 

novas situações surgidas pelas condições ambientais e estruturais.”  

Os resultados alcançados em qualquer segmento, organização, atividade, 

meio ou ação, sempre serão produtos dos seus processos e conforme este princípio, 

Paladini (1995, p. 13) afirma que “se é verdade que a qualidade começa e termina 

no cliente, também é verdade que a qualidade é projetada, desenvolvida e gerada 

no processo”.  

A gestão por processos é, de acordo com Rotondaro (2005, p. 217), “uma 

metodologia para avaliação contínua, de análise e melhoria do desempenho dos 

processos que exercem mais impacto na satisfação dos clientes e dos acionistas 

(processos-chave)”. 

A gestão por processos se evidencia pelo necessário grande 

envolvimento de todos dentro da organização, podendo resultar em uma melhor 

satisfação dessas pessoas no trabalho, na maximização da agilidade, andamento e 

resultados das atividades à medida que elas são definidas e padronizadas 

claramente, no melhor desenvolvimento e aproveitamento de habilidades, bem como 

no aumento da autoridade e autonomia individual (ROTONDARO, 2005). 

As consequências da evolução da administração para administração de 

processos e, posteriormente, para a gestão por processos supracitadas, se 

resumem ao declínio da “era” do planejamento estratégico, iniciada na década de 

1970, para a abertura do caminho da gestão estratégica atual. Tal declínio e 

evolução para a gestão estratégica se explicam pelo fato de o modelo organizacional 

nem sempre ser o mais adequado para a implementação do planejamento em 
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decorrência de fatores tais como: quem planeja não executa, não havendo, portanto, 

comprometimento por parte deste último; nem sempre aspectos limitadores da 

realidade organizacional são considerados na implementação de projetos, como por 

exemplo, resistências internas, a cultura organizacional, estilo de liderança. A gestão 

estratégica surge então como instrumento de superação de um dos principais 

entraves do planejamento estratégico. Sua implementação (TAVARES, 2010). 

 

1.1.5.1 Processos 

 

1.1.5.1.1 Definições 

 

Para a execução da administração por processo e, por consequência, 

alcançar com excelência os objetivos estabelecidos, é básico compreender o que é 

processo. 

Para Davenport (1994, p. 6, grifo do autor) processo é “um conjunto de 

atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar num produto especificado 

para um determinado cliente ou mercado” acrescentando que o processo exige 

“ênfase na maneira como o trabalho é feito na organização, em contraste com a 

ênfase relacionada com o produto em si, que se centra no que é o produto”. 

Outra definição apresentada por Davenport (1994, p. 8) na qual ele afirma 

que “os processos são a estrutura pela qual uma organização faz o necessário para 

produzir valor para os seus clientes”.  

Rotondaro (2005, p. 213) apresenta algumas definições sobre processo, 

iniciando suas definições como “uma seqüência lógica de atividades organizadas 

que transformam as entradas dos fornecedores em saídas para os clientes, com 

valor agregado gerado pela unidade”.  

Em outra definição Rotondaro (2005, p. 213) cita que processo é “um 

conjunto de causas que geram um ou mais efeitos” complementando ainda que 

processo pode ser entendido como “uma atividade repetitiva ou uma série de 

atividades que transformam um conjunto definido de entradas em saídas 

mensuráveis, o qual a empresa tem a necessidade de gerenciar e medir sua 

execução”.  

Segundo Oliveira (2007, p. 9), processo “é um conjunto estruturado de 

atividades seqüenciais que apresentam relação lógica entre si, com a finalidade de 
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atender e, preferencialmente, suplantar as necessidades e as expectativas dos 

clientes externos e internos da empresa”. 

Carreira (2009, p. 94) afirma que “processo é uma série de atividades 

decompostas em tarefas, que, por sua vez, são decompostas em operações, que 

são responsáveis pela produção de bens e serviços”. 

Considerando a conceituação relacionada supra, pode-se extrair e 

condensar dentre as mesmas que processo, se trata de um conjunto de atividades, 

integradas logicamente, que transformam insumos em saídas com foco e que geram 

valor para o cliente, seja ele interno ou externo a organização. 

 

1.1.5.1.2 Hierarquia 

 

Harrington (1993, p. 33) cita que “tudo o que fazemos ou em que estamos 

envolvidos é um processo”. Deve-se ressaltar que os processos variam de acordo 

com sua complexidade ou simplicidade, no entanto será sempre necessário 

estabelecer uma hierarquia do processo (HARRINGTON, 1993). A hierarquia citada 

por Harrington (1993) é apresentada na Figura 6: 

 

Figura 6 - Hierarquia do Processo 

 
Fonte: Harrington (1993, p. 34) 

 

Partindo para o enfoque organizacional, focando o macro, Harrington 

(1993, p. 34) cita que “os processos são as atividades-chave necessárias para 

administrar e/ou operar uma organização”. Segundo Varvakis et al (1998, p. 11) o 

macroprocesso “geralmente envolve mais de uma função da organização, cuja 

operação tem impacto significativo nas demais funções”. Um exemplo consistente de 
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macroprocesso é a definição de novos produtos, sendo esta, uma atividade decisiva 

e determinante até mesmo para a perenidade da organização (HARRINGTON, 

1993). Um macroprocesso tende a ser subdividido em subprocessos por 

necessidade de desenvolvimento de ações micro que contextualizam, compõem e 

contribuem para o alcance dos objetivos específicos desse mesmo macroprocesso. 

Harrington (1993, p. 34) acrescenta que: 

Freqüentemente, os macroprocessos complexos são divididos em vários 
subprocessos, a fim de minimizar o tempo necessário para aperfeiçoar o 
macroprocesso e/ou criar um enfoque em um problema específico, numa 
área de alto custo, ou numa área que gera grandes atrasos. 

Varvakis et al (1998, p. 11), afirma que os subprocessos são “divisões do 

macroprocesso com objetivos específicos, organizadas seguindo linhas funcionais”. 

Os macroprocessos e/ou subprocessos são sempre divididos em atividades. 

Atividades se definem por todas as ações necessárias para que se possa produzir 

determinado resultado (HARRINGTON, 1993). Uma atividade também se desdobra 

em um determinado número de tarefas as quais, geralmente, são executadas por 

indivíduos ou por pequenos grupos, constituindo os menores microenfoques do 

processo (HARRINGTON, 1993).  

Considerando o eixo suporte 2, seus programas e projetos, do Plano de 

Comando CBMMG - 2015/2026, e relacionando-o com a hierarquia de processos 

aqui apresentada, se pode afirmar a existência de um macroprocesso estabelecido 

pela institucionalização do referido eixo suporte, bem como seus subprocessos, 

definidos pelos programas e projetos específicos, faltando para os devidos 

desdobramentos, a definições e subdivisões das, atividades e tarefas, as quais são 

possíveis relacionar aos planos táticos e operacionais, os quais se pretende sugerir 

ao final desta pesquisa. 

 

1.1.5.1.3 Características 

 

Segundo Harrington (1993, p. 135) “quanto mais nós entendemos os 

processos empresariais, mais capazes nos tornamos de aperfeiçoá-los”. Em 

qualquer que seja o segmento ou tipo de processo, necessariamente precisamos 

entender alguns de seus componentes, quais sejam: fluxo, eficácia do processo, 

eficiência do processo, tempo de ciclo do processo e custo. 
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a) Fluxo 

 Caminho a ser seguido por determinada operação ou as atividades que 

constituem um processo (HARRINGTON, 1993). Harrington (1993, p. 135) 

complementa, ainda, considerando o fluxo como “os métodos de transformar 

entradas em saídas”. 

 

b) Eficácia do processo  

Harrington (1993, p. 145) define como o “grau com que o processo atende 

às necessidades e às expectativas do cliente final”. Em outras palavras, afere a 

qualidade do processo no atendimento as exigências e necessidades do cliente.  

Avaliar a eficácia do processo e aperfeiçoá-la quando necessário para 

Harrington (1993, p. 145) “gera clientes mais satisfeitos, o que leva a maiores 

vendas e participação no mercado”. Podemos também utilizar a avaliação e o 

aperfeiçoamento da eficácia de processos conforme os as definições do autor, 

considerando que o objetivo do CBMMG, é a satisfação da população em relação ao 

serviço prestado pela Instituição. 

Como exemplo de indicadores, do setor privado, de que o processo não 

esteja atendendo às exigências de seus clientes finais Harrington (1993, p. 146) cita: 

produto ou serviço inaceitável, reclamações dos clientes, grandes gastos com 

garantia, redução da participação no mercado, acúmulo de pedidos, refazer o 

mesmo serviço, saídas rejeitadas, saídas atrasadas, saídas incompletas. Da mesma 

forma, indicadores podem ser adaptados a prestação de serviço do CBMMG à 

população de Minas Gerais, seja em qual segmento do portfólio institucional. 

 

c) Eficiência do processo  

Harrington (1993, p. 135) define eficiência como “o grau de 

aproveitamento dos recursos para produzir uma saída” e complementa relacionando 

os diferenciais entre eficiência e eficácia, afirmando que “conseguir eficácia no 

processo é fundamental para o benefício do cliente, mas a eficiência do processo é 

fundamental para o benefício do dono do processo” (HARRINGTON, 1993, p. 147).  

 

d) Tempo de ciclo do processo  

Outro fator relevante na avaliação de processos é o tempo de ciclo, uma 

vez que por um lado impacta diretamente nas necessidades e exigências dos 
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clientes. Por outro, conforme Harrington (1993, p. 148), “ele inclui não só o tempo 

gasto na execução do trabalho em si, como também o tempo despendido 

movimentando documentos, esperando, armazenando, revisando e retrabalhando”.  

O tempo de ciclo representa uma questão-chave para a maioria dos 

processos críticos, pois reduzir seu tempo implica em liberação de recursos, em 

diminuição de custos, ganhos na qualidade da saída e até mesmo aumento nas 

vendas (HARRINGTON, 1993). 

No que se refere às características de instituição pública, na qual se 

enquadra o CBMMG, tal fator também é de suma importância, pois, além do impacto 

nas exigências e necessidades dos clientes, bem como nas de natureza 

administrativa organizacionais, principalmente, um tempo de ciclo de processo mal 

elaborado ou desenvolvido, pode resultar na perda de vidas, além de danos ao meio 

ambiente e ao patrimônio. 

 

e) Custo  

Componente ou característica de processos citada por último, mas talvez 

inversamente proporcional em importância, os custos representam aspectos 

importantes para os processos, pois de acordo com Harrington (1993, p. 152) “o 

custo do processo, da mesma forma que o tempo de ciclo, fornece enfoques 

fantásticos sobre os problemas e ineficiências do processo”.  

Analisar os custos do processo, bem como seu tempo de ciclo pode 

assegurar que a eficácia e a eficiência do processo sejam aperfeiçoadas 

(HARRINGTON, 1993). 

 

1.1.5.1.4 Orientação dos Processos com Base nos Clientes 

 

O cenário organizacional das instituições passa atualmente por uma 

condição de quebra de paradigma, mudando o foco finalístico através da gestão por 

processos, passando os integrantes das instituições a trabalhar em um processo 

voltado para o cliente e não mais apenas executando uma função (ANJOS; REIS; 

SORATTO, 2002).  

Nesta nova dinâmica de gestão por processos necessariamente ocorrem 

mudanças na forma de se gerenciar as organizações e, segundo Varvakis et al 

(1998, p. 6), “uma delas é que os processos e os subprocessos passam a ser 
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orientados com base nos requisitos do cliente, tanto o externo quanto o interno”. Os 

processos e as melhorias orientam-se pelos clientes externos, enquanto que cada 

subprocesso orienta-se com base nos requisitos dos clientes internos (VARVAKIS et 

al, 1998).  

Varvakis et al (1998, p. 6), afirma que “tudo aquilo que for realizado e que 

não seja necessidade do cliente não tem valor agregado ao processo”. Nesse 

contexto, conforme Anjos, Reis e Soratto (2002, p. 4) “a agregação de valor ocorre 

durante as atividades do processo responsáveis pelo que podemos chamar de fase 

de transformação, onde diversas variáveis atuam buscando atingir valores 

percebidos pelos clientes”.  

Portanto, para o alcance da eficácia e da eficiência é importante que as 

organizações agreguem o máximo de valor através de seus processos, orientando-

se sempre para seus clientes, sejam externos ou internos. Na orientação por 

processos necessita-se da integração efetiva e harmoniosa entre seus diversos 

componentes, considerando os fatores críticos de sucesso em relação ao cliente, 

que é o seu foco principal, não somente do processo, mas da organização (FARIA; 

SOUSA; SILVA, 2006). 

Como forma de melhor esclarecer o conceito de cadeia de agregação de 

valor para o cliente, Varvakis et al (1998, p. 6-7) afirma que “é necessário um correto 

entendimento dentro da empresa sobre quais são seus processos e quais são os 

diferentes elos clientes-fornecedores internos. O resultado é a eficácia, maior 

flexibilidade e eficiência dos processos”. 

 

1.1.5.1.5 Identificando Processos Críticos 

 

É fundamental a busca pela melhoria de processos pela organizações e 

para tal é de grande importância que se considere a criticidade de tais processos. 

Identificar e apontar tais processos críticos significa priorizar esforços nas atividades 

que necessitam de aperfeiçoamento. 

Carreira (2009, p. 101) afirma que, “é recomendável que o estudo de 

racionalização de processos seja iniciado pelos processos críticos da empresa, pois 

podem trazer resultados mais significativos”, ressaltando o autor que identificar 

esses processos não é tarefa fácil.  
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O Quadro 1 mostra os diferentes aspectos que podem ser considerados 

na hora de definir se determinado processo é crítico ou não. 

 

Quadro 1 - Fatores para definição do processo crítico 

Impacto social Melhorar o processo irá causar impacto social? 

Impacto estratégico Relaciona-se com o impacto do processo na estratégia da organização. 

Abrangência O impacto da melhoria do processo será localizado ou se estenderá por 
toda a organização? 

Benefícios institucionais Quanto a instituição pode se beneficiar com a melhoria do processo? 

Disponibilidade de 
recursos 

Relaciona-se com a quantidade de recursos envolvidos no processo sob 
análise. 

Histórico de mudança Diz respeito a história favorável de mudança do processo. 

Grau de dificuldade Dificuldade pode depender de diversos fatores. 

Fatores de risco O que pode mudar nos demais processos quando se alterar aquele sob 
análise? 

Necessidade de recursos Relaciona-se com os recursos necessários para a implementação da 
melhoria e para a manutenção do novo processo. 

Necessidade de tempo Diz respeito ao tempo necessário para implementar as mudanças no 
processo. 

Fonte: Varvakis et al (1998, p.48). Adaptado pelo autor. 

 

A identificação e apontamento dos processos críticos podem ser 

influenciados por diversos outros fatores, inclusive conforme a natureza da 

organização e, até mesmo, organizações de mesma natureza podem valorizar 

alguns aspectos mais que outros. 

Para identificar processos críticos, uma opção é a matriz SWOT – Forças 

(Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Oportunities) e Ameaças 

(Threats), ou sigla traduzida FOFA. Tal matriz representa a relação entre as 

condições internas e externas à organização. Nas condições externas enquadram-

se as oportunidades que podem ser utilizadas para melhorar seu desempenho, mas 

também as ameaças que podem afetá-la adversamente. Nas condições internas 

afloram as forças, que correspondem, por exemplo, ao capital humano, recursos, 

reconhecimento social e outras competências distintivas. Por outro lado afloram as 

fraquezas, as quais podem comprometer o desempenho organizacional, como por 

exemplo, recursos tecnológicos obsoletos. Através de tal ferramenta, o planejamento 

começa a tomar forma, através de uma modelagem prática e formal (TAVARES, 

2010, p. 21).  
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Segundo Rotondaro (2005) a gestão de processos deve se iniciar pela 

identificação, avaliação e seleção dos processos prioritários e posteriormente 

aperfeiçoá-los. Apresenta-se, portanto a necessidade do mapeamento desses 

processos, no sentido de que sejam conhecidos em suas minúcias e forças e 

oportunidades de melhorias sejam identificadas. 

 

1.1.5.2 Abordagens de Melhoria de Processos 

 

Davenport (1994, p. 7), afirma com relação a abordagem de processo das 

atividades que “uma ênfase relativamente forte sobre a melhoria da forma pela qual 

o trabalho é feito, em contraste com um enfoque nos produtos ou serviços 

oferecidos ao cliente”. Portanto a busca da melhoria de processos poderá resultar, 

por exemplo, na redução de custos, desperdícios, tempo de ciclo etc, fatores 

interessantes tanto ao setor privado quanto ao público.  

Segundo Davenport (1994, p. 8) para a melhoria dos processos “seus 

outputs e inputs podem ser avaliados em termos de utilidade, coerência, 

variabilidade, ausência de defeitos e numerosos outros fatores” e ainda “essas 

medidas tornam-se os critérios para a avaliação do valor da inovação e para o 

estabelecimento de programas de melhoria constante”.  

Atualmente, diversas organizações, na busca constante da melhoria de 

seus processos, até mesmo para a manutenção de sua perenidade, se utilizam do 

Controle da Qualidade Total (TQC). De acordo com Campos (2004, p. 13), o 

Controle da Qualidade Total “é um sistema administrativo aperfeiçoado no Japão, a 

partir de idéias americanas ali introduzidas logo após a Segunda Guerra Mundial”.  

Miguel (2005, p. 89) afirma que “alguns autores traduzem o TQC japonês como o 

compromisso para a qualidade total, enaltecendo o envolvimento e 

comprometimento dos funcionários com essa prática, aliado ao apoio da alta direção 

da empresa”. Em suma, os requisitos do TQC são o envolvimento de todas as áreas 

funcionais na obtenção da qualidade, sua melhoria e utilização de métodos 

estatísticos (MIGUEL, 2005).  

Campos (2004), descreve o Controle da Qualidade Total como sendo  

regido pelos princípios básicos a seguir:  

a) Produzir e fornecer produtos ou serviços que atendam concretamente 

às necessidades dos clientes;  
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b) Garantir a sobrevivência da empresa por meio do lucro contínuo 

adquirido pelo domínio da qualidade;  

c) Identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pela mais alta 

prioridade;  

d) Falar, raciocinar e decidir com dados e com base em fatos;  

e) Gerenciar a empresa ao longo do processo e não por resultados; 

f) Reduzir metodicamente as dispersões por meio do isolamento de suas 

causas fundamentais;  

g) O cliente é o rei;  

h) Procurar prevenir a origem de problemas cada vez mais a montante; 

i) Nunca permitir que o mesmo problema se repita pela mesma causa; 

j) Respeitar os empregados;  

k) Definir e garantir a execução da Visão e a estratégia da alta direção da 

empresa. 

Conforme Miguel (2005), outro ponto central do TQC japonês é o 

gerenciamento pelas diretrizes baseadas no ciclo PDCA (Plan – Do – Check - Act), 

que significa (Planejar – Fazer – Verificar – Agir), empregando a integração 

sistêmica em procedimentos incentivadores aos funcionários, no sentido de que 

passem a ter capacitação para e que executem a análise de situações diversas, que 

estabeleçam planos de melhorias, executando por consequência ações apropriadas. 

Incorporado ao TQC, o Japão desenvolveu ainda um sistema minucioso de 

estratégias denominado KAIZEN. Segundo Imai (1994), Kaizen significa o 

melhoramento contínuo com o envolvimento de todos os integrantes da organização, 

da gerencia geral ao “chão de fábrica”. Imai (1994, p. 14) cita que “o KAIZEN gera o 

pensamento orientado para o processo, já que os processos devem ser melhorados 

antes que consigamos resultados melhores”. O apoio e o estímulo da administração 

aos esforços dos indivíduos para a melhoria dos processos,são outros dois fatores 

também enfatizados pelo sistema Kaizen (IMAI, 1994). 

 A partir da metade da década de 1980 ocorre uma evolução do TQC 

resultando no TQM – Gestão da Qualidade Total ou Total Quality Management, 

(MIGUEL, 2005). Miguel (2005, p.90), cita como princípio central do TQM “que a 

qualidade esteja presente na função de gerenciamento organizacional, em uma 

tentativa de ampliar seu foco, não se limitando às atividades inerentes ao controle”. 

Essa evolução de sistema remete ainda a liderança e apoio da alta direção, 
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relacionamento com os clientes, gestão da força de trabalho, relação com os 

fornecedores, gestão por processos, projeto de produto, fatos e dados da qualidade, 

que são elementos comuns ao TQM. Esses elementos são detalhados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Elementos da Gestão da Qualidade Total 

Elemento Descrição 

Liderança e apoio do Alto Comando Prover liderança no processo de mudança, exemplaridade e 

motivação da força de trabalho da organização. 

Relacionamento com a sociedade Concentrar as atividades com foco na sociedade e estabelecer 

canais de comunicação, visando levantar suas necessidades e 

níveis de satisfação. 

Gestão da força de trabalho Aplicar os princípios da gestão de Recursos Humanos, com base 

em um sistema de trabalho em equipe e com empowerment, 

processos de recrutamento e seleção, capacitação e treinamento. 

Relação com parceiros Utilizar práticas de seleção e qualificação de parceiros, bem como 

meios de aferição de desempenho. Estabelecer relação de longo 

prazo com parceiros, além de buscar melhorias na qualidade do 

serviço prestado.  

Gestão por processos Definir processos chave dos eixos estratégicos, promover práticas 

preventivas, auto-inspeção, utilizando planos de controle, 

levantamento de dados e métodos estatísticos. 

Projeto de Programas  Envolver todas as áreas funcionais no processo de 

desenvolvimento dos planos táticos e operacionais, visando 

desenvolver uma prestação de serviço que atenda as demandas da 

sociedade. 

Fatos e dados da qualidade Disponibilizar os dados e informações relativas à qualidade, como 

parte de um sistema de gestão transparente e de fácil visualização. 

Fonte: Adaptado de Miguel (2005, p. 91). 

 

1.1.5.2.1 Melhoria de Processos versus Reengenharia de Processos 

 

Segundo Davenport (1994, p. 12) a reengenharia de processos abrange 

“um distanciamento do processo para que se indague qual o seu objetivo geral e, em 

seguida, uma mudança criativa e radical para realizar melhorias [...]”. Reengenharia 

e melhoria de processos são instrumentos administrativos totalmente distintos. 

Melhoria de processos envolve um nível de mudança inferior, e, de acordo com as 

palavras de Davenport (1994, p. 12), “se a reengenharia de processos significa a 

realização de um trabalho de maneira radicalmente nova, a melhoria de processos 

significa apenas a realização desse mesmo processo com uma eficiência, e eficácia, 

um pouco maior”. 

 Considerando as diferenças descritas acima, vale ainda ressaltar que 

tanto a reengenharia pode produzir benefícios graduais, e então se enquadraria 

como melhoria contínua, como a melhoria contínua também pode resultar em 



55 

 

 

benefícios radicais, embora num processo rigorosamente definido (DAVENPORT, 

1994).  

Existem outras diferenças entre reengenharia e melhoria de processos, 

que podem ser resumidas no Quadro 3: 

 
Quadro 3 -  Melhoria de processos versus Reengenharia de processos 

 

 Melhoria de Processos Reengenharia de Processos 

Nível de mudança Gradual Radical 

Ponto de partida Processo existente Estaca zero 

Frequência de mudança De uma vez/contínua De uma vez 

Tempo necessário Curto Longo 

Participação De baixo para cima De cima para baixo 

Âmbito típico Limitado, dentro das funções Amplo, interfuncional 

Risco Moderado Alto 

Habilitador principal Controle estatístico Tecnologia da informação 

Tipo de mudança Cultural Cultural/estrutural 

Fonte: Davenport (1994, p.13). 

 

A reengenharia de processos e a melhoria contínua apontam para 

desafios semelhantes, apesar das diferenças entre as abordagens. Davenport 

(1994, p. 17), cita que “ambas exigem uma forte dedicação cultural e um alto grau de 

disciplina organizacional, uma abordagem de processo, uma avaliação da orientação 

e um desejo de mudar”.  

Conciliar melhoria e reengenharia de processos é um procedimento 

indicado à constituição de um programa de qualidade organizacional continuado 

(DAVENPORT, 1994). 

 

1.1.5.2.2 Metodologia de Análise e Redesenho de Processos 

 

D’Ascenção (2007) aponta estudos dos processos na busca de melhoria 

contínua dos mesmos, propondo uma metodologia que apresenta as etapas a 

seguir: a) identificação do processo a ser estudado; b) levantamento detalhado do 

processo; c) análise do processo atual; d) redesenho do processo; e) normatização 

do novo processo; f) implantação e implementação do novo processo; e g) 

gerenciamento do novo processo (workflow). 
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a) Identificação do processo a ser estudado 

D’Ascenção (2007, p. 69), descreve que “a primeira coisa que se deve ter 

em mente, ao verificar a necessidade de melhoria dos processos organizacionais, é 

a identificação do negócio da organização e qual a visão estratégica que ela tem do 

mercado em que atua”. A identificação do negócio organizacional possibilita, por 

consequência, a identificação dos seus processos-fins.  

De acordo com D’Ascenção (2007, p. 70) “processos-fins são os que 

agregam valor ao negócio da empresa, ou seja, são eles que, em última instância, 

produzem os bens e serviços e os colocam à disposição dos que necessitam deles, 

os clientes”.  

Correlacionando as assertivas acima com o CBMMG, temos nosso 

Negócio já identificado, “Proteção a vida, ao meio ambiente e ao patrimônio.”, e por 

conseqüência nossos processos fins, nossa Missão “Servir a sociedade mineira com 

atividades de coordenação e execução de ações de defesa civil, prevenção e 

combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de 

normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou 

qualquer tipo de catástrofe, contribuindo para o desenvolvimento do Estado.” 

(CBMMG, 2017, p. 18). 

Sequencialmente deve, portanto, ocorrer a identificação do problema ou 

problemas apresentados pelo processo, bem como a identificação de suas causas, 

devendo todo esse procedimento ser realizado com a participação do seu 

responsável (D’ASCENÇÃO, 2007). 

 

b) Levantamento detalhado do processo  

Tendo sido identificado o processo (problema) não há outro caminho a 

seguir senão o levantamento minucioso da situação atual do mesmo. Levantamento 

é conceituado conforme D’Ascenção (2007, p. 70) como “a obtenção (ou coleta) de 

todos os elementos (ou dados) necessários para o conhecimento quantitativo e 

qualitativo do processo que desejamos estudar”.  

Tal conhecimento do processo ocorrerá com o detalhamento das 

seguintes variáveis, segundo D’Ascenção (2007):  

1. A documentação existente: o conhecimento dessa variável permitirá 

distinguir quais informações são relevantes para o processo;  
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2. O volume de trabalho: conhecer essa variável permite verificar se a 

quantidade de trabalho (ou volume) está compatível com os recursos utilizados; 

3. Os recursos utilizados: é necessário conhecer essa variável para 

poder dimensionar o custo do processo;  

4. Os tempos de execução: conhecer essa variável representa saber se 

o tempo de resposta do processo está adequado ou não às necessidades do 

usuário; 

5. Os custos envolvidos: essas informações são úteis quando da 

avaliação de uma possível redução de custos ou de alteração das diretrizes de 

compras adotadas pela empresa; 

6. O fluxo do processo: conhecer o fluxo é saber por onde, quando e 

como tramitam suas informações;  

7. Os fatores críticos de sucesso e os pontos-chaves do processo: o 

conhecimento desses dois fatores permitirá uma análise e redesenho de processo 

mais seguro, bem como estabelecer pontos de controle para o seu gerenciamento;  

8. A tecnologia da informação (TI) utilizada: o levantamento deve 

verificar questões acerca da TI utilizada, seus sistemas, programas, disponibilidades 

e variáveis relacionadas.  

 

c) Análise do processo atual  

D’Ascenção (2007, p. 73), afirma que analisar um processo é “examinar 

cada parte, visando conhecer seus objetivos, suas funções, suas atividades, seu 

fluxo de informações e suas relações com os demais processos existentes”. 

Portanto, a busca de dados, e transformar-los em informações são procedimentos 

básicos para uma análise do processo atual e conseqüentemente a identificação dos 

problemas e suas causas. 

 

d) Redesenho do processo 

Com o conhecimento integral e atual do processo, alcança-se esta etapa 

seguinte, na qual é elaborado um novo desenho do processo, considerando 

logicamente a análise feita anteriormente e ainda estabelecendo novos indicadores 

bem como pontos de controle para a garantia da qualidade da melhoria 

(D’ASCENÇÃO, 2007).  
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D’Ascenção (2007, p. 78) alerta que redesenhar um processo pressupõe 

os seguintes requisitos básicos: 

1. a estrutura organizacional por onde permeia o processo deve ser ágil 
para poder responder com rapidez às mudanças do mercado que estão 
ocorrendo com maior freqüência;  
2. as atividades internas não podem ser fragmentadas e devem estar 
alinhadas ao processo em estudo, sempre visando à satisfação do “cliente” 
(interno/externo): produtos e serviços certos com qualidade e custos 
reduzidos = competitividade;  
3. a inovação deve ser preocupação constante ao redesenhar processos, 
ou seja, buscar novos objetivos e novas formas para alcançá-los. 

O comprometimento de todos os integrantes da organização, 

comprometimento o qual pressupõe conhecimento claro do processo, e o emprego 

de tecnologias adequadas a nova modelagem, são primordiais ao alcance do 

sucesso do redesenho e de seus objetivos (D’ASCENÇÃO, 2007). 

 

e) Normatização do novo processo 

D’Ascenção (2007, p. 82), define “normatizar (ou normalizar) é 

estabelecer, de forma documentada, as normas (ou regras) para os procedimentos 

inerentes a cada atividade dentro de um processo”.  

A institucionalização e a padronização de procedimentos ocorre com este 

ato de formalização do novo processo. Nele serão previstos todos os procedimentos 

a serem adotados em âmbito organizacional, incluindo a capacitação de novos 

funcionários, bem como dos antigos envolvidos na transição de processos Outra 

relevância da formalização é que representa uma fonte de consulta, orientação e 

avaliação do processo, restringe a improvisação e evita a existência de 

procedimentos paralelos que impeçam o andamento do processo (D’ASCENÇÃO, 

2007). 

 

f) Implantação e implementação do novo processo  

Segundo D’Ascenção (2007) apesar da semelhança dos termos, 

representam procedimentos distintos em uma mesma etapa do novo processo, 

portanto, ocorre a necessidade de detalhar “implantação” e “implementação”. O 

emprego prático e adequado conforme, D’Ascenção (2007, p. 84) é “implantação é a 

fase de inserção ou introdução de novos ou de alterações em processos (ou 
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sistemas) existentes” enquanto que “implementação é dar execução ao que foi 

projetado e implantado”.  

No que se refere a implantação do novo processo, D’Ascenção (2007) 

descreve as etapas necessárias de desdobramento, sendo: divulgação das novas 

normas e manuais, capacitação do pessoal envolvido, teste do novo processo 

paralelamente com a sistemática atual e programação e preparação para o 

funcionamento, definitivamente, do novo processo (implementação).  

No que diz respeito a implementação, D’Ascenção (2007) afirma que o 

novo processo deverá ser executado em definitivo no momento mais oportuno, com 

gestão sistematizada permitindo monitoramento e avaliação eficiente e ainda já 

tendo sido corrigidas as distorções ou falhas detectadas na implantação.  

 

g) Gerenciamento do novo processo – apresentando um modelo: o 

workflow  

Segundo D’Ascenção (2007, p. 86), workflow “é uma nova tecnologia que 

se utiliza dos recursos da Informática para gerenciar um processo administrativo ou 

produtivo de uma empresa”.  

Ele deve ser considerado na metodologia de análise e redesenho de 

processos uma vez que o gerenciamento nada mais é do que um tipo de 

acompanhamento e avaliação do novo processo, verificando sua eficiência e eficácia 

através de pontos de controle e indicadores da qualidade prefixados em sua análise 

e redesenho (D’ASCENÇÃO, 2007). D’Ascenção (2007, p. 86) acrescenta sobre a 

tecnologia que “utilizando-se da TI, os gerentes envolvidos com o novo processo 

passam a gerenciar, permanentemente, os pontos de controle do processo e os 

indicadores de qualidade”, proporcionando o monitoramento real do cumprimento de 

prazos, volume de trabalho, execução das atividades e ações conforme previsão, 

bem como em caso de novas falhas ou distorções detectadas, serem corrigidas ou 

eliminadas oportunamente (D’ASCENÇÃO, 2007).  

D’Ascenção (2007, p. 87) conclui seu modelo de análise e redesenho do 

processo focado na busca da melhoria contínua afirmando que: 

Dependendo da complexidade do processo em estudo, dos objetivos e da 
urgência dos usuários em resolver seus problemas, algumas fases e/ou 
etapas podem ser desenvolvidas paralelamente ou mesmo suprimidas, 
porque os recursos da Informática disponíveis para esse tipo de trabalho, 
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além de permitirem ganho de produtividade para as equipes de análise de 
processo, possibilitam a racionalização da metodologia. 

O modelo de análise e redesenho do processo apresentado não se traduz 

em um engessamento de execução de etapas. Estas podem ocorrer paralelamente, 

algumas serem excluídas, enfim, o modelo é flexível, adequável conforme as 

necessidades e objetivos do usuário/organização. 

 

1.1.5.2.3 Melhoria de Processos  

 

Davenport (1994) aponta algumas abordagens de melhoria de processos, 

conforme constante no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Abordagens de Melhoria de Processos 

Custos baseados na 

atividade 

Determina os recursos necessários à estruturação para, bem como 
prestação propriamente dita de um determinado serviço. 

Análise de valor do processo Envolve o estudo dos componentes e atividades dos processos, para 
compreender o seu fluxo. As atividades que não acrescentam valor 
ao resultado de um processo (aos olhos do cliente) tornam-se 
candidatas à eliminação. 

Melhoria do processo 

organizacional 

Estabelece objetivos de melhoria baseados em metas 
organizacionais e proporciona mecanismos para a ligação das 
múltiplas iniciativas de melhoria. 

Engenharia de informação Desenvolve modelos que abrangem toda a organização e que são 
representações de toda a organização ou grandes unidades de 
negócios, para posteriormente serem analisados dados e processos. 

Reengenharia do processo 

organizacional 

Diagrama do fluxo de trabalho que detalha o tempo e o custo, o ciclo 
geral do tempo e o tempo ocioso associado com determinadas 
tarefas ou atividades. 

Fonte: Adaptado de Davenport (1994, p. 168-176). 

 

As variáveis apontadas por Davenport (1994) são alguns dos aspectos a 

serem observados, sendo no exemplo supra, através da análise de custos, tempo e 

componentes do processo. Ressalta-se, portanto, que podem ser utilizadas outras 

variáveis, no entanto, a finalidade é única, a melhoria contínua dos processos. 

Com o encerramento deste tópico, Metodologia de Análise e Redesenho 

de Processos e novamente correlacionando-o com o CBMMG, se pode afirmar que, 

em sendo executadas as etapas, análise do processo atual, redesenho do processo, 

normatização do novo processo, implantação e implementação do novo processo e 

gerenciamento do novo processo, especificamente em relação a um determinado 

processo institucional, podendo ser o desenvolvimento dos planos táticos e 
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operacionais, referentes aos programas e projetos do eixo suporte 2 – Proteção e 

Defesa Civil, do Plano de Comando CBMMG2015/26, consequentemente se 

alcançará a melhoria deste processo, colaborando com o alcance do previsto na 

Visão e Valores Institucionais:  

Visão: “Descrição do futuro desejado para a organização.” Atingir a 
excelência dos serviços prestados à sociedade mineira. 
Valores:”São os ideais de atitude, comportamento e resultados que devem 
estar presentes nos colaboradores e nas relações com a sociedade.” 
(CBMMG, 2017, p. 18). 

 

1.1.5.3 Mapeamento de Processos 

 

Mapear processos tornou-se atualmente um instrumento imprescindível 

na gestão por processos. Conforme Rotondaro (2005, p. 224), “permite que sejam 

conhecidas com detalhe e profundidade todas as operações que ocorrem durante a 

fabricação de um produto ou a produção de um serviço”. Rotondaro (2005, p. 224) 

cita:  

No dia-a-dia de uma empresa, todas as variações que ocorrem no 
processo, sejam devidas à matéria-prima, mão-de-obra ou manutenção das 
máquinas, provocam ajustes no processo, que, com o tempo, vão criando 
novos procedimentos, novos caminhos, que, por sua vez, modificam o 
processo original. 

Conforme Biazzo (2000 apud CORREIA; LEAL; ALMEIDA, 2002), 

construir uma mapa de processo, significa apresentar um modelo de representação 

gráfica da relação entre as diversas componentes de um determinado processo, tais 

como atividades, ações, pessoal, dentre outras.  

Correia, Leal e Almeida (2002, p. 4) complementam que “o mapeamento 

de processos é bastante reconhecido pelo importante papel que pode desempenhar, 

ao ajudar a entender as dimensões estruturais do fluxo de trabalho [...]”.  

Segundo Rotondaro (2005, p. 224) o público interno às organizações, 

executantes do mapeamento precisam:  

Entender os conceitos do processo; entender os elementos do processo e 
estar aptos a aplicá-los a seu próprio processo; entender o que é valor para 
a empresa e o cliente; e saber como usar os rendimentos obtidos nos 
passos do processo para identificar onde uma melhoria deve ter maior 
impacto. 
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1.1.5.3.1 Etapas 

 

As técnicas de representação gráfica para construção de modelos de 

processos, são variadas e não padronizadas, auxiliando portanto, na elaboração 

também de diversos tipos de mapas. No entanto, qualquer que seja a técnica 

empregada, o mapeamento de processo segue, normalmente, as seguintes etapas 

(BIAZZO, 2000 apud CORRÊA et al., 2005). 

1- Definição das fronteiras e dos clientes dos processos, dos principais 
inputs e outputs e dos atores envolvidos no fluxo de trabalho;  
2- Entrevistas com responsáveis pelas várias atividades dentro do processo 
e estudo dos documentos disponíveis; 
3- Criação do modelo com base na informação adquirida e revisão passo a 
passo do modelo. 

 

1.1.5.3.2 Instrumentos 

 

Segundo Mello e Salgado (2005, p. 3), “o mapeamento é realizado pela 

utilização de uma técnica para representar as diversas tarefas necessárias, na 

seqüência em que elas ocorrem, para a realização e entrega de um serviço”.  

Dentre as técnicas de representação gráfica das atividades de um 

processo, apresentamos as que se destacam, conforme Mello (2011, p. 27): a) 

Fluxograma; b) Service blueprint; c) Mapa de processo; d) Mapofluxograma; e) 

IDEF0 a IDEF9; f) Diagrama homem-máquina; e g) SIPOC. Essas técnicas são 

definidas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Técnicas para representação das atividades de um processo 

Fluxograma – Slack (1997) É uma técnica de mapeamento que permite o 
registro de ações de algum tipo e pontos de tomada 
de decisão que ocorrem no fluxo real; 

Mapa de Processo – Barnes (1982) É uma técnica para se registrar um processo de 
maneira compacta, através de alguns símbolos 
padronizados. 

Mapofluxograma – Barnes (1982) É a representação do fluxograma do processo em 
uma planta de edifício ou na própria área em que a 
atividade se desenvolve. 

Service Blueprint – Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2000) 

É o mapa ou fluxograma de todas as transações 
integrantes do processo de prestação de serviço. 

IDEF0 a IDEF9 - Tseng et al (1999) São diagramas que representam a rede de 
“comportamentos” do cliente. 

Diagrama homem-máquina – Barnes (1982) Tem por objetivo o estudo da inter-relação entre o 
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trabalho do homem e o da máquina, identificando 
os tempos ociosos de ambos e balanceando a 
atividade do posto de trabalho. 

SIPOC – Fernandes (2006) É uma ferramenta usada por um time para 
identificar todos os elementos pertinentes de um 
projeto de melhoria de processo antes de o trabalho 
começar. 

Fonte: Adaptado de De Mello (2011, p. 27) 
 

O fluxograma é o mais utilizado dentre as técnicas apresentadas, sendo 

primordiais no desenvolvimento de ações de aperfeiçoamento de processos, uma 

vez que facilitam, através da representação gráfica, de recepção visual, a percepção 

dos fatores críticos que interferem, por exemplo, na interação entre áreas 

envolvidas. Possui grande capacidade de esclarecer o entendimento de processos 

complexos (HARRINGTON, 1993).  

Oliveira (1998, p. 246), conceitua que fluxograma “através de símbolos 

convencionais, representa de forma dinâmica o fluxo ou a seqüência normal do 

trabalho”. O autor complementa ainda que “o fluxograma mostra como se faz o 

trabalho e penetra em problemas cuja solução interessa diretamente ao exercício de 

uma administração racional”. Portanto, trata-se de um instrumento com capacidade 

de detalhamento da execução do processo, bem como da identificação de falhas na 

respectiva execução (OLIVEIRA, 1998).  

Harrington (1993, p. 104), afirma que “os fluxogramas constituem um 

elemento-chave no processo do aperfeiçoamento dos processos empresariais”. Cita 

ainda o autor a existência de diversos outros tipo de fluxograma, cada qual com sua 

aplicação específica, apontando os exemplos:  

1. Diagrama de blocos que fornece uma rápida noção do processo. 
2. O fluxograma padrão da American National Standards Institute        
(ANSI), que analisa os inter-relacionamentos detalhados de um processo. 
3. Fluxogramas funcionais, que mostram o fluxo do processo entre 
organizações ou áreas. 
4. Fluxogramas geográficos, que mostram o fluxo do processo entre 
localidades (Harrington, 1993, p. 105). 

Conforme a descrição de Carreira (2009, p. 101), “os processos divididos 

em partes, agora com o auxílio da tecnologia de ponta, estão sendo reagrupados e 

redesenhados de forma racional, lógica e estruturada, permitindo a sua automação”.  

Já Oliveira (1998, p. 249) detalha as seguintes vantagens do fluxograma:  
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a) Os fluxogramas proporcionam uma apresentação real do funcionamento 
de todos os componentes de um método administrativo. Este aspecto 
proporciona e facilita a análise da eficiência do sistema; 
b) Possibilidade da apresentação de uma filosofia de administração, 
atuando, principalmente, como fator psicológico;  
c) Possibilidade de visualização integrada de um método administrativo, o 
que facilita o exame de vários componentes do sistema e de suas possíveis 
repercussões;  
d) Propiciar o levantamento e análise de qualquer método administrativo, 
desde o mais simples ao mais complexo; desde o mais específico ao de 
maior abrangência;  
e) Propiciar o uso de convenções de simbologias, o que possibilita uma 
leitura mais simples e lógica do processo, tanto por parte dos especialistas 
em métodos administrativos, quanto por seus usuários;  
f) Possibilidade de identificação mais fácil e rápida dos pontos fortes e 
fracos do método administrativo considerado; e  
g) Propiciar a atualização e manutenção do método administrativo de 
maneira mais adequada, pela melhor clareza das alterações introduzidas, 
incluindo as suas causas e efeitos. 

Varvakis et al (1998, p. 21), afirma que “pode-se dizer que o fluxograma é 

uma fotografia do processo, servindo para esclarecer detalhes da forma como é 

realizado”. A elaboração do fluxograma ocorrendo com a participação de todos os 

envolvidos no processo, apresenta ainda outras duas vantagens diretas. A primeira 

sendo já a implantação do novo processo ainda na sua elaboração, uma vez que ao 

participar da sua criação, as pessoas reconhecem sua própria competência, 

compreendem ainda melhor todo o contexto do trabalho, motiva-se pela fonte de 

informações, sentindo-se responsável individualmente pelo processo. A segunda, 

atrelada a motivação, a valorização dessas mesmas pessoas (VARVAKIS et al, 

1998).  

Ressalta-se, conforme Oliveira (1998, p. 251) que “é possível utilizar 

símbolos diferentes dos convencionais desde que não ofereçam dificuldade de 

compreensão para o leitor e desde que sejam definidos previamente”. A título de 

exemplo, apresenta-se o fluxograma visualizado na Figura 7.  
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Figura 7 – Exemplo de Fluxograma de Trabalho 

 
Fonte: Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, 2018. 

 

Um fluxograma deve representar graficamente todas as etapas do 

processo, sem exceção, o que proporcionará uma análise real, sem lacunas. 

Ressalta-se que para a realização de tal análise, deve seu analista entender cada 

etapa do referido processo, o que também colaborará para a já citada análise real do 

processo (OLIVEIRA, 1998).  

Como forma de facilitar a análise do fluxograma, Oliveira (1998) sugere os 

seguintes questionamentos dispostos no propõe que sejam feitas as perguntas 

dispostas no Quadro 6. 
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Quadro 6 – Perguntas para a análise do fluxograma. 

O que é feito? Para que serve esta fase? 

Por que essa fase é necessária? Tem ela alguma influência no resultado final da rotina analisada? 
Há realmente uma necessidade absoluta desta fase? 

Onde esta fase deve ser feita? Será que a mudança do local em que esta fase está sendo 
realizada não permitirá maior simplificação da rotina? Tal mudança de local é viável? 

Quando esta fase deve ser feita? A seqüência está corretamente fixada? 

Quem deve executar a fase? Há alguém mais bem qualificado para executá-la? 

Seria mais lógico ou conveniente que outra pessoa realizasse esta fase? 

Como a fase está sendo executada? 

Fonte: Oliveira, 1998, p. 250. 

 

O quadro supra, trata-se de uma sugestão e exemplo, devendo o analista, 

conforme Oliveira (1998, p. 250) “ter discernimento para identificar quais outras 

perguntas devem ser efetuadas para o adequado desenvolvimento dos trabalhos”. 

Responder a perguntas adequadas certamente resultará em oportunidades de 

alterações seqüenciais de execução, em maneira de execução de fase, em 

atividades extintas ou criadas para a melhoria do processo. 

 

1.1.6 Apontamentos 

 

A contextualização supra apresenta não apenas questões de caráter  

administrativo, mas principalmente um cenário evolutivo focado sempre na demanda 

dos clientes, sejam eles privados ou públicos. Tal cenário evolutivo se comprova no 

histórico do CBMMG, o qual se resume ao objetivo constante de expansão no 

atendimento em decorrência da demanda social, o que vem ocorrendo, mesmo em 

cenários de crise econômica e política, alcançando, neste ano de 2018, o patamar 

de 72 (setenta e duas) cidades com Unidades/Frações do CBMMG instaladas. 

Importante ressaltar que desde a desvinculação da Polícia Militar de Minas Gerais 

(PMMG) em 1999 e principalmente à partir do ano de 2006, com a vigência do 1º 

Planejamento Estratégico Institucional esta evolução é galgada tecnicamente em 

princípios estratégicos, conforme previsão do atual Plano de Comando CBMMG 

2015/2026. 

Reforça-se tal cenário evolutivo também no histórico da Proteção e 

Defesa Civil, que iniciada no período da Segunda Guerra Mundial, com foco apenas 

de resposta, mantendo-se inerte até 1967, quando com a criação do Ministério do 

Interior, reativou-se a então Defesa Civil par assistência a populações atingidas por 

calamidades no território nacional, ou seja, duas décadas após ainda com caráter 
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apenas de respostas. Mais vinte e um anos se passaram até finalmente surgir o 

embrião do foco de redução de riscos de desastres, em 1988, quando se 

estabeleceu o Sistema Nacional de Defesa Civil, evoluindo em 2012, através da Lei 

12.608 para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, não apenas em 

nomenclatura, mas principalmente em foco de atuação, passando da resposta e 

embrião de redução de riscos de desastres, para a prevenção, preparação, 

resposta, mitigação e reconstrução resiliente, através da gestão dos riscos e 

desastres, bem como passando do âmbito do território nacional para dos municípios. 

O cenário de evolução é ratificado teoricamente em âmbito de Minas 

Gerais com as previsões orçamentárias da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual, bem como o Plano Plurianual de Ação Governamental e o 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, formalizam as políticas públicas 

específicas ou relacionadas a Proteção e Defesa Civil, ou seja a agenda política tem 

como uma de suas prioridades o desenvolvimento de ações de Proteção e Defesa 

Civil. 

Por fim, como o próprio título constante de um dos tópicos desta pesquisa 

sugere, a evolução da administração através da gestão por processos, com novas e 

atuais metodologias e tecnologias, com foco na qualidade desde os processos até a 

prestação do serviço à sociedade, utilizando-se como instrumento o mapeamento de 

processos, nos aponta que é chegado o momento da qualidade, inclusive no 

CBMMG, o que se ratifica na visão institucional “Atingir a excelência dos serviços 

prestado à sociedade mineira” (CBMMG, 2017a, p.18). 

 

1.2 Justificativa 

 

O estudo dos processos organizacionais é a técnica mais viável para o 

detalhamento real e fiel da situação dos negócios da instituição, e por conseqüência 

possibilitando descrever uma visão futura, portanto, planejando-se estrategicamente. 

Mapear os processos representa então uma ferramenta de identificação e análise 

das interações dentro de um determinado processo, com o propósito de aperfeiçoá-

lo e evitar retrabalhos, desperdícios de recursos, etc (CORRÊA et al, 2005). Tal 

estudo proporciona o detalhamento dos processos, auxiliando no encontro de 

possíveis anomalias, bem como oportunidades, para que ciente dessas informações, 
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a instituição possa agir de forma a solucioná-las ou aperfeiçoá-las, objetivando a 

melhoria de seus processos (CORRÊA et al, 2005). 

Reafirmando o constante do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, em 

seu eixo estratégico 2 – Proteção e Defesa Civil, o Programa Resiliência nos 

Municípios, com Projetos Modelo de Atuação e Regulação de Atividades Auxiliares, 

tendo por prazo para implementação, um ano. O Programa Gestão do Risco e do 

Desastre, com os Projetos Estruturação Logística e Plataforma de Resiliência, tendo 

por prazo para implementação, dois anos, ambos os prazos iniciando a partir da 

atualização do Plano de Comando CBMMG, ocorrida em 2017.  

Tem-se notícias de desdobramentos táticos e operacionais, em atividades 

correlatas aos programas retromencionados, realizados de forma esparsa em 

algumas Unidades de Execução Operacional, sem formal padronização institucional, 

podendo até mesmo ser considerados como pessoais. Considerando tal situação e 

entendendo ser motivação para realização do estudo sobre o tema proposto, 

entende-se ser necessário realizar um mapeamento dos processos a fim de se 

propor mecanismos padronizados institucionalmente para o desenvolvimento eficaz 

dos programas e projetos focos do objeto deste estudo.  

Entende-se que o Plano de Comando CBMMG 2015/2026 trata-se de um 

planejamento estratégico, este, portanto, está relacionado com os objetivos 

estratégicos de longo prazo que afetam os rumos da instituição. Aplicar a estratégia 

isoladamente dos planos tático e operacional, é insuficiente, pois, em regra, não 

contempla ações imediatas e operacionais. Assim, é preciso que sejam 

considerados no processo de planejamento, de maneira integrada e articulada, 

todos os planos da organização, estratégicos, táticos e operacionais, conforme 

demonstrado na figura 8.  
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Figura 8 – Planejamento Organizacional Integrado 

 
Fonte: Pequenas Empresas Grandes Gestores, 2012 

 

Albuquerque (2002) ressalta o aspecto participativo na gestão dos 

processos, no qual as organizações estão descobrindo as vantagens de ter mais 

colaboradores participando da formulação da estratégia, dentre as quais o 

desenvolvimento de um planejamento de alta qualidade, por meio de um processo 

mais interativo e contínuo, estimulando a comunicação; o comprometimento das 

pessoas responsáveis pela implementação; e a profunda compreensão das 

estratégias em todos os níveis da organização. 

 Outro aspecto a ser ressaltado, refere-se ao ambiente no qual o CBMMG 

está estruturando seu planejamento estratégico, o qual, especificamente no tocante 

ao eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, denota, conforme a classificação de 

planejamento, segundo Duarte (2016), demonstra que a instituição está atenta e se 

adequando ao novo cenário global de maior demanda e exigências sociais, bem 

como às mudanças da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), a 

qual com o advento da Lei 12.608/12, passou a ter foco na prevenção, 

diferentemente do cenário anterior, que focava a resposta, adotando uma “postura” 

de Planejamento Otimizante. 
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Figura 9 -  As três orientações do planejamento 

 
Fonte: Chiavenato, 2004, p. 75 

 

Este estudo mostra-se, portanto, viável em decorrência da necessidade 

da identificação e análise das ações táticas e operacionais já desenvolvidas, bem 

como da oportunidade de apresentação de proposta de provável melhoria de 

processos, decorrente de tal identificação e análise, com o objetivo de alcançar 

maior integração, articulação e padronização institucional das mesmas, no que se 

refere aos programas e projetos específicos do eixo proteção e defesa civil do Plano 

de Comando CBMMG 2015/2026, e os reais benefícios institucionais e sociais que 

este estudo pode vir a concluir, em conformidade com o atual cenário global de 

maior demanda e exigências sociais e doutrina de proteção e defesa civil com foco 

na prevenção. 

 

1.3 Questão Problema  

 

Diante de todo o exposto, a questão problema que se arvora neste estudo 

é: Em relação ao Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, seus Programas e 

Projetos, quais os desdobramentos táticos e operacionais institucionais 

implementados como forma de subsidiar a eficácia e a efetividade do referido eixo 

suporte, do Plano de Comando CBMMG-2015/2026? Através do mapeamento de 



71 

 

 

processo, pretende-se alcançar os objetivos gerais e específicos propostos neste 

estudo com possíveis sugestões de implementação e/ou melhorias para o 

desenvolvimento dessas ações táticas e operacionais institucionais, da mesma 

forma subsidiando a eficácia e a efetividade do referido eixo suporte, do Plano de 

Comando CBMMG-2015/2026. 

Como hipóteses de resposta para tal questionamento, tem-se: 

H1: Não estão sendo implementadas ações táticas e operacionais 

referentes ao Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, do Plano de Comando 

2015/2026 – CBMMG, em âmbito Institucional; 

H2: Estão sendo implementadas ações táticas e operacionais referentes 

ao Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, do Plano de Comando 2015/2026 – 

CBMMG, em âmbito Institucional; 

H3: Estão sendo implementadas ações táticas e operacionais, referentes 

ao Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, do Plano de Comando 2015/2026 – 

CBMMG, de forma esparsa, sem padronização Institucional. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos Gerais 

 

Portanto, conforme descrição da questão problema, esta pesquisa tem 

como objetivo principal avaliar o desenvolvimento dos planos táticos e operacionais, 

respectivamente, em âmbito do Estado Maior, dos Comandos Operacionais de 

Bombeiros (COB) e Unidades de Execução Operacional do CBMMG, visando assim 

alcançar a eficácia e eficiência do Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, do 

Plano de Comando CBMMG – 2015/2026.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Já os objetivos específicos consistem em: 

a) Compreender os fundamentos teóricos relacionados à melhoria de 

processos de implementação de planos táticos e operacionais referentes ao Eixo 

Suporte Proteção e Defesa Civil, do Plano de Comando CBMMG – 2015/2026;  
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b) Analisar os planos táticos já desenvolvidos em âmbito do Estado Maior 

CBMMG;  

c) Analisar os planos operacionais já desenvolvidas em âmbito dos COB e 

das Unidades Operacionais; 

d) Identificar os processos críticos ou processos chave para o 

desenvolvimento dos programas “Resiliência nos Municípios” e “Gestão do Risco e 

do Desastre”; 

e) Realizar o mapeamento de processos específicos do Eixo Suporte 

Proteção e Defesa Civil, do Plano de Comando CBMMG – 2015/2026;  

f) Propor melhorias nos processos para o desenvolvimento dos 

programas e projetos objetos desta pesquisa. 
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2 MÉTODO 

 

2.1 Delineamento 

 

Lakatos e Marconi (2010, p. 139) conceituam “pesquisa sendo um 

procedimento formal, com método de pensamento refletivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais”. Segundo Ganga (2012), é primordial o entendimento 

da classificação de uma pesquisa, o que propicia a definição da correta abordagem 

e método de estudo quanto a seus: propósitos, natureza dos resultados, abordagem 

e procedimentos técnicos. 

A Figura 9 ilustra os tipos de pesquisa científica como forma de o pesquisador 

melhor poder enquadrar seu estudo para o alcance de seus objetivos e finalidade 

(JUNG, 2004, p. 145). 

 

Figura 10 – Tipos de pesquisa científica 

 

Fonte: Jung, 2004, p. 145 
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2.2 Participantes 

 

Conforme detalhamento de Vergara (2008, p. 53) os participantes, os 

sujeitos da pesquisa “são as pessoas que fornecerão os dados de que você 

necessita”. 

Para o levantamento dos dados necessários para análise, tabulação, 

obtenção de resultados e conclusão desta pesquisa, foi necessária a busca de 

documentação referente a proteção e defesa civil, bem como seus desdobramentos 

em âmbito do CBMMG, naquilo que lhe compete e principalmente no tocante ao 

constante dos Programas e Projetos do eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, 

Plano de Comando CBMMG 2015/2026. Tal levantamento documental ocorreu junto 

à Assessoria de Planejamento (ASPLAN) do CBMMG. 

 Foi também realizada pesquisa através de questionários, em âmbito 

interno da Instituição, junto aos Chefes de Seções de Estado Maior, sendo da Seção 

de Inteligência (BM2) e Seção de Planejamento (BM3), da Diretoria de Logística e 

Finanças (DLF), da Divisão de Gestão de Atividades Auxiliares (DGAA), dos 

Comandos Operacionais (COB) (total de seis) e das Unidades de Execução 

Operacional (UEOp) (total de dezesseis), todos vinculadas diretamente com 

desdobramentos estratégicos, táticos ou operacionais com as atividades de proteção 

e defesa civil, totalizando seis modelos diferentes (1 para BM2; 1 para BM3; 1 para 

DLF; 1 para DGAA, 1 para os seis COBs e 1 para as dezesseis UEOps), com vinte e 

seis destinatários.  

Cada um dos destinatários dos questionários, respondeu a um modelo 

específico e diferenciado conforme sua competência e atribuição em âmbito 

institucional, bem como sua especificidade em relação a atividade de proteção e 

defesa civil. 

Foi realizada também pesquisa documental junto à CEDEC/MG. 

 

2.3 Medidas: instrumentos ou equipamentos  

 

2.3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Quanto aos objetivos, a pesquisa tem caráter exploratório, uma vez que 

“é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado” 
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(VERGARA, 2008, p. 47). Considerando a necessidade de estudo referente a 

administração e gestão por processos, para o alcance da compreensão aprofundada 

desta componente imprescindível ao atendimento dos objetivos específicos deste 

estudo. Apresenta também caráter descritivo, conforme Gil (2009, p. 42), a pesquisa 

descritiva “têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Portanto, se classifica como exploratório-descritiva.  

Complementa-se ainda o tipo da pesquisa como aplicado uma vez que 

através do mapeamento de processos, buscou-se identificar possíveis melhorias nos 

processos do eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, Plano de Comando CBMMG 

2015/2026. Segundo Silva e Menezes (2001, p.20), a pesquisa aplicada “objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas 

específicos. Envolve verdades e interesses locais”. Esse tipo de pesquisa decorre da 

necessidade de solução de problemas concretos, imediatos ou não (VERGARA, 

2008).  

Quanto à sua abordagem, observa-se que esta pesquisa tem por roteiro 

de desenvolvimento, uma lacuna no quadro teórico existente do objeto estudado, ou 

seja, um problema. Uma formulação de hipóteses submetidas a análises e por fim, 

uma solução proposta de caráter de inovação de idéia ou teoria. Segundo (GIL, 

2008, p. 12), “Pode-se apresentar o método hipotético-dedutivo a partir do seguinte 

esquema”:  

 

Figura 11 – Método Hipotético-Dedutivo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Portanto o método utilizado é o hipotético dedutivo. 

No tocante ao procedimento, foi empregada a abordagem quali-

quantitativa, considerando que conforme Duffy (1987) o emprego conjunto dos 

métodos tem como benefícios: a possibilidade de controle de vieses (abordagem 

quantitativa) e compreensão dos agentes envolvidos no objeto do estudo 

(abordagem qualitativa); identificação de variáveis específicas (abordagem 
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quantitativa) e visão global do objeto da pesquisa (abordagem qualitativa); a 

complementação, o enriquecimento dos resultados oriundos de condições 

controladas da abordagem quantitativa com a visão dinâmica obtida no contexto 

natural, real da abordagem qualitativa.  

Os métodos de procedimentos indicam os meios técnicos da investigação 

no intuito do alcance da explicação geral dos fenômenos relacionados ao objeto 

pesquisado (LAKATOS E MARCONI, 2010, p. 88). 

Considerando a abordagem e a natureza desta pesquisa, foi utilizado o 

método monográfico, definido por Lakatos e Marconi (2010, p. 90) como: 

 Partindo-se do princípio de que qualquer caso que se estude em 
profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros ou até 
de todos os casos semelhantes, o método monográfico consiste no estudo 
de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou 
comunidades, com a finalidade de obter generalizações. 

 

2.4  Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Esta pesquisa tem seu embasamento no estudo de legislações federais e 

estaduais relacionadas ao tema, normatizações e diretrizes institucionais do 

CBMMG, além de literatura específica no campo da administração, planejamento e 

gestão estratégica. Segundo Marconi, Lakatos (2010, p. 166), a pesquisa 

bibliográfica “oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente”. Portanto, novas perspectivas, novos horizontes 

alcançados com tal exploração, certamente propiciarão soluções transformadoras. 

Foram também aplicados questionários específicos aos senhores chefes 

e comandantes de Seções de Estado Maior, Diretoria, Divisão, Unidades de Direção 

Intermediária e Unidades de Execução Operacional do CBMMG, relacionadas 

diretamente ao tema (APÊNDICE A), instrumento o qual, conforme Marconi e 

Lakatos (2010, p. 184), "é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador". 
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Foram realizados ainda levantamentos junto à Assessoria de 

Planejamento/EMBM bem como pesquisa documental junto a CEDEC relacionada 

ao tema objeto desta pesquisa (Apêndice A).  

 

2.5 Procedimentos de Análise de dados 

 

Para a identificação de processos críticos nos desdobramentos dos 

planos táticos e operacionais do Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, do Plano 

de Comando CBMMG 2015/2026, foram observados os mecanismos constantes da 

hierarquia de processos (ver subcapítulo 1.1.5.1.2), as componentes do processo 

(ver subcapítulo 1.1.5.1.3) e os fatores para a definição do processo crítico (ver 

subcapítulo 1.1.5.1.5). 

A tabulação dos dados constantes dos questionários aplicados, bem 

como de toda a documentação levantada junto a Assessoria de Planejamento 

(ASPLAN) CBMMG, foi aplicada à matriz SWOT, como forma de identificar, avaliar e 

selecionar processos prioritários, para posterior sugestão de aperfeiçoamento. 

 

2.6 Aspectos Éticos  

 

Todos os participantes da pesquisa via questionário, foram cientificados 

do contexto, objetivos e finalidades da pesquisa, bem como o caráter de sigilo e 

exclusividade de utilização nesta pesquisa especificamente, além de quando do 

envio questionários, continuamente ao documento se apresenta o termo de 

consentimento para uso específico dos dados. 
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3 RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentamos a abordagem analítica dos dados coletados, 

como forma de alcançar os objetivos propostos. 

Considerando os métodos de coleta de dados empregados e a 

abordagem quali-quantitativa da pesquisa, apresentaremos a análise dos dados 

separada e detalhadamente, bem como a resultante da ferramenta da análise de 

cenário, matriz SWOT, como forma de melhor subsidiar objetivo principal desta 

pesquisa, qual seja analisar o desenvolvimento dos planos táticos e operacionais, 

respectivamente, em âmbito do Estado Maior, dos Comandos Operacionais de 

Bombeiros (COB) e Unidades de Execução Operacional do CBMMG, visando assim 

alcançar a eficácia e eficiência do Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, do 

Plano de Comando CBMMG – 2015/2026.  

 

3.1 Análise dos questionários 

 

Podem ser avaliados quantitativa e qualitativamente, todos os 

questionários respondidos pelas UEOp, uma vez que dispõem de perguntas abertas 

e fechadas e ainda por permitirem comparações percentuais entre si.  

 

3.1.1 Análise Quantitativa 

 

Quantitativamente as Unidades se apresentam, respectivamente do 1º ao 

11º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o Batalhão de Emergências Ambientais e 

Resposta a Desastres (BEMAD) e as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Companhias Independentes (Cia 

Ind) em relação ao desenvolvimento de ações táticas ou operacionais relacionadas 

ao eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil:  

a) 75% do total das Unidades estão desenvolvendo alguma ação 

operacional para o alcance da eficácia do eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil 

do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, conforme o gráfico 1.  
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Gráfico 1 - UEOp desenvolvendo ação operacional específica de Proteção e Defesa 
Civil 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b)  Apenas 19% do total das Unidades alegaram desenvolver ação ou 

estar em tratativas para o desenvolvimento de alguma(s) ação(ões) tática(s) 

integrando outros órgãos atores do sistema de proteção e defesa civil, conforme o 

gráfico 2.   

 

Gráfico 2 - UEOp desenvolvendo ação tática de integração com outros órgãos atores 
do sistema de Proteção e Defesa Civil 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

c) 33% da Unidades dispõem de algum convênio/parceria formalizada 

para o desenvolvimento ou implantação de ações operacionais relacionadas ao eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, 

conforme o gráfico 3. 
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Gráfico 3  - UEOp dotada de formalização de convênio/parceria para implantação de 
ações operacionais referentes a Proteção e Defesa Civil 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1.2 Análise Qualitativa 

Qualitativamente os questionários denotam os seguintes resultados 

conforme a especificidade de cada função participante e sua relação com os 

desdobramentos do eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil em âmbito institucional, 

relembrando os participantes Chefes da BM2, BM3, DLF, DGAA e Comandantes dos 

COB e UEOp. 

 

3.1.2.1 BM2 

 

No tocante aos questionamentos feitos à Seção de Inteligência (BM2), 

constatamos que a referida seção alega estar desenvolvendo, naquilo que lhe 

compete, ações focadas na proteção e defesa civil, tais como a realização de 

levantamento de áreas de risco junto às UEOp, junto às Prefeituras da principais  

cidades do Estado, à COMPDEC/Belo Horizonte(BH)e a CEDEC e disponibilizadas 

tabelas de risco e coleta de dados voltados ao Sistema de Comando de Operações 

(SCO), para o devido emprego quando instalado. 

Respondeu não ser demandada por COB ou UEOp para levantamento de 

dados para apoio em implementação de planos operacionais relativos ao eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil. 

Confirmou haver a necessidade de revisão da Diretriz Integrada de Ações 

e Operações de Defesa Social (DIAO), quanto a recodificação das naturezas dos 

registros de atendimento e operações do grupo R – Proteção e Defesa Civil, uma 
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vez que tal diretriz possui codificação genérica, entendendo ser válido o 

encaminhamento de proposta de adequação. 

Respondeu que não está sendo desdobrado plano tático, tratativa ou 

ação referente às estratégias prioritárias ou complementares do PMDI. 

 

3.1.2.2 BM3 

 

O chefe da Seção de Planejamento respondeu não saber dizer quanto a 

desdobramentos de planos táticos referentes aos Programas e Projetos do eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil.  

Respondeu também não saber dizer, quando relacionado o Projeto 

Estruturação Logística a alguma tratativa para utilização, adaptação e emprego do 

CICC em ações integradas e rotineiras de gestão de riscos. 

Respondeu da mesma forma, não saber dizer quando questionado sobre 

a estruturação de setor(es) específico(s) no COB/UEOp/Fração para execução de 

programa ou projeto relacionado a proteção e defesa civil.  

Da mesma forma se posicionou, não sabendo dizer sobre tratativa ou 

desdobramento de plano tático para emprego ou participação institucional em 

plataforma de redução de riscos de catástrofes ou desastres ou de reconstrução, 

como por exemplo a International Recovery Plataform (Plataforma Internacional de 

Reconstrução), bem como no Programa de Governo Minas Mais Resiliente (MMR), 

junto a CEDEC, para alinhamento de procedimentos e integração. 

No entanto fez algumas considerações específicas conforme 

detalhamento a seguir: 

Que no que se refere ao Programa Gestão do Risco e do Desastre, o 

CICC é empregado atualmente por um militar lotado no Centro de Operações de 

Bombeiros Militar (COBOM), durante o expediente administrativo, com a finalidade 

de coleta de informações juntamente com outras instituições. 

Que o Projeto Regulação das Atividades Auxiliares está vinculado a um 

gerente com as ações acompanhadas pela DAT (Diretoria de Atividades Técnicas). 
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3.1.2.3 DLF 

 

O Chefe da Diretoria é gerente dos Programas Resiliência dos Municípios 

e Gestão do Risco e do Desastre, concomitantemente com o Cmt do 1º COB, não 

tendo respondido o questionário por tere participação direta nas ações 

desenvolvidas até o momento pelos escritórios de projetos e, portanto, manter a 

imparcialidade dos resultados obtidos. 

 

3.1.2.4 DGAA 

 

Respondeu que a disseminação da cultura de Proteção e Defesa Civil nas 

pessoas e organizações prestadoras de serviços da área de competência do 

CBMMG, tem plano tático em desdobramento através da padronização de 

procedimentos operacionais, da normatização da formação dos brigadistas e efetivo 

credenciamento de atores, além da definição da possibilidade de criação de 

brigadistas municipais em municípios com até 30.000 habitantes, passo fundamental 

no processo de ampliação da capacidade de resposta e aumento da resiliência nas 

localidades para as quais não há previsão a médio prazo de instalação de 

Unidade/Fração do CBMMG. 

 

3.1.2.5 COB 

 

O CBMMG tem atualmente previsão e ativados em sua articulação, seis 

COB, para os quais foram encaminhados questionários de mesma natureza e teor. 

Responderam efetivamente o questionário o 3º e o 5º COB, conforme análise 

abaixo, pelo que antes apresentamos as justificativas para os demais: 

 

1º COB:  

O Cmt do 1º COB é gerente dos Programas Resiliência dos Municípios e 

Gestão do Risco e do Desastre, concomitantemente com o Chefe da DLF, não tendo 

respondido o questionário por ter participação direta nas ações desenvolvidas até o 

momento pelos escritórios de projetos e, portanto, manter a imparcialidade dos 

resultados obtidos. 
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2º COB: 

Não respondeu o questionário. 

 

4º COB:  

Não respondeu o questionário. 

 

6º COB: 

O Cmt do 6º COB é o orientador desta pesquisa, não tendo respondido o 

questionário como forma também de manter a imparcialidade dos dados obtidos 

nesta pesquisa científica. 

 

3º COB:  

Respondeu positivamente a todos os questionamentos, os quais se 

traduzem em que desde o ano de 2014, formalizou-se um convênio com a 

Universidade Federal de Juiz de Fora, com o objetivo da execução do Mapeamento 

e Monitoramento da susceptibilidade a riscos físicos – ambientais na área do 4º 

BBM, que aquela época abrangia toda a área do 3º COB (144 municípios). Com a 

criação e instalação do 3º COB e iniciativa de um projeto piloto para o 

gerenciamento das ações de Defesa Civil na região, o referido convênio passou a 

ser gerenciado pelo 3º COB, convênio com vigência até março de 2019, portanto 

ações táticas estão sendo desenvolvidas desta forma. 

Que desenvolve ações operacionais com a execução do convênio através 

de comissão de militares em encargo, os quais como primeiro objetivo realizaram a 

qualificação da tropa do 4º BBM (Juiz de Fora) e 2ª Companhia Independente (Cia 

Ind)(Barbacena) nos assuntos atinentes a Defesa Civil. Com tal capacitação, os 

militares passaram a desenvolver ações junto aos COMPDECs, sob a coordenação 

das Seções de Planejamento das Unidades (4º BBM e 2ª Cia Ind). Tais ações se 

definem por assessoramento aos municípios para a formalização de coordenadorias, 

caso não existente, até o apoio em confecção de planos de contingência/plano 

municipal de redução de riscos, levantamentos de riscos, desenvolvimento de 

simulados, capacitações. Cita ainda a criação do Formulário de Informações de 

Proteção e Defesa Civil (FIPDC), no qual são inseridas informações de ações 

desenvolvidas, desastres conforme Codificação Brasileira de Desastres 

(COBRADE), como forma de regular e supervisionar tais ações.Cita ainda a criação 
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de aplicativo para inserção em programa de informática das informações coletadas 

em mapeamentos de áreas de risco, os quais já foram realizados nas cidades de 

Bicas e Rio Preto. Tais mapeamentos resultaram em relatórios encaminhados aos 

respectivos Prefeitos Municipais bem como ao Ministério Público para conhecimento. 

Atualmente está sendo revisado o mapeamento da cidade de Juiz de Fora. 

Respondeu ter por referências normativas o Plano de Comando, a 

legislação federal referente a Proteção e Defesa Civil e o Plano de enfrentamento do 

período chuvoso/período de estiagem. 

Que os recursos utilizados não são específicos, sendo os ordinários das 

Unidades, sob coordenação das respectivas Seções de Planejamento e Divisão 

Operacional do 3º COB 

Que estão ocorrendo tratativas para desenvolvimento de ações táticas 

integrando outros órgãos, em âmbito do 3º COB, com os COMPDEC e com a 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 

 

5º COB: 

Respondeu negativamente a todos os questionamentos, portanto, 

nenhuma ação tática ou operacional, tratativa ou integração com outros atores do 

sistema de proteção e defesa civil está sendo adotada pela referida Unidade. 

 

3.1.2.6 UEOp  

 

Dezesseis é o total de Unidades de Execução Operacional ativadas na 

articulação do CBMMG, às quais foram encaminhados questionários de mesma 

natureza e teor para subsidiar esta pesquisa, tendo sido obtida a adesão total de 

respostas. 

 

1º BBM: 

Afirma desenvolver ações operacionais preventivas de proteção e defesa 

civil, como palestras em escolas, treinamento de população em áreas de risco. 

Que desenvolve ações táticas integradas a outros órgãos, como as 

brigadas de parques estaduais no entorno da aérea da Unidade, através de 

treinamentos, instalação de meios preventivos como hidrantes próximos às reservas 

ambientais e ainda conjuntamente com o COMPDEC de Belo Horizonte no 
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mapeamento, monitoramento de áreas de risco, treinamentos de agentes de 

proteção e defesa civil e população de áreas de risco, empregando para tal efetivo 

das alas operacionais. 

Respondeu que não desenvolve ações relativas aos projetos constantes 

do eixo 2 – Proteção e Defesa Civil do Plano de Comando CBMMG, uma vez que o 

referido plano não define quais seriam tais ações operacionais. 

Responde ainda empregar como diretriz normativa para as ações 

operacionais e táticas que desenvolve, a Lei Federal 12.608/12. 

Que a Unidade não tem convênio/pareceria formalizada ou tratativas em 

tal sentido no que se refere a Proteção e Defesa Civil. 

 

2º BBM: 

Respondeu positivamente a todos os questionamentos, abordando os 

atendimentos e ações ordinárias da Unidade como sendo de Proteção e Defesa 

Civil. No entanto, as ações citadas como relacionadas aos projetos contantes do 

eixo suporte 2,  proteção e defesa civil, são realizadas de forma empírica por não 

haver normatização para desenvolvimento das referidas ações operacionais.  

Respondeu ainda que emprega efetivo administrativo e operacional e 

recursos ordinários para o desenvolvimento de tais ações citadas como de proteção 

e defesa civil. 

 

3º BBM: 

Respondeu positivamente a todas as perguntas, exceto no que se refere 

a formalização ou tratativas de convênios/parcerias específicas de proteção e defesa 

civil, resumindo tais tratativas a reuniões com os COMPDEC. 

Alega que desenvolve ações preventivas como reuniões, simulados, 

curso de Sistema de Comando de Operações (SCO), treinamentos, palestras em 

hospitais, escolas, empresas, realizando também mapeamento de áreas de risco. 

Que adota como diretrizes normativas as constitucionais e a Lei 

12.608/12. 

Afirma empregar efetivo e recursos ordinários, conforme a demanda e 

perfil dos militares, não havendo efetivo utilizado especificamente em ações de 

proteção e defesa civil. 
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4º BBM: 

Respondeu positivamente quanto ao desenvolvimento de ações 

operacionais, tratativas e convênio, todas as afirmativas ratificando o 

desenvolvimento de ações específicas do Programa Gestão de Risco de Desastre, 

através do Projeto Plataforma de Resiliência, com convênio firmado com a UFJF, em 

parceria com a COMPDEC de Juiz de Fora, especificamente quanto ao 

mapeamento e monitoramento de áreas de risco.  

Afirmou ter parceria firmada entre a Unidade e COMPDEC e Secretarias 

Municipais de Juiz de Fora para execução do Projeto Bombeiro nas Escolas (PBE). 

Alega que emprega um Sargento do Centro Integrado de Atendimento e 

Despacho (CIAD), um Cabo da Seção de Planejamento e um Cabo da Companhia 

de Prevenção para o desenvolvimento das ações de Proteção e Defesa Civil. 

 

5º BBM: 

Respondeu positivamente com considerável número de ações de 

desdobramento relativos ao eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil.  

Que usa como normativas a legislação federal, o Plano de Comando, a 

Resolução 722/CBMMG e a Portaria 33/CBMMG. 

Que emprega todo o efetivo e recurso logístico com tal finalidade 

preventiva, mas nenhum dos dois recursos tem parte lotado especificamente. 

Afirma que todas as ações desenvolvidas pela Unidade são integradas à 

Adjuntoria de Prevenção do 2º COB. 

Respondeu que tem formalizado um termo de cooperação técnica e 

mútua junto a COMPDEC e Universidade Federal, ambas de Uberlândia. 

 

6º BBM: 

Respondeu a todas as perguntas negativamente complementando as 

mesma com a citação resposta prejudicada. 

 

7º BBM: 

Respondeu que desenvolve ação para o alcance da eficácia do eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, restringindo-se a preparação de fiscalização de 

brigadas profissionais e voluntárias, mantendo contato prévio com escolas de 

formação e profissionais que atuam nas respectivas atividades. 
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Apontou como normativa para o desenvolvimento de ações o art. 83 da 

Portaria 33/18 CBMMG. 

Afirma que usa todo o efetivo e recursos logísticos da Companhia de 

Prevenção e Vistoria (Cia PV). 

Respondeu que não há tratativas referentes a plano tático e/ou 

operacional nem mesmo convênio ou parceria referentes a Proteção e Defesa Civil. 

 

8º BBM: 

Respondeu que não está executando ações operacionais referentes ao 

eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, mas está estruturando efetivamente uma 

Seção de Gestão de Riscos de Desastres, estando em fase de coleta de dados para 

mapeamento de riscos na cidade de Uberaba, para o desenvolvimento de plano de 

contingência e posterior implementação de ações operacionais. 

Que a citada seção conta com uma sala na sede do 8º BBM, dispondo 

atualmente de uma militar lotada na Terceira Seção (Planejamento) e uma 

funcionária civil da Prefeitura Municipal, sala equipada com recursos de informática 

e material de escritório, utilizando-se quando necessário de uma viatura ordinária da 

Unidade. 

Respondeu ainda que há uma minuta de convênio sendo avaliada para 

respectiva assinatura entre cooperados, Unidade e Prefeitura Municipal, com a 

finalidade de confeccionar planos de contingência e mapa de riscos para melhor 

resposta e aumento da resiliência. 

 

9º BBM: 

Respondeu que desenvolve ações operacionais de proteção e defesa 

civil, através da formação de brigadas, simulados, projeto social bombeiro mirim, 

projeto bombeiro nas escolas, operação alerta verde, operação alerta vermelho e 

vistorias de fiscalização do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (SSCIP). 

Que o desenvolvimento de tais ações operacionais, com foco preventivo a 

riscos sazonais, são realizados em Pouso Alegre, Extrema e São Lourenço, através 

de vistorias em locais de risco de inundação, incêndios florestais e deslizamentos de 

terra em apoio a defesa civil. 

Apontou como diretrizes normativas o Plano de Comando, Ordens de 

Serviço do Estado Maior CBMMG (EMBM) referentes a operação alerta vermelho e 
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período de estiagem, Leis, Decretos, Instruções Técnicas (IT) e Instrução Técnica 

Operacional (ITO) 21, esta última no que ser refere ao SSCIP. 

Afirma que emprega toda a tropa e recursos logísticos da Unidade nas 

ações de Proteção e Defesa Civil, tendo especificado dois militares para o Projeto 

Bombeiro nas Escolas, sendo um Sargento e um Cabo ou Soldado. 

Respondeu que não há tratativa para o desenvolvimento de ação tática 

integrando outros órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil e que não há 

também formalização de convênio e parceria para implantação de ações de 

proteção e defesa civil. 

Afirma ainda ter recebido pouco ferramental para operações de Busca e 

Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC). 

 

10º BBM: 

Respondeu que desenvolve ações de Proteção e Defesa Civil 

conjuntamente com a COMPDEC de Divinópolis, visando o enfrentamento do 

período chuvoso anualmente.  

Afirma que no que ser refere a eficácia de tais ações, que acredita que se 

bem definidas poderia obter melhores resultados. 

Cita atendimentos preventivos de SSCIP, corte de árvores e fixação de 

lonas em encostas como prevenção a deslizamentos/escorregamentos de terra, com 

emprego de efetivo conforme a demanda. 

Que está em fase de elaboração o planejamento junto à COMPDEC e 

Polícia Militar (PMMG) para o período chuvoso 2018/2019, havendo a participação 

da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA) e Secretarias Municipais de Divinópolis, planejamento o 

qual ocorre anualmente. 

Cita o convênios com as Prefeituras para a execução dos serviços 

prestados pelo CBMMG, como inseridas as ações operacionais de Proteção e 

Defesa Civil, não havendo convênio específico. 

Afirma que emprega efetivo e recursos logísticos ordinários da Unidade 

nas ações supra citadas. 
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11º BBM: 

Respondeu positivamente apenas no que se refere a que estão ocorrendo 

tratativas no sentido de que nas cidades atendidas pela Unidade, nas quais há 

Fração Bombeiro Militar instalada, que as COMPDEC sejam instaladas nas 

respectivas sedes de Frações para funcionamento integrado e com o apoio de um 

Bombeiro Militar. 

Todas as demais respostas foram negativas ou prejudicadas. 

 

BEMAD: 

Respondeu positivamente a todas as perguntas, exceto no que se refere 

a formalização de convênio/parceria para o desenvolvimento de ações operacionais. 

No entanto afirmou que há tratativas junto ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) e 

CEDEC para o emprego de tropa do BEMAD em apoio a ações de resposta em 

municípios afetados por desastres relacionados a combate a incêndio florestal (CIF) 

e acidentes com produtos perigosos (APP) no Estado. 

Apontou como normativas a Resolução 722 do CBMMG. 

Respondeu que seu efetivo é empregado em ações de proteção e defesa 

civil conforme a especificidade do trabalho, ressaltando que atua em ações 

educativas no entorno do Parque Serra do Rola Moça, empregando o efetivo do 

Pelotão de Combate a Incêndio Florestal. 

Ressaltou também que desenvolve “Operação Alerta Verde”, no Parque 

do Rola Moça, como desenvolvimento de ação operacional do Programa Gestão do 

Risco de Desastre, Projeto Plataforma de Resiliência. 

 

1ª Cia Ind: 

Respondeu que se utiliza da mídia para incentivo a cultura de prevenção, 

palestras e treinamentos junto às comunidades e fomentando um sistema integrado 

de monitoramento de riscos envolvendo Prefeitura de Poços de Caldas, suas 

secretarias e COMPDEC. 

Respondeu ter por normativas as diretrizes do Comandante da Unidade e 

iniciativas positivas dos Comandantes de Frações destacadas. 

Afirma que não dispõe de efetivo específico nem de recursos logísticos 

para o desenvolvimento de ações relacionadas a Proteção e Defesa Civil. 
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Que a Unidade está realizando tratativas para o desenvolvimento de ação 

tática específica qual seja fomentar as Prefeituras, respectivas Secretarias e 

COMPDEC para efetivação de um sistema integrado de Proteção e Defesa Civil. 

Alega que desenvolve ações operacionais específicas de proteção e 

defesa civil, tais como capacitação e treinamento dos COMPDEC, mapeamentos e 

monitoramento conjuntos e atualização dos Planos de Contingência. 

Respondeu não ter ainda convênio/parceria formalizado relativo à 

Proteção e Defesa Civil. 

 

2ª Cia Ind: 

Respondeu que desenvolve ações no sentido da ativação e regularização 

das COMPDEC em âmbito dos municípios atendidos pela Unidade, conjuntamente 

com Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil (REDEC). 

Afirma que fomenta a cultura preventiva através de 

treinamentos/formação de brigadas, atendimento pré-hospitlar (APH) para empresas 

e instituições diversas. 

Que a Unidade está participando da atualização do Plano de 

Contingência de Barbacena, conjuntamente com o COMPDEC e baseando-se no 

último mapeamento realizado no município. 

Respondeu ter como diretriz normativa a Lei 12.608/12. 

Que emprega o efetivo e logística ordinária da Unidade para o 

desenvolvimento das ações citadas nas respostas anteriores, no entanto ressalta 

que na sede da Cia Ind há seis Sargentos designados como responsáveis pelo 

contato com as Prefeituras Municipais e COMPEDCs da região para regularização e 

efetividade das respectivas coordenadorias. 

Respondeu que não há convênio/parceira formalizada para a implantação 

ou o desenvolvimento de ações operacionais relativas a proteção e defesa civil. 

 

4ª Cia Ind: 

Respondeu positivamente ao questionário, ressaltando que se embasa 

em diretrizes normativas da Organização das Nações Unidas (ONU), Escritório das 

Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) “Como criar 

cidades mais resilientes”, realizando visitas aos municípios das cidades da Unidade 

e inscrevendo tais municípios no referido programa da ONU. 
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Respondeu que emprega um Tenente reconvocado especificamente para 

o desenvolvimento de ações de proteção e defesa civil, lotado e com encargo no 

CICC, coordenando a Proteção e Defesa Civil. 

Que a Unidade conseguiu formalizar através de aprovação de Lei 

Municipal o referido CICC, legislação a qual também atribui a coordenação e 

execução pelo CBMMG, com previsão de integração entre o CBMMG, Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e COMPDEC. 

Afirma ter ocorrido a execução de cursos relacionados a atividade de 

socorro para algumas Prefeituras, no entanto percebe o pouco apoio e interesse em 

desenvolvimento de outras ações relacionadas a proteção e defesa civil, ressaltando 

que o Oficial reconvocado com atribuição específica de coordenador de Proteção e 

Defesa Civil é responsável para que o Prefeito Municipal de Patos de Minas edite 

decretos nomeando engenheiros vistoriadores para maior apoio ao CBMMG na 

esfera municipal. 

 

5ª Cia Ind: 

Respondeu que está desenvolvendo tratativas de integração das 

dezessete cidades atendidas pela Unidade para a formação da Proteção e Defesa 

Civil Regional, reunindo esforços para a disponibilização de material logístico e 

efetivo para a formação de equipes COMPDEC, composta por SAMU, PMMG, 

Polícia Civil (PC), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Exército Brasileiro (EB), demais 

órgãos e entidades civis e de defesa social, os quais serão envolvidos nos 

treinamentos e como fonte de recursos logísticos e humanos nos casos de 

acionamento da Proteção e Defesa Civil Regional. 

Afirma estar desenvolvendo ação operacional através de atividade 

integrada entre os municípios atendidos pela Unidade para a formação de agentes 

de defesa civil preparados para o conhecimento de relatórios da CEDEC, 

propiciando as condições necessárias para o recebimento de orçamento do governo 

em casos de catástrofes.  

Alega que está empregando três Oficiais e três Praças BM para a 

realização da citada capacitação de agentes e que quando da implantação da 

Proteção e Defesa Civil Regionalizada, apenas um militar permanecerá como 

coordenador. 
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Afirma que emprega todos os recursos da Unidade para treinamentos e 

que não está desenvolvendo qualquer outra ação operacional em razão do 

desenvolvimento das tratativas supra citadas, bem como que não há ainda, portanto, 

a formalização de convênio/parceria referente a Proteção e Defesa Civil. 

 

3.2 Análise documental 

 

No que se refere aos levantamentos realizados junto a ASPLAN (Anexo 

C), constatamos que estão ocorrendo desdobramentos dos programas e projetos 

específicos do eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil – Plano de Comando 

2015/2026. Tais desdobramentos de coordenação e execução de projetos se 

iniciaram em outubro de 2017, permanecendo temporariamente suspensos durante 

o processo de mudanças administrativas organizacionais, tendo sido retomados em 

fevereiro de 2018. 

As ações de coordenação e execução ocorrem desde então, utilizando 

metodologia de gerenciamento baseada no PMBOK (guia para o conjunto de 

conhecimentos e gerenciamento de projetos), a qual se norteia nos grupos de 

processos de gerenciamento de projetos, sendo: iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e encerramento. 

Ocorreram duas reuniões, com a participação do Chefe do Estado Maior 

CBMMG (ChEMBM) e dos responsáveis por todos os programas e projetos 

constantes do Plano de Comando, sendo a primeira de nivelamento e segunda de 

monitoramento de status dos projetos, respectivamente nos meses de março e julho 

de 2018, ambas validadas pelo ChEMBM. 

Os programas específicos do eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, 

têm como responsáveis concomitantemente, os senhores Coronéis Bombeiro Militar 

(Cel BM) Comandante (Cmt) do 1º Comando Operacional de Bombeiros (COB), Cel 

BM Willian e Chefe (Ch) da Diretoria de Logística e Finanças (DLF) Cel BM Herlon. 

Os projetos também específicos são gerenciados por Oficiais 

devidamente designados, denominados Gerentes de Projetos (GP) respectivamente: 

Projeto Modelo de Atuação (GP Capitão BM Cosendey); Projeto Regulação de 

Atividades Auxiliares (GP Capitão BM João Guilherme); Projeto Estruturação 

Logística (GP Tenente Coronel Ângelo) e Projeto Plataforma de Resiliência (GP Ten 

Silvano). 
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A metodologia de desdobramentos considera o escopo inicial e os prazos 

definidos no capítulo 4 do Plano de Comando (2ª edição), para o desenvolvimento 

dos Termos de Abertura de Projeto (TAP), os quais foram desenvolvidos por 

escritórios de projetos conjuntamente com os GP. Consta da Ordem de Serviço 

39/17 – Diretoria de Assuntos Institucionais (DAI)/CBMMG, que o documento 

resultante destes desdobramentos “deverá conter as metas, as principais entregas, 

o cronograma macro e o orçamento (aproximado).” 

Os Termos de Abertura de Projetos (TAP) resultaram nas seguintes ações 

tendo por meta de execução o ano de 2018, conforme transcrição: 

Projeto Modelo de atuação: Criar procedimento de atuação com metas 
para ser cumpridas, por COB, em relação a proteção e defesa civil. 
Projeto Regulação de atividades auxiliares: Cadastrar e credenciar 90% 
das escolas de bombeiros civis e os profissionais do município (a ser 
definido). 
Projeto Estruturação Logística: Adquirir um Kit de Produtos Perigosos, 
Estruturas Colapsadas, Enchente/Inundação, Rompimento de Barragens 
para BEMAD, PEMAD (JF) e PMAD (Uberaba). 
Projeto Plataforma de resiliência:Capacitar 20 bombeiros militares para 
atuarem como instrutores no Projeto Bombeiros nas Escolas. Formar 360 
crianças até 2018. 

A coordenação e execução do status dos projetos ocorre rotineiramente 

pelos respectivos GP, através do controle de variações e entregas parciais 

comparados com a linha base de escopo, prazo e custo, conforme transcrito: 

Escopo: O escopo é  o que será feito no projeto, ou seja, apresenta o 
detalhamento dos produtos e serviços a serem gerados para atender os 
objetivos do projeto. O GP deve gerenciar o escopo, visando garantir que as 
entregas necessárias (produtos e serviços), atendam aos requisitos 
obrigatórios e desejados. As entregas parciais do projeto deverão ser 
submetidas a aprovação do gerente do programa, e a validação se dará por 
meio da aprovação do CHEM. Uma mudança de escopo impacta nos custos 
e prazos do projeto. Elas poderão ser solicitadas, entretanto serão 
analisadas pelo GP que, juntamente com a Assessoria de Planejamento, 
definirá uma solução e os impactos das mudanças. O CHEM imitirá parecer 
sobre a solicitação da mudança.  
Prazo: O prazo de conclusão dos projetos é dezembro de 2018. O 
gerenciamento do prazo será realizado com base no cronograma. O 
cronograma deve conter as atividades que serão executadas, o 
seqüenciamento das mesmas, a estimativa de recurso para cada uma, a 
duração aproximada e os principais marcos. (...) 
Custo: A estimativa e monitoramento de custos será um processo interativo 
de fase para fase. O GP deve gerenciar as relações de aquisição 
monitorando o desempenho do contrato.  
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O status dos projetos, conforme validação vigente do ChEMBM, 

ressaltando os específicos do eixo de proteção e defesa civil, devidamente 

apontados na figura 12. 

 

Figura 12 – Status dos projetos 

  
Fonte: Adaptado de apresentação Status Report - ASPLAN 

 

3.3 Matriz SWOT 

 

Considerando todo o extraído dos questionários aplicados, utilizamos 

para a identificação dos processos críticos, a ferramenta matriz SWOT, a qual 

enfoca o planejamento estratégico relacionando condições internas e externas à 

Instituição. No que se refere às condições internas afloramos as forças quais sejam 

os recursos, as habilidades, o capital humano e outras competências distintivas, 

sendo as fraquezas tudo aquilo que pode levar a organização a um desempenho 

insuficiente. No tocante ao cenário externo identificamos as oportunidades, as quais 

a organização pode utilizar para a melhoria de seu desempenho e as ameaças tudo 

aquilo que pode afetá-la adversamente (TAVARES, 2010). 

Apresentamos a matriz SWOT resultante da análise dos questionários, 

conforme a quadro 7. 
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Quadro 7 – Matriz Swot 

 FATORES POSITIVOS FATORES NEGATIVOS 

  
FORÇAS 

 
-Proteção e Defesa Civil sendo um dos 
quatro eixos suporte. Portanto é uma 
prioridade institucional, com apoio e 
incentivo do Alto Comando e envolvimento 
de militares em diversos níveis. 
-Instrumentos de identificação, mapeamento 
e monitoramento de riscos elaborados em 
diversas Unidades. 
-Parcerias estabelecidas com outros atores 
de Proteção e Defesa Civil. 
-Regulamentação da Lei Estadual 22.839 
através da Portaria 33/18 CBMMG. 
-Projeto Piloto de integração de ações de 
Proteção e Defesa Civil, em desenvolvimento 
no 3º COB, com cooperação técnica de 
instituição de ensino e pesquisa de renome 
(UFJF). 
-Iniciativas diversificadas dos Comandantes 
de Unidades relacionadas à Proteção e 
Defesa Civil. 
-Formação e requalificação do capital 
humano tanto em ações de prevenção 
quanto de resposta. 
-Capital humano e recursos logísticos. 
-Unidade especializada em emergências 
ambientais e resposta a desastres. 
-O SSCIP como instrumento não só de 
disseminação mas também como executor 
de ações para tornar municípios mais 
resilientes. 

 

 
FRAQUEZAS 

 
-Ausência de diretrizes normativas 
institucionais para o desenvolvimento 
padronizado de ações de proteção e defesa 
civil. 
-Integração ainda insipiente com outros 
órgãos atores de Proteção e Defesa Civil. 
-Necessidade de readequação das naturezas 
de registros de atendimentos, ações e 
operações de proteção e defesa civil, uma 
vez que o grupo R não foi revisado nas 
últimas adequações da DIAO. 
-Não envolvimento da Terceira Seção do 
Estado Maior junto aos gerentes de 
programas, gestores e/ ou escritórios de 
projetos, no desenvolvimento dos mesmos. 
-Projeto piloto de Juiz de Fora ficou 
temporariamente em stand by por 
oportunidade das mudanças administrativas 
organizacionais, iniciando retomada em 2018. 
-Planejamento, tratativas e execução de 
ações de proteção e defesa civil de iniciativa 
e conforme o perfil dos Comandantes de 
Unidade, por encargo dos diretamente 
envolvidos. 
-Diretrizes normativas institucionais 
existentes não apontadas como referência de 
desenvolvimento de ações de proteção e 
defesa civil. 
-Baixa ou praticamente nenhuma adesão a 
plataformas de resiliência. 

  
OPORTUNIDADES 

 
-Aceitabilidade por parte das Prefeituras e 
respectivas COMPDECs às propostas e 
iniciativas do CBMMG. 
-Demanda por capacitação e treinamento dos 
agentes de proteção e defesa civil. 
-Demanda por instalação de COMPDEC em 
inúmeros municípios. 
-Amplitude de estabelecimentos de ensino e 
pesquisa com possibilidade de 
estabelecimento de cooperação técnica. 
-Brigadas profissionais e municipais em vias 
de cadastramento e credenciamento como 
instrumento de disseminação da cultura de 
resiliência. 
-Demanda por captação e requalificação de 
brigadas privadas como instrumento 
executor de ações para tornar municípios 
mais resilientes, além do estabelecimento de 
parcerias em ações diversas de proteção e 
defesa civil. 

 

 
AMEAÇAS 

 
-Cultura da população não solidificada em 
relação à prevenção de um modo geral. 
-Resistência às tentativas institucionais de 
estabelecimento de parcerias junto as 
Prefeituras Municipais no que ser refere à 
estruturação das COMPDEC. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Além dos processos críticos supra identificados exclusivamente através 

da análise das respostas aos questionários, outros relacionados aos programas e 

projetos do eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, os quais já constam da matriz 

SWOT constante do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, além de todo o 

documental empregado como referência nesta pesquisa, faremos os devidos 

apontamentos e considerações no capítulo seguinte, a discussão.   
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4 DISCUSSÃO 

 

Nesta seção apresentaremos um resumo dos resultados relevantes 

obtidos de acordo com os objetivos da pesquisa, a apresentação dos resultados 

relacionando-os criticamente com a literatura técnica científica de referência, uma 

avaliação crítica do trabalho, apontaremos as implicações práticas ou científica dos 

resultados obtidos e por fim uma conclusão sucinta e objetiva com a indicação 

pontual respondendo aos objetivos específicos deste estudo. 

 

4.1 Resultados relevantes 

 

Os resultados comprovam que em âmbito do Estado Maior do CBMMG, à 

partir de fevereiro de 2018, foram retomados os trabalho dos escritórios de projetos, 

sob validação do ChEMBM, sob coordenação dos gerentes de programas, cada 

projeto com seu respectivo gerente de projeto, como forma de regular as atividades 

referentes à coordenação e execução de todos os eixos suportes constantes do 

Plano de Comando, dentre eles os focos desta pesquisa: Programa Resiliência dos 

Municípios e seus Projetos Modelo de Atuação e Regulação das Atividades 

Auxiliares; Programa Gestão do Risco e do Desastre e respectivos Projetos 

Estruturação Logística e Plataforma de Resiliência, todos componentes do Eixo 

Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, com prazo de alcance de meta previsto nos 

respectivos TAP, o ano de 2018. 

Detalhadamente, apresentamos a seguinte relação de análise de situação 

atual, conforme Status Report disponibilizado pela ASPLAN: 

a) Projeto Modelo de Atuação: Tem por escopo no TAP, “Criar 

procedimento de atuação com metas para ser cumpridas por COB em relação a 

proteção e defesa civil”. Tal escopo, conforme o acompanhamento mantido pelos 

gerentes de programas e ChEMBM, encontra-se na situação de alerta. Prazo e 

custo encontram-se na condição de conforme planejamento. 

 

b) Projeto Regulação de Atividades Auxiliares: Tem por escopo no 

TAP “Cadastrar e credenciar 90% das escolas de bombeiros civis e os profissionais 

do município (a ser definido)”. Tal projeto conta com escopo, prazo e custo na 

condição de conforme planejamento, tendo sido alcançado parcialmente, 
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caminhando para o alcance total com as execuções práticas devidas e previstas na 

Resolução 33/18 CBMMG, ressaltando que a disseminação da cultura de 

prevenção, prevista no escopo do projeto no Plano de Comando CBMMG 

2015/2026, será maximizada principalmente com a execução prática da parceria 

entre a Instituição, municípios e profissionais cadastrados e credenciados. 

 

c) Projeto Estruturação Logística: Seu escopo em TAP se resume 

“Adquirir um Kit de Produtos Perigosos, Estruturas Colapsadas, 

Enchentes/Inundação, Rompimento de Barragens para BEMAD, PEMAD (Juiz de 

Fora) e PMAD (Uberaba)”. No status report, escopo e prazo constam como 

atrasados e custo conforme planejamento. Tais metas se apresentam como 

recursos logísticos necessários e básicos ao atendimento qualificado, em respostas 

a demandas específicas da Unidade especializada e Frações de mesma natureza do 

interior do Estado, podendo, portanto, ser classificadas como atividades ou tarefas 

prioritárias, mas não exclusiva do projeto. Considerando os programas e ações 

específicos ou relacionados à Proteção e Defesa Civil, constantes do PMDI, PPAG, 

LDO e LOA, todos do Estado de Minas Gerais, dos quais constam previsão de 

recursos orçamentários especificamente para investimentos, quais sejam, Ação 

Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do CBMMG (R$2.602.000,00), Ação 

Manutenção e Ampliação do Sistema de Comunicação e Tecnologia da Informação 

(R$1.961.701,00) e Ação Combate a Sinistros, prevenção, proteção e defesa civil 

(R$5.070.192,00) e ainda a necessidade da estruturação logística abranger a 

prevenção e preparação, como por exemplo com o emprego de novas tecnologias 

para mapeamento e monitoramento de riscos, alerta e alarme de desastres de forma 

integrada a outros atores do sistema de proteção e defesa civil, desde já, tal meta 

deve ser apontada como atividade prioritária e as ações supra relacionadas com 

previsão de recursos para investimento devem ser elencadas como atividades para 

devidos desdobramentos. 

 

d) Projeto Plataforma de Resiliência: Seu escopo em TAP consta 

“Capacitar 20 bombeiros militares para atuarem como instrutores no projeto 

Bombeiro nas Escolas. Formar 360 crianças até 2018”. Consta do status report 

escopo e prazo atrasados, com custo conforme planejamento. No Plano de 

Comando CBMMG 2015/2026, a descrição do projeto consta “O Projeto busca 
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estabelecer comunidades resilientes a partir de três iniciativas básicas: a 

cooperação técnica com institutos de pesquisa e universidades, a formação e 

capacitação do público interno e a disseminação da cultura de autoproteção”. 

Portanto, nos mesmos moldes que o projeto estruturação logística, tal tarefa pode 

ser definida como prioritária, devendo ser elencadas todas as atividades para 

alcance eficiente e eficaz do escopo do projeto constante do plano de comando 

CBMMG 2015/2026, logicamente com as devidas adequações para cumprimento de 

prazos, tarefas as quais são bem mais abrangentes que o ora apresentado. 

Em âmbito das Unidades Operacionais, estão ocorrendo desenvolvimento 

de ações táticas e operacionais, as quais são resultantes de iniciativas dos 

respectivos comandantes, com foco conforme o perfil e linha de ação pessoal destes 

últimos. 

Os resultados quantitativos demonstrados, envolvendo apenas as 

Unidades Operacionais, considerando a possibilidade de comparação apenas entre 

as mesmas em decorrência da adesão aos questionários já apontada anteriormente, 

ratificam que 75% das UEOp desenvolvem alguma ação operacional de proteção e 

defesa civil. 33% das mesmas dispõem de convênio ou parceria formalizada para o 

desenvolvimento ou implementação de ações operacionais de proteção e defesa 

civil. Apenas 19% do total das 16 Unidades, desenvolvem ação ou estão em 

tratativas de ação tática integrando outros órgãos atores da proteção e defesa civil. 

Tais resultados já demonstram uma boa taxa de desenvolvimento de ações 

operacionais de proteção e defesa civil, no entanto as tratativas para 

desenvolvimento de ações táticas integradas ou de cooperação técnica entre a 

instituição e outros atores é pouco desenvolvida institucionalmente, ressaltando 

ainda que as ações operacionais e táticas se desenvolvem sem uma padronização 

institucional. 

Os resultados qualitativos afloram da análise dos questionários aplicados, 

conforme a especificidade e desdobramento de ações das Seções, Diretoria, Divisão 

e Unidades participantes em relação as intervenções institucionais de proteção e 

defesa civil, bem como da análise das ações desenvolvidas pela ASPLAN, 

comparadas criticamente à todo o referencial teórico, conforme descrevemos abaixo. 

A Seção de Inteligência (BM2) desenvolve ações de iniciativa para apoio 

às UEOp, com informações de Proteção e Defesa Civil, não sendo demandada 

pelas mesmas para tal apoio. A Seção confirme haver a necessidade de revisão da 
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DIAO, especificamente no grupo R – Atividades de Proteção e Defesa Civil, por 

possuir codificação genérica. Não está sendo desdobrado plano tático, tratativa ou 

ação referentes às estratégias prioritárias ou complementares do PMDI, quais sejam 

as prioritárias, fortalecer a capacidade institucional dos órgãos do Sistema de 

Defesa Social, com ênfase nos setores de inteligência, o aprimoramento das formas 

de produção e disseminação de dados, informações e conhecimentos de interesse 

da segurança da sociedade e do Estado, e dentre as complementares identificar e 

acompanhar a evolução de fatores conjunturais que possam repercurtir na 

manutenção da ordem e segurança públicas, bem como elaborar a modelagem, o 

planejamento e a execução de ações para a integração da atividade de inteligência 

nas operações coordenadas a partir do CICC, observadas as competências e 

atribuições de cada instituição integrante do Sistema Estadual Integrado de 

Segurança Pública (SEISP)/MG. 

A Seção de Planejamento (BM3) tem pouco ou quase nenhum 

envolvimento com os desdobramentos atuais da ASPLAN relacionados aos 

escritórios de projetos responsáveis pelos projetos constantes do eixo suporte 2 – 

Proteção e Defesa Civil, apenas sabendo afirmar que o Projeto Regulação das 

Atividades Auxiliares está vinculado a um gerente com ações desenvolvidas pela 

DAT. 

O chefe da DLF não aderiu ao questionário por ser um dos gerente dos 

programas Resiliência dos Municípios e Gestão do Risco e do Desastre, como forma 

de manter a imparcialidade dos resultados da pesquisa. 

O projeto Regulação das Atividades Auxiliares tem suas metas 

alcançadas parcialmente com a normatização de prazos atores e ações a serem 

desenvolvidas, conforme previsão na Portaria 33/18 CBMMG que regulamenta o art 

7º da Lei Estadual 22.839/18, que dispõe sobre a prática de atividades na área de 

competência do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais por voluntários, 

profissionais e instituições civis e dá outras providências. O cumprimento é apontado 

como parcial, uma vez que a regulação tornou-se vigente, no entanto o cadastro e 

credenciamento da organizações e profissionais, bem como a posterior fiscalização, 

encontram-se em implementação. 

Os desdobramentos táticos e operacionais em âmbito dos COB se 

apresentam prejudicados considerando o fator adesão aos questionários já 

apontados anteriormente, tendo dois COB respondido, sendo o 5º COB negativo em 



101 

 

 

todas as questões, ou seja, não desenvolve ações, planos, tratativas bem como não 

tem formalização de cooperação técnica de caráter tático ou operacional relacionado 

a proteção e defesa civil. 

Já o 3º COB desenvolve ações em projeto piloto para gerenciamento das 

ações de proteção e defesa civil na região sua responsabilidade territorial. 

Desenvolve ações táticas e operacionais, conjuntamente com o 4º BBM, sediado em 

Juiz de Fora e 2º Cia Ind, com sede em Barbacena, utilizando-se de termo de 

cooperação técnica envolvendo a UFJF, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e 

COMPDEC/JF. Dispõe de mapeamento de riscos nas cidades de Juiz de Fora, Bicas 

e Rio Preto, estando o de Juiz de Fora em fase de atualização. Desenvolve ações 

de capacitação de agentes de proteção e defesa civil, bem como fomentando a 

instalação e regularização das COMPDEC nos municípios ainda não instalados. 

Elaborou um formulário de informações de proteção e defesa civil, para a regulação 

e supervisão de ações desenvolvidas, bem como desastres ocorridos na 

área,codificados conforme a COBRADE. Desenvolveu aplicativo eletrônico pra a 

inserção em programa de informática dos dados coletados em mapeamentos de 

áreas de riscos, ressaltando que emprega como referências normativas a legislação 

federal, o Plano de Comando CBMMG 2015/2026 e o plano de enfrentamento a 

período chuvoso. Afirma utilizar-se de recursos logísticos ordinários e efetivo 

ordinário do COB, do 4ºBBM e da 2ª Cia Ind, todos em encargo para o 

desenvolvimento das ações supra citadas. 

Quanto Unidades Operacionais, conforme já demonstrado 

quantitativamente, a grande maioria aponta desenvolver ações operacionais, ainda 

que citando atendimentos ordinários ou operações relacionadas ao SSCIP como de 

proteção e defesa civil, a quais não deixam indiretamente se observarmos pelo 

prisma do abarcamento pelo princípio da resiliência nos municípios. Poucas UEOp 

desenvolvem ações ou tratativas de integração com outros órgãos atores da 

proteção e defesa civil e da mesma forma poucas também dispõem de formalização 

de convênio/ parcerias específicas para o desenvolvimento ou implementação de 

ações operacionais objetos deste estudo. 

As ações táticas e operacionais efetivamente desenvolvidas pela grande 

maioria das Unidades, de forma variada e caracterizadas como de iniciativa e 

conforme o perfil dos respectivos Comandantes, citamos a seguir como constatação: 

contato com COMPDEC para treinamento de respectivos agentes (1º BBM – Belo 



102 

 

 

Horizonte); contato com Prefeituras Municipais para instalação e regularização de 

COMPDEC (2ª Cia Ind – Barbacena); tratativas para formação de COMPDEC 

Regional (5ª Cia Ind – Sete Lagoas); Instalação de CICC com coordenador do 

respectivo centro tendo o encargo de COMPDEC, sendo tal profissional um 

bombeiro militar reconvocado (4ª Cia Ind – Patos de Minas); instalação de seção na 

Sede de Batalhão, para tratativas referentes a gestão de riscos e de desastres, 

seção composta por uma bombeiro militar e uma funcionária da Prefeitura Municipal, 

bem como a atualização do Plano de Contingência do Município (8º BBM – 

Uberaba); emprego de mídia para fomentar a cultura de prevenção (1ª Cia Ind – 

Poços de Caldas). 

Ressalta-se que do total das 16 (dezesseis) Unidades pesquisadas, 5 

(cinco) apontaram em suas respostas de ações operacionais, a realização de 

mapeamento de áreas de riscos. 2 (duas) citaram a indefinição de ações 

operacionais relativas aos projetos constantes do eixo suporte 2  do Plano de 

Comando CBMMG 2015/2026 - Proteção e Defesa Civil.  

Interessante também ressaltar a observação de não padronização de 

respostas no que se refere às diretrizes normativas, nem mesmo as de ordem legal 

como as Constituições Federal e Estadual, as resoluções de âmbito do CBMMG, 

inclusive tendo ocorrido resposta afirmando como diretriz normativa “seguem-se as 

diretrizes do próprio Cmt da Unidade e/ou iniciativas positivas dos Cmts de Frações 

destacadas”. 

As Unidades desenvolvem as ações operacionais de proteção e defesa 

civil, em sua maciça maioria, empregando efetivo e recursos logísticos ordinários, 

uma vez que não há previsão dos mesmos para emprego específico na área, 

ilustrando que 2 (duas) UEOp empregam um militar cada especificamente, o 8º BBM 

com uma militar da ativa e a 4ª Cia. Ind. com um militar reconvocado. 

 

4.2 Relação entre os Resultados e a Literatura Técnica ou Científica 

 

Com os resultados relevantes apresentados supra, passemos, portanto, à 

relacionar os mesmos com à literatura técnica ou científica empregada como 

referencial neste trabalho. 

Tal relação se embasa nos princípios da evolução das organizações e as 

consequências dessas evoluções para a administração de processos, da 
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metodologia de análise de processos, quais sejam a hierarquia de processos, as 

componentes do processo e os fatores para a definição do processo crítico, para o 

redesenho de processos, considerando ainda todo o arcabouço legal e políticas 

públicas referenciado. 

Iniciando pelas evoluções, transformações e tendências e transformações 

ocorridas e que estão ocorrendo na administração e nas organizações e quais as 

conseqüências decorrentes nos processos organizacionais, Oliveira (2007, p.10) diz 

que “é preciso lembrar que a administração tem apresentado uma série de técnicas 

e metodologias que facilitam a atuação dos executivos nas empresas”.  

Com o atual cenário de constantes alterações ambientais, a 

administração deve ser dinâmica e constantemente monitorar e repensar seus 

processos, quebrar seus paradigmas. Para o alcance de tal objetivo, é necessário 

adotar como premissas básicas a mudança evolutiva do pensamento administrativo 

dos profissionais da organização e o desenvolvimento de metodologias 

administrativas que sejam capazes de sustentar o processo de mudança evolutiva 

(OLIVEIRA, 2007).  

Nesse contexto, a administração de processos proporciona a sustentação 

necessária no processo de readministração.  

A dinâmica da administração de processos e principalmente sua 

readministração provocam mudanças organizacionais, devendo ser consideradas 

um processo sem fim, uma vez que, é fato, novos problemas surgirão, exigindo 

novas soluções de novas posturas de atuação (OLIVEIRA, 2007). 

Varvakis et al (1998, p. 9) afirma que “é possível buscar a otimização dos 

processos empresariais através da união de forças de todas as funções ou 

departamentos relacionados, orientando a produção de um bem ou serviço que 

satisfaça as necessidades do cliente”. Oliveira (2007, p.15) afirma que “a 

administração de processos deve ser um procedimento contínuo e acumulativo de 

repensar e de redesenho do negócio e de todas as suas partes ou atividades 

integrantes”. Portanto a administração de processos não deve ser tratada como um 

modismo, mas sim como um instrumento técnico com foco no alcance de resultados 

de interesse da organização, através do equilíbrio dos poderes percebidos pelos 

principais executivos envolvidos nos diversos processos, devendo ter por base uma 

adequada e lógica metodologia de desenvolvimento e implementação (OLIVEIRA, 

2007). Para Varvakis et al (1998, p.51), “modificações só serão possíveis caso a 
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organização possa desenvolver soluções eficazes para ultrapassar as barreiras que 

a limitam aos atuais níveis de resultados”. 

Com tais citações, podemos inferir que o CBMMG necessita do 

desenvolvimento de metodologias administrativas que sejam capazes de sustentar o 

processo de mudança evolutiva das ações de proteção e defesa civil, com foco no 

alcance dos anseios sociais, através de um instrumento técnico de monitoramento 

do alcance de metas, baseando-se em uma implementação lógica, que resultará no 

desenvolvimento de ações eficazes e eficientes para o desenvolvimento do eixo 

suporte de proteção e defesa civil do Plano de Comando CBMMG 2015/2026 em 

âmbito institucional.  

Rotondaro (2005, p. 212), afirma que “foco em processo significa que o 

ótimo de todos prevalecerá sobre o ótimo da parte, uma vez que o mais importante é 

o resultado do processo e não apenas da tarefa individual”. Não raras vezes busca-

se por melhorias em atividades específicas individuais ou de determinada seção ou 

segmento organizacional, sem atentar ao macro institucional, podendo vir a causar 

desdobramentos negativos a outros setores. Complementa que “quando o foco é o 

processo, é necessária a união de propósitos na busca da meta comum”. 

Os resultados alcançados em qualquer segmento, organização, atividade, 

meio ou ação, sempre serão produtos dos seus processos e conforme este princípio, 

Paladini (1995, p.13) afirma que “se é verdade que a qualidade começa e termina no 

cliente, também é verdade que a qualidade é projetada, desenvolvida e gerada no 

processo”.  

A gestão por processos se evidencia pelo necessário grande 

envolvimento de todos dentro da organização, podendo resultar em uma melhor 

satisfação dessas pessoas no trabalho, na maximização da agilidade, andamento e 

resultados das atividades à medida que elas são definidas e padronizadas 

claramente, no melhor desenvolvimento e aproveitamento de habilidades, bem como 

no aumento da autoridade e autonomia individual. 

Com o descrito supra, apontamos a necessidade institucional do 

desenvolvimento de ações, sejam táticas ou operacionais, conforme o envolvimento 

e atribuição dos diversos níveis, com a participação de todos os segmentos 

envolvidos,  mas todos seguindo uma metodologia, atividade e ações padronizadas, 

como otimizador do processo como um todo, em âmbito macro (CBMMG), no caso, 

o desenvolvimento do eixo suporte de proteção e defesa civil, e não apenas as 
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necessidades ou interesses micro (em âmbito das Unidades, com iniciativas 

diversas, esparsas e conforme iniciativas e perfis individuais), conforme ocorre 

atualmente. 

As consequências da evolução da administração para administração de 

processos e, posteriormente, para a gestão por processos supracitadas, se 

resumem ao declínio da “era” do planejamento estratégico, iniciada na década de 

1970, para a abertura do caminho da gestão estratégica atual. Tal declínio e 

evolução para a gestão estratégica se explicam pelo fato de o modelo organizacional 

nem sempre ser o mais adequado para a implementação do planejamento em 

decorrência de fatores tais como: quem planeja não executa, não havendo, portanto 

comprometimento por parte deste último; nem sempre aspectos limitadores da 

realidade organizacional são considerados na implementação de projetos, como por 

exemplo resistências internas, a cultura organizacional, estilo de liderança. A gestão 

estratégica surge então como instrumento de superação de um dos principais 

entraves do planejamento estratégico. Sua implementação (TAVARES, 2010). 

Portanto, a vigência do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, por si só, não 

garante a evolução institucional necessária ao acompanhamento das demandas 

sociais oriundas também de sua evolução. A Instituição necessita desenvolver 

metodologias de implementação, acompanhamento e redesenho, os quais são 

integrantes da gestão de processos, com amplitude e atenção aos cenários internos 

e também aos externos, uma vez que a proteção e defesa civil se executa em 

regime de sistema, demandando atores de organizações diferenciadas, conforme 

previsão do SINPDEC, ocorrendo portanto a gestão estratégica e por conseqüência 

a implementação da proteção e defesa civil em âmbito institucional, com a máxima 

eficiência e eficácia. 

Relacionando os resultados obtidos nesta pesquisa, a Hierarquia de 

Processos (macroprocesso, subprocesso, atividades e tarefas), confome definições 

de Varvakis et al (1998, p.11), afirma que os subprocessos são “divisões do 

macroprocesso com objetivos específicos, organizadas seguindo linhas funcionais”. 

Os macroprocessos e/ou subprocessos são sempre divididos em atividades. 

Atividades se definem por todas as ações necessárias para que se possa produzir 

determinado resultado (HARRINGTON, 1993). Uma atividade também se desdobra 

em um determinado número de tarefas as quais, geralmente, são executadas por 

indivíduos ou por pequenos grupos, constituindo os menores microenfoques do 
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processo, com o constante do eixo suporte 2, seus programas e projetos, do Plano 

de Comando CBMMG - 2015/2026, se pode afirmar a existência de um 

macroprocesso estabelecido pela institucionalização do referido eixo suporte, bem 

como seus subprocessos, definidos pelos programas e projetos específicos. As 

atividades já se vislumbram nas metas apontadas pelos gerentes de projetos, em 

seus TAP, faltando para os devidos desdobramentos, a definições e subdivisões das 

tarefas, as quais são possíveis relacionar aos planos táticos e operacionais, sendo 

que pretendemos sugerir melhorias de tais desdobramentos, tanto de atividades 

como de tarefas, ao final desta pesquisa. 

No que se refere às componentes dos processos, sendo o fluxo, a 

eficácia, a eficiência, o tempo de ciclo e o custo, conforme suas definições 

constantes no item 1.1.5.1.3 desta pesquisa, somente poderão ser devidamente 

aferidos quando da definição institucional dos desdobramentos dos projetos 

componentes do eixo suporte do Plano de Comando CBMMG 2015/206, mais 

especificamente, suas atividades e tarefas, pois somente assim se estabelecerá um 

processo institucional de proteção e defesa civil, considerando que, segundo Oliveira 

(2007, p.9), processo “é um conjunto estruturado de atividades seqüenciais que 

apresentam relação lógica entre si, com a finalidade de atender e, 

preferencialmente, suplantar as necessidades e as expectativas dos clientes 

externos e internos da empresa”, o que está sendo implementado com os trabalhos 

dos escritórios de projetos, gerentes de projetos e programas, através da ASPLAN, 

mediante validação do ChEMBM. No entanto, ressaltamos as ações táticas e 

operacionais, já mencionadas e realizadas pelas Unidades operacionais, às quais, 

no que se refere as componentes do processo, apresentam fluxo variado 

dependendo da iniciativa da Unidade executora, sem diretrizes institucionais, sem 

aferição de eficácia e eficiência, sem definição de metas e prazos e muito menos 

custos estimados, ou seja uma lacuna a ser solucionada. 

Ainda no que se refere às componentes do processo em relação aos 

desdobramentos de implantação dos projetos do eixo suporte 2 do Plano de 

Comando CBMMG – 2015/2026 – Proteção e Defesa Civil, via ASPLAN, 

descrevemos os seguintes apontamentos: a necessidade de se constar todas as 

atividades a serem realizadas nos projetos e não apenas uma das ou a prioritária, 

considerando a definição de fluxo como o caminho a ser seguido por determinada 

operação ou as atividades que constituem um processo (HARRINGTON, 1993). 
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Quanto a eficácia, Harrington (1993, p.145) define como o “grau com que 

o processo atende às necessidades e às expectativas do cliente final”. Em outras 

palavras, afere a qualidade do processo no atendimento as exigências e 

necessidades do cliente. Relacionando a definição de eficácia com as definições dos 

projetos foco desta pesquisa constantes do Plano de Comando CBMMG, em 

detrimento das metas descritas nos TAP, constatamos uma “auto limitação/restrição” 

ao atendimento das necessidades e expectativas do cliente final, no que se refere 

aos projetos Estruturação Logística e Plataforma de Resiliência, necessitando 

portanto de uma ampliação de atividades. 

No tocante a eficiência, o mesmo autor supra, a define como “o grau de 

aproveitamento dos recursos para produzir uma saída” e complementa relacionando 

os diferenciais entre eficiência e eficácia, afirmando que “conseguir eficácia no 

processo é fundamental para o benefício do cliente, mas a eficiência do processo é 

fundamental para o benefício do dono do processo”. A instituição precisa atentar aos 

dois requisitos, talvez principalmente a eficiência, como forma de vencer um dos 

principais entraves do planejamento estratégico, conforme citado no item 1.1.5 desta 

pesquisa, e por conseqüência também da gestão de processos ou estratégica. Sua 

implementação. 

Ressaltando a importância da implementação de qualquer tipo de 

processo, uma vez esta etapa é nada mais nada menos que a materialização do 

planejamento, relembramos aqui, que conforme D’Ascenção (2007) “implementação” 

e “implantação” apesar da semelhança dos termos, representam procedimentos 

distintos em uma mesma etapa do novo processo, necessitando portanto, 

ratificarmos seus detalhamentos, sendo a implantação a fase de inserção ou 

introdução de novos ou de alterações em processos (ou sistemas) existentes, sendo 

primordial neste procedimento, a divulgação das novas normas e manuais, 

capacitação do pessoal envolvido, teste do novo processo paralelamente com a 

sistemática atual e programação e preparação para o funcionamento, 

definitivamente, do novo processo, procedimento este último já configurado como a 

implementação é dar execução ao que foi projetado e implantado.  

Em relação ao tempo de ciclo, conforme Harrington (1993, p.148), “ele 

inclui não só o tempo gasto na execução do trabalho em si, como também o tempo 

despendido movimentando documentos, esperando, armazenando, revisando e 

retrabalhando”. Relacionando tal definição com os ciclos PDCA constantes do Plano 
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de Comando CBMMG, bem como deste estudo, e ainda o constante do item 1.1.4.1 

desta pesquisa, mais especificamente a evolução da administração  e suas 

conseqüências para a administração de processos, de mecanicista para 

comportamental, focando na capacitação profissional e no foco da mudança de 

processos a médio e longo prazos constata-se a necessidade de apontamento de 

prazos específicos por projetos, atividades e tarefas, ressaltando as definidas como 

prioritárias. 

No tocante aos custos, conforme o acompanhamento disponibilizado pela 

ASPLAN, dos desdobramentos das ações de implementação dos projetos foco desta 

pesquisa, todos constam conforme o planejado. È uma das componentes do 

processo mais importantes, pois pode inviabilizar um processo. Conforme a previsão 

e acompanhamento atuais, respectivamente de recursos orçamentários previstos na 

LOA, para investimentos específicos de proteção e defesa civil, e as atividades a 

serem desenvolvidas nos projetos, constantes dos TAP específicos ao eixo suporte 

Proteção e Defesa Civil do Plano de Comando CBMMG, os custos se encaixariam 

nos planejamentos. Obviamente, com redesenho dos processos específicos do 

referido eixo suporte, será necessária a readequação dos custos. 

Encerrando a relação crítica entre os resultados obtidos nesta pesquisa e 

a literatura técnica científica de referência, apontamos a matriz SWOT, constante do 

item 3.3. deste estudo, representada no quadro 7, como os fatores para a definição 

de processos críticos ou chave, como forma de se priorizar esforços nas atividades 

que necessitam de melhorias, com a racionalização de processos que poderão 

trazer resultados mais significativos a organização, bem como os fatores constantes 

do quadro 1 como referenciais de ratificação destes processos críticos ou chave 

resultantes. 

Vale ainda ressaltar o constante da justificativa desta pesquisa, 

especificamente que o Plano de Comando CBMMG 2015/2026 trata-se de um 

planejamento estratégico, este, portanto, está relacionado com os objetivos 

estratégicos de longo prazo que afetam os rumos da instituição. Aplicar a estratégia 

isoladamente dos planos tático e operacional, é insuficiente, pois, em regra, não 

contempla ações imediatas e operacionais. Assim, é preciso que sejam 

considerados no processo de planejamento, de maneira integrada e articulada, 

todos os planos da organização, estratégicos, táticos e operacionais, como forma de 

propiciar desdobramentos metodológicos para o desenvolvimento de um 
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planejamento de alta qualidade, por meio de um processo mais interativo e contínuo, 

estimulando a comunicação; o comprometimento das pessoas responsáveis pela 

implementação; e a profunda compreensão das estratégias em todos os níveis da 

organização. 

Por fim apontamos o arcabouço legal e normatizações, os quais definem 

ao CBMMG, aquilo que lhe compete no tocante a Proteção e Defesa Civil, como 

condicionante da eficiência, a qual deve ser gerida estrategicamente em função da 

eficácia, não apenas neste segmento do portfólio institucional, mas em todos. 

 

4.3 Avaliação Crítica da Pesquisa 

 

A pesquisa tem por fatores positivos a abordagem evolutiva do CBMMG, 

desde sua criação até os dias atuais, a origem e evolução da atual Proteção e 

Defesa Civil e sua política nacional, abordando também todo o arcabouço legal 

referente a Proteção e Defesa Civil, intra e extra murus em relação ao Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais, bem como as políticas de governo atuais com 

foco nos Programas, Ações e respectivas previsões orçamentárias específicas ou 

relacionadas à Proteção e Defesa Civil. Abordamos também a linha do tempo 

evolutiva do Planejamento Estratégico do CBMMG, o qual tem por um dos seus 

resultantes, o Plano de Comando 2015/2026, e por conseqüência, o objeto deste 

estudo, o eixo suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, o qual analisamos os 

desdobramentos táticos e operacionais referentes aos Projetos Modelo de Atuação, 

Regulação de Atividades Auxiliares, Estruturação Logística e Plataforma de 

Resiliência. 

O caráter técnico e imparcial empregado na pesquisa, a qual foi 

desenvolvida com conhecimentos adquiridos e atualizados em Curso de Gestão 

Estratégica e Políticas Públicas realizado pelo CBMMG em convênio com a 

renomada Fundação João Pinheiro. 

No entanto, apontamos também os fatores limitadores do estudo, os quais 

se apresentam com a não totalidade de adesão dos participantes destinatários dos 

questionários, apesar das citadas não adesões estarem devidamente justificadas 

pelo princípio da imparcialidade dos resultados obtidos.  

Outros dois fatores limitadores se refere também aos questionários, 

sendo o primeiro que tais questionários não são validados e o segundo que os 
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destinatários são apenas os respectivos chefes de Seções, Diretoria, Divisão e 

Comandantes de Unidades. 

Outra limitação se apresenta com a dificuldade encontrada na localização 

de referencial específico ao Programa de Governo Minas Mais Resiliente (MMR). 

A última limitação diz respeito ao foco da pesquisa, o qual podemos 

considerar como bastante amplo, uma vez que para o alcance do objetivo geral da 

pesquisa, foi necessário o estudo dos quatro projetos componentes dos dois 

programas (dois projetos por programa) específicos ao eixo suporte 2 – Proteção e 

Defesa Civil, Plano de Comando CBMMG 2015/2026. 

 

4.4 Implicações Práticas ou Científicas dos Resultados Obtidos 

 

Os resultados desta pesquisa implicam que o CBMMG perpassa por mais 

uma importante fase evolutiva, utilizando-se de metodologias administrativas 

modernas, de gestão de processos, para o cumprimento de suas missões 

institucionais competentes, com eficiência e eficácia, na prestação de serviço à 

população mineira, especificamente os relacionados a Proteção e Defesa Civil. 

Que tal fase está ainda em implementação, devendo portanto ocorrer 

desdobramentos necessários, conforme D’Ascenção (2007) sendo: divulgação das 

novas normas e manuais, capacitação do pessoal envolvido, teste do novo processo 

paralelamente com a sistemática atual e programação e preparação para o 

funcionamento, definitivamente, do novo processo. 

Um novo processo referente a proteção e defesa civil já se iniciou 

institucionalmente, seu gerenciamento já ocorre, ainda que na fase inicial de 

direcionamento de etapas para ações de coordenação para execução dos projetos 

relacionados e foco desta pesquisa. Certamente, prováveis melhorias e ou 

redesenhos de processos ocorrerão durante o acompanhamento das etapas, 

atividades e tarefas, até o alcance dos objetivos. 

Uma outra implicação prática pode ainda decorrer, qual seja o 

acatamento de alguma das sugestões constantes da conclusão deste trabalho, 

como melhoria ou reengenharia do processo.  
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4.5 Considerações Relacionadas aos Objetivos da Pesquisa 

 

Especificamente quanto ao eixo suporte 2 do Plano de Comando CBMMG 

2015/2026, a instituição está, conforme o item 1.1.5.3.1 deste estudo, na etapa de 

criação do modelo com base na informação adquirida e revisão passo a passo do 

modelo, através dos trabalhos atualmente desenvolvidos pelos escritórios de 

projetos, sob coordenação da ASPLAN e validação do ChEMBM, exceção feita ao 

Projeto Regulação das Atividades Auxiliares, o qual tem escopo, prazo e custo 

conforme planejamento, planos tático e operacional normatizados, com execução 

iniciada, conforme prazos estabelecidos em sua normatização. 

O 3º COB desenvolve ações em projeto piloto de proteção e defesa civil, 

seguindo por diretrizes normativas a Lei, Instrução Normativa, Decreto, Portarias 

Federais e Plano de enfrentamento do período chuvoso/período de estiagem. 

As Unidades Operacionais executam ações táticas e operacionais 

diversas e esparsas relacionadas a Proteção e Defesa Civil, ainda sem 

padronização institucional. 

Portanto, no que se refere ao objetivo geral desta pesquisa, o supra 

citado é o cenário atual institucional referente aos planos táticos e operacionais, não 

havendo portanto o que se falar ainda em alcance da eficiência e por conseqüência 

da eficácia, novamente excetuando o Projeto Regulação da Atividades Auxiliares, o 

qual podemos afirmar já ter sua eficiência alcançada, sendo que a eficácia será 

aferida a medida que as ações específicas de cadastramento e credenciamento das 

organizações e profissionais envolvidos, bem como as ações de fiscalização por 

parte do CBMMG se concretizem conforme prazos previstos e regulamentares. 

No entanto constata-se que as metas previstas atualmente nos TAP se 

encontram com desdobramentos conforme previsão de ciclos de trabalho constantes 

do Plano de Comando. 

Passando ao entendimento dos fundamentos teóricos relacionados a 

melhoria de processos, podemos afirmar que foram compreendidos e são 

sustentação da sugestão de melhoria de processos que descrevemos na conclusão 

desta pesquisa, os quais elencamos: a hierarquia dos processos, suas 

componentes, os fatores para definição dos processos críticos ou chave, a 

orientação dos processos baseada nos clientes, a melhoria ou reengenharia, o 

redesenho, a normatização do novo processo, a implementação (composta em duas 
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fases na mesma etapa “implantar/implementar”) do processo, o acompanhamento 

retroalimentando sua gestão para necessárias adequações até o fim do seu ciclo. 

Com a compreensão de tais fundamentos teóricos, podemos então 

afirmar que com relação aos Projetos Modelo de Atuação, Estruturação Logística e 

Plataforma de Resiliência, há a necessidade de complementação de atividades, 

ações, definição de prioridades e definição de novos prazos e estimativas de custos 

do constante das metas apontadas pelos gerentes de projetos em seus TAP, para o 

alcance de todo o previsto nas definições dos Projetos componentes do eixo suporte 

2 – Proteção e Defesa Civil – Plano de Comando CBMMG 2015/2026.  

Portanto, os processos críticos ou chave para o desenvolvimento dos 

Programas “Resiliência nos Municípios” e “Gestão do Risco e do Desastres” se 

mostram na necessidade de implementação do modelo de atuação Institucional, no 

qual podemos englobar a plataforma de resiliência e relacionar a estruturação 

logística para o alcance da eficiência e eficácia da execução preventiva e de 

resposta de Proteção e Defesa Civil pelo CBMMG. 

No capítulo seguinte concluímos esta pesquisa propondo melhorias aos 

processos de Proteção e Defesa Civil em âmbito do CBMMG, sustentando-se no 

argumento de processos críticos ou chave supracitados. 
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5 CONCLUSÃO  

 

Inicialmente abordando o Projeto Regulação das Atividades Auxiliares, 

constatamos o cumprimento de seu escopo, prazo, custo, desdobramentos tático e 

operacional, à partir da vigência da Lei Estadual 22.839/18, bem como da Portaria 

33/18 CBMMG que regulamenta a referida lei. A título de exemplo, citamos os 

desdobramentos do projeto como de reengenharia de processo, já eficiente e 

caminhando para a eficácia total quando da conclusão dos devidos cadastramentos 

e credenciamentos de organizações e profissionais envolvidos, além da execução 

das ações de fiscalização por parte do CBMMG. 

Tal cenário de exemplo, é o mesmo que podemos alcançar e devemos 

trabalhar para tal em relação ao eixo suporte de proteção e defesa civil como um 

todo, seguindo os mesmos passos, redesenhando os processos necessários, seja 

por meio de melhorias, ou supondo um total acatamento da sugestão a qual 

apresentamos nesta conclusão, da reengenharia da Proteção e Defesa Civil em 

âmbito institucional. 

Não citamos apenas o exemplo retromencionado, mas principalmente nos 

embasamos pelos princípios da metodologia de análise e redesenho de processos, 

conforme item 1.1.5.2.2 desta pesquisa, que se desdobram em: identificação do 

processo a ser estudado, levantamento detalhado do processo, análise do processo 

atual (os quais foram realizados neste trabalho), redesenho do processo, 

normatização do novo processo, implantação e implementação do novo processo 

(constantes desta conclusão como sugestão), o gerenciamento/gestão (que já 

ocorre com ações dos gerentes de projetos e programas junto aos escritórios de 

projetos, além da validação do ChEMBM), como delineamento desta conclusão 

conforme se segue. 

Este estudo é conclusivo no que se refere a definição dos processos 

chave serem a necessidade de elaboração de modelo de atuação institucional, com 

desdobramentos táticos e operacionais conforme detalhamento e fluxograma abaixo, 

englobando e estabelecendo por conseqüência uma plataforma de resiliência. 

A pesquisa também é conclusiva quanto a necessidade de 

complementação de atividades e tarefas no tocante ao Projeto Estruturação 

Logística, pelo que sugerimos a manutenção da meta atual constante do TAP, como 

sendo uma tarefa prioritária por se tratar de aquisições de kits básicos a uma 
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resposta qualificada de uma Unidade e Frações de caráter especializado, e 

acrescentar ainda, embasando-se na descrição do projeto no Plano de Comando 

(Projeto Estruturação Logística, que visa preparar as Unidades de Execução 

Operacional (UEOp) do CBMMG com a dotação de ferramental adequado, para 

atuação preventiva, mitigatória e reativa em casos de desastres.), e ainda nas 

estratégias prioritárias do PMDI, especificamente (modernizar e aprimorar os 

métodos, processos e serviços prestados pelos órgãos do Sistema de Defesa Social 

com o apoio de inovações tecnológicas e aprimorar as formas de produção e 

disseminação de dados e informações para subsidiar o processo decisório das 

autoridades competentes no âmbito do Sistema de Defesa Social, inclusive 

promovendo modernização tecnológica), na estratégia complementar também do 

PMDI (promover ações de prevenção de ocorrências e riscos coletivos nos 

municípios mineiros, integrando os diversos atores), bem como nos Planos, 

Programas ou Ações Governamentais de natureza ou referentes a Proteção e 

Defesa Civil, atribuídos ao CBMMG diretamente ou como integrante da Secretaria 

de Estado de Segurança Pública, mais especificamente aqueles com previsão 

orçamentária de recursos para investimento (Ação Manutenção e Ampliação do 

Sistema de Comunicação e Tecnologia da Informação, com previsão de recursos 

para investimento de R$1.961.701,00) e Ação Combate a Sinistros, Prevenção, 

Proteção e Defesa Civil, com previsão de recursos para investimento na ordem de 

R$5.070.192,00). Tal sugestão de complementação de atividades e tarefas, 

possibilitaria por exemplo a elaboração de projetos institucionais relacionados e 

específicos à captura dos recursos retromencionados e previstos para investimento 

em Proteção e Defesa Civil, como forma de abranger também a prevenção e 

preparação (apontamos hipoteticamente um projeto a ser desenvolvido, como o de 

integração dos mapeamentos de áreas de riscos existentes na Unidades 

Operacionais, conforme consta dos questionários respondidos nesta pesquisa, no 

CICC, como base de dados inicial de um mapeamento e monitoramento de âmbito 

estadual), maximizando por conseqüência a resiliência. 

Ressaltamos que esta pesquisa não esgota todas as atividades e tarefas 

que poderão vir a decorrer com o suposto acatamento da proposta apresentada, 

necessitando de outros estudos considerando a amplitude do tema, as etapas 

atualmente desenvolvidas nos TAP, o cenário político atual, que apesar de externo 

ao objeto da pesquisa, pode se alterar com o pleito eleitoral próximo e por 
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conseqüência, alterar as agendas, programas e ações políticas que interferem 

diretamente no planejamento e gestão estratégica institucionais. 

Passemos portanto a proposta do redesenho da Proteção e Defesa Civil 

em âmbito do CBMMG, considerando e em desdobramento ao previsto no Plano de 

Comando CBMMG 2015/2026, com os necessários detalhamentos a seguir, 

relembrando que a identificação do processo a ser estudado, o levantamento 

detalhado do processo, a análise do processo atual, foram realizados conforme 

objeto e descrição deste trabalho, partindo portanto da etapa seguinte: 

a) Redesenho do processo: No tocante ao foco desta pesquisa, se 

caracteriza como de reengenharia de processo, uma vez que não há previsão no 

plano de articulação do CBMMG, de estruturação de processo para execução de 

atividades ou tarefas de proteção e defesa civil. Tal redesenho se apresenta com o 

organograma de processo abaixo, seguido do detalhamento das competências. 

 

b) Normatização do novo processo: Após a conclusão dos trabalhos 

dos escritórios de projetos, com as definições das atividades e tarefas devidamente 

validadas pelo ChEMBM, há que se formalizar e difundir interna e externamente, 

atribuindo funções, competências, atividades, tarefas, metas e prazos a cumprir. Tal 

normatização de processo se daria através de Resolução da ASPLAN, na qual, 

dentre o já citado, constaria a previsão da BM3 normatizar os planos tático e 

operacional, através de uma Divisão de Proteção e Defesa Civil, subordinada 

diretamente à respectiva Seção, a qual seria criada para a gestão dos 

desdobramentos práticos das ações de proteção e defesa civil em âmbito interno. 

 

c) Implantação e Implementação do Processo: Como citado nesta 

pesquisa, a implementação é um dos principais entraves ao alcance dos objetivos 

dos processos nas organizações. Uma das formas de eliminar tal entrave, é ao se 

iniciar etapa da implementação, trabalhar a implantação, com o envolvimento dos 

diretamente envolvidos na consolidação dos processos, na divulgação dos objetivos, 

na capacitação de todos os profissionais que executarão atividades e tarefas 

específicas, enfim propiciar o envolvimento de todos, tornando-os comprometidos 

com o processo. Somente após tal comprometimento, com execução bem planejada 

e delineada e cumprida, iniciaríamos a execução das atividades e tarefas, como 

forma de iniciar as ações com maior probabilidade de sucesso. 
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d) Gerenciamento/Gestão: Já ocorre com as ações dos gerentes de 

projetos e programas junto aos escritórios de projetos, além da validação do 

ChEMBM. Implementado o processo, a gestão operacional e tática ocorreria em 

âmbito das UEOp, COB e BM3 e a gestão estratégica pela ASPLAN/EMBM, com o 

necessários redesenhos futuros pelos já existentes escritórios de projetos, até o final 

do ciclo, previsto para 2026. 

 

Figura 13 - Fluxograma de Processo – Proposta de Modelo de Atuação 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:         Atores externos ao CBMMG. 
                       Divisão, Adjuntoria e Sub Seção com proposta de criação.  

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Complementamos a proposta de modelo de atuação com a descrição de 

sugestão de atribuições, as quais englobariam e propiciariam também uma 

plataforma de resiliência: 

a) ASPLAN: Gestão estratégica, normatização do novo processo através 

de resolução (normatização na qual constaria a atribuição à BM 3 de 

regulamentação das atividades e tarefas a serem implementadas, com as 

respectivas funções, atribuições, prazos e objetivos. Tais ações atribuídas a BM 3 

seriam realizadas e geridas pela Divisão de Proteção e Defesa Civil, proposta no 

fluxograma modelo), monitoramento do alcance de metas e objetivos, validação de 

planos, atividades e tarefas e redesenhos necessários através do escritório de 

projetos. 

 

b) Escritório de Projetos: Definição das atividades e tarefas a serem 

desdobradas e executadas nos Projetos de Proteção e Defesa Civil, apontando 

prioridades e prazos. Realização de redesenhos necessários para melhoria ou 

reengenharia de processos, quando assim definido pelo monitoramento da ASPLAN, 

retroalimentando o processo. 

 

c) BM 3: Gestão tática do processo, com todas as ações de 

regulamentação, implantação e implementação em âmbito interno, bem como toda a 

articulação junto aos atores externos relacionados à respectiva Seção no fluxograma 

modelo sob sua atribuição e desenvolvidas pela Divisão de Proteção e Defesa Civil. 

As gestões com atores externos se dariam da seguinte forma: junto ao CEMADEN, 

para a realização de tratativas para cooperação técnica entre aquele centro e o 

CBMMG, referentes ao monitoramento e alerta de desastres naturais, através do 

CICC, além de outras ações que possam vir a maximizar a prevenção e preparação 

de/para desastres em âmbito do CBMMG; junto a Secretaria de Educação (SEDUC) 

para tratativas de desenvolvimento e implementação do PBE, junto ao ensino 

público estadual; junto a CEDEC, como forma de maximizar o desenvolvimento 

integrado de ações, operações, capacitações, emprego e participação de 

plataformas de resiliência e reconstrução resiliente, instalação e formalização de 

COMPDEC nos municípios ainda não existentes e outras que poderão ser 

apontadas como ponto chave de desenvolvimento integrado. 
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d) BM 2: Gestão tática integrada e em apoio a BM 3 no que se refere ao 

aprimoramento das formas de produção e disseminação de dados e informações 

para subsidiar o processo decisório das autoridades competentes, conforme uma 

das estratégias prioritárias do PMDI, também naquilo que se refere a Proteção e 

Defesa Civil. 

 

e) Diretoria de Atividades Técnicas (DAT): Gestão tática integrada a 

BM 3 dos desdobramentos de cadastro e credenciamento das organizações e 

profissionais brigadistas e posteriormente aos prazos previstos de regularização de 

tais organizações e profissionais, gestão tática integrada e em apoio à BM 3 no 

desdobramento de operações de coordenação e  fiscalização específicas. Atividades 

de gestão citadas, executadas pela Divisão de Gestão de Atividades Auxiliares 

(DGAA). 

 

f) Diretoria de Logística e Finanças (DLF): Gestão Estratégica junto a 

ASPLAN, no que se refere aos desdobramentos necessários à estruturação logística 

institucional, necessária à maximização da resiliência, priorizando o aparelhamento 

da Unidade e Frações Especializadas (BEMAD e PEMADs) com kits de respostas 

específicas, conforme já previsto nos TAP, e posteriormente a estruturação com 

recursos para desdobramentos de atividades e tarefas de natureza preventiva, como 

por exemplo mapeamentos e monitoramento de riscos.  

 

g) COB/Divisão Operacional (Div. Op): Teria sua articulação 

inicialmente ampliada com uma Adjuntoria de Proteção e Defesa Civil, como forma 

de proporcionar melhores condições de implementação do processo, e quando 

devidamente implementado, seria analisada a fusão da mesma com a Adjuntoria de 

Prevenção para a execução e acompanhamento dos Planos Táticos de Proteção e 

Defesa Civil. Tais planos táticos iniciais teriam por foco a integração dos 

mapeamentos e monitoramento de riscos esparsos realizados pelas Unidades, 

conforme constatado nos questionários desta pesquisa, tanto em âmbito dos COB, 

quanto em âmbito institucional no CICC, bem como a ampliação de tais 

mapeamentos em âmbito dos respectivos COB; as tratativas junto às Universidades 

para os desdobramentos necessários de planos de cooperação mútua, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento e execução dos citados 
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mapeamentos e monitoramentos de riscos; por conseqüência se desdobrariam 

planos operacionais referentes a gestão dos riscos identificados em tais 

mapeamentos; planos operacionais referentes ao Programa de Governo Minas Mais 

Resiliente, ou ações relacionadas ao respectivo programa caso não perdure em 

decorrência do cenário político; e integração e apoio a DGAA no tocante a 

coordenação das Brigadas e Brigadistas profissionais. 

 

h) COBOM/Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD): 

Subordinados aos respectivos COB, já vislumbrando uma possibilidade de 

atendimento regional em âmbito de cada respectiva Unidade de Direção 

Intermediária, teria ligação direta com a Divisão de Proteção e Defesa Civil para 

desenvolvimento e emprego do sistema de mapeamento e monitoramento de riscos. 

Teria também ligação ao CICC no tocante ao emprego de esforços e apoio integrado 

por oportunidades de respostas e mitigações em desastres. 

 

i) UEOp/Seção de Planejamento (SPlan): Teria também sua articulação 

ampliada para uma Sub Seção de Proteção e Defesa Civil, a qual coordenaria, 

através dos Planos Operacionais, as tarefas de competência das Unidades, 

conforme desdobramos abaixo: 

 

j) Companhias Operacionais (Cias Op): Os Comandantes de Cia 

diligenciariam junto aos COMPDEC, difundindo o novo processo institucional, 

fomentando a integração de ações, inclusive no sentido do funcionamento das 

COMPDEC integradas fisicamente às Cias e/ou Pelotões, solidificando o novo 

processo em todas as suas nuances. Os Tenentes, Cmts de Pelotões, 

desenvolveriam as tarefas de fomento dos Núcleos de Proteção e Defesa Civil, 

conforme suas áreas de responsabilidade, bem como coordenariam os trabalhos de 

campo, as tarefas, que seriam de competência das alas operacionais, quais sejam o 

preenchimento de formulários para alimentação de banco de dados (Adjuntoria de 

Proteção e Defesa Civil/COB). Seria também competência das Cia Op, além do que 

já ocorre quanto a formação e treinamento de brigadas, coordenar o apoio do efetivo 

das alas, ao efetivo do SSCIP quando do desenvolvimento de operações de 

fiscalização das brigadas e brigadistas profissionais. Os Comandantes de Cias Op 

destacadas, bem como os Comandantes de Pelotões destacadas, coordenariam 
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também o apoio das alas operacionais, ações de fiscalização a brigadas e 

brigadistas profissionais, conforme planejamentos operacionais futuros. 

 

k) Efetivo Administrativo (Adm): Teria por competência, devidamente 

capacitados e com doutrina institucional disponibilizada, a execução do Projeto 

Bombeiro nas Escolas, com desdobramentos decorrentes de Plano tático específico 

oriundo da BM 3 (dos quais participariam na elaboração a Divisão, a Adjuntoria e a 

Sub Seção de Proteção e Defesa Civil). 

 

l) Companhia de Prevenção (Cia PV): Controle e fiscalização das 

Brigadas e Brigadistas, conforme previsão da Portaria 33/18 CBMMG e Planos 

táticos desdobrados pela BM 3 de forma integrada à DAT (DGAA), com o 

envolvimento da Divisão, da Adjuntoria e da Sub Seção de Proteção e Defesa Civil e 

com o apoio na execução das alas operacionais. 

Enfim, esta é a proposta que apresentamos como melhoria do processo, 

para a implementação dos planos tático e operacional, como forma de alcançar a 

eficiência e eficácia dos programas e projetos do eixo suporte 2 – Proteção e Defesa 

Civil, do Plano de Comando 2015/2026, ressaltando a necessidade de realização de 

outros estudos para aprofundamento de outros detalhes necessários a tal 

implementação.   

Ressalta-se que mesmo com a necessidade de desenvolvimento de 

outros estudos, acreditamos que os gerentes de programas e projetos específicos 

ao eixo suporte de proteção e defesa civil, podem aproveitar a proposta, 

estabelecendo prioridades, prazos, definição de recursos e redesenho do 

apresentado nos TAP atuais, mas o principal legado deste trabalho, apontamos 

como o modelo de atuação proposto, englobando e propiciando a resiliência nos 

municípios, ou seja, dois projetos (Modelo de Atuação e Plataforma de Resiliência, 

sendo o primeiro com o fluxograma e atribuições propostas, que englobariam o 

segundo não apenas com o desdobramentos relacionados ao Projeto Bombeiro nas 

Escolas, mas também a maior integração com demais atores, principalmente as 

COMPDEC, na capacitação dos agentes de proteção e defesa civil, no 

desenvolvimento de ações para ativação dos NUPDEC, etc) atendidos em uma 

mesma proposta, com readequação, acredita-se de poucos recursos, que 
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certamente agregariam valor ao serviço prestado pelo CBMMG a toda a população 

do Estado de Minas Gerais. 
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APÊNDICE A 

Questionário BM 2 

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho 

Curso de Especialização em Gestão Estratégica e Políticas Públicas – 2018 

 

Este questionário visa buscar informações específicas junto aos senhores destinatários 

para o alcance de dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa de tema abaixo descrito, 

a qual tem como um dos objetivos específicos, propor melhorias aos processos críticos dos 

programas e projetos integrantes do eixo suporte do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, 

objeto deste estudo: 

Programa Resiliência nos Municípios 

-Projetos 

Modelo de Atuação 

Regulação de Atividades Auxiliares 

Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil - 

 Programa Gestão do Risco e do Desastres 

-Projetos 

Estruturação Logística 

Plataforma de Resiliência 

 

Portanto, a fidedignidade nas respostas e considerações, certamente contribuirão não 

apenas com o aspecto acadêmico, mas também para o alcance da excelência institucional em 

mais este desafio evolutivo. 

Respeitosamente, solicito o preenchimento total, com resposta única dentre as opções, 

com observações claras e precisas (quando couber), e retorno até 30 Ago 18-Qui a este 

orientando, através do e-mail winderson.moura@bombeiros.mg.gov.br, para devido estudo e 

utilização dos dados resultantes. 

Em caso de dúvidas, coloco-me à inteira disposição dos senhores para esclarecimentos 

no e-mail acima informado, bem como por meio do telefone (32) 99923-4415. 

Desde já agradeço a atenção e apoio a tão nobre pesquisa, conforme descrição e 

questionário abaixo: 

Tema: O mapeamento de processos para uma avaliação do desenvolvimento das ações 

táticas e operacionais institucionais como forma de melhor subsidiar a efetividade do eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil – Plano de Comando do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais/2015-2026. 

Orientador: Cel BM Giuvaine Barbosa de Moraes 

Orientando: Maj BM Winderson Alain Moura 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:winderson.moura@bombeiros.mg.gov.br
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QUESTIONÁRIO – BM2 

1 – Considerando a atualização do Plano de Comando 2015/2026, no ano de 2017, no que se 

refere ao Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, seus programas e projetos, a Segunda 

Seção está desenvolvendo alguma ação de levantamento de dados para apoio a Terceira Seção 

na implementação de planos táticos específicos do eixo suporte referenciado? Fineza 

comente, justifique ou explique sua resposta. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2 – A Segunda Seção tem sido demandada por algum COB ou UEOp para levantamento de 

dados para apoio na implementação de planos operacionais de atividades relacionadas aos 

programas e projetos do Eixo Suporte 2 – Proteção e DefesaCivil – Plano de Comando 

CBMMG 2015/2026? Caso a resposta seja positiva, fineza citar quais Unidades. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3 – Com relação a ações específicas de Proteção e Defesa Civil executadas pelo CBMMG, 

seja de caráter preventivo, resposta ou recuperação, há necessidade de adequação ou 

complementação de naturezas de tais registros, no sentido de que denotem todas as ações 

desenvolvidas e de competência da Instituição? Comente, justifique ou explique se alguma 

tratativa neste sentido está em andamento ou prevista. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4 – Considerando o constante das estratégias prioritárias do Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado, relacionadas a Proteção e Defesa Civil “modernizar e aprimorar 

os métodos, processos e serviços prestados pelos Órgãos do Sistema de Defesa Social com o 

apoio de inovações tecnológicas” e “aprimorar as formas de produção e disseminação de 

dados e informações para subsidiar o processo decisório das autoridades competentes no 

âmbito do Sistema de Defesa Social”; 

Considerando constar das Estratégias Complementares do Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado a “elaboração de modelagem, planejamento e execução de ações para a integração 

da atividade de inteligência nas operações coordenadas a partir do Centro Integrado de 

Comando e Controle”; 

Está sendo desdobrado algum plano tático, tratativa ou ação para implementação de tais 

estratégias, mais especificamente no que se refere ao Programa Gestão do Risco e do 

Desastres do Plano de Comando CBMMG 2015-2026?  

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B  

Questionário BM 3 

 

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho 

Curso de Especialização em Gestão Estratégica e Políticas Públicas – 2018 

 

Este questionário visa buscar informações específicas junto aos senhores destinatários 

para o alcance de dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa de tema abaixo descrito, 

a qual tem como um dos objetivos específicos, propor melhorias aos processos críticos dos 

programas e projetos integrantes do eixo suporte do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, 

objeto deste estudo: 

Programa Resiliência nos Municípios 

-Projetos 

Modelo de Atuação 

Regulação de Atividades Auxiliares 

Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil - 

 Programa Gestão do Risco e do Desastres 

-Projetos 

Estruturação Logística 

Plataforma de Resiliência 

 

Portanto, a fidedignidade nas respostas e considerações, certamente contribuirão não 

apenas com o aspecto acadêmico, mas também para o alcance da excelência institucional em 

mais este desafio evolutivo. 

Respeitosamente, solicito o preenchimento total, com resposta única dentre as opções, 

com observações claras e precisas (quando couber), e retorno até 30 Ago 18-Qui a este 

orientando, através do e-mail winderson.moura@bombeiros.mg.gov.br, para devido estudo e 

utilização dos dados resultantes. 

Em caso de dúvidas, coloco-me à inteira disposição dos senhores para esclarecimentos 

no e-mail acima informado, bem como por meio do telefone (32) 99923-4415. 

Desde já agradeço a atenção e apoio a tão nobre pesquisa, conforme descrição e 

questionário abaixo: 

Tema: O mapeamento de processos para uma avaliação do desenvolvimento das ações 

táticas e operacionais institucionais como forma de melhor subsidiar a efetividade do eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil – Plano de Comando do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais/2015-2026. 

Orientador: Cel BM Giuvaine Barbosa de Moraes 

Orientando: Maj BM Winderson Alain Moura 
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QUESTIONÁRIO – BM2 

1 – Considerando a atualização do Plano de Comando 2015/2026, no ano de 2017, no que se 

refere ao Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil, seus programas e projetos, a Segunda 

Seção está desenvolvendo alguma ação de levantamento de dados para apoio a Terceira Seção 

na implementação de planos táticos específicos do eixo suporte referenciado? Fineza 

comente, justifique ou explique sua resposta. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2 – A Segunda Seção tem sido demandada por algum COB ou UEOp para levantamento de 

dados para apoio na implementação de planos operacionais de atividades relacionadas aos 

programas e projetos do Eixo Suporte 2 – Proteção e DefesaCivil – Plano de Comando 

CBMMG 2015/2026? Caso a resposta seja positiva, fineza citar quais Unidades. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3 – Com relação a ações específicas de Proteção e Defesa Civil executadas pelo CBMMG, 

seja de caráter preventivo, resposta ou recuperação, há necessidade de adequação ou 

complementação de naturezas de tais registros, no sentido de que denotem todas as ações 

desenvolvidas e de competência da Instituição? Comente, justifique ou explique se alguma 

tratativa neste sentido está em andamento ou prevista. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4 – Considerando o constante das estratégias prioritárias do Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado, relacionadas a Proteção e Defesa Civil “modernizar e aprimorar 

os métodos, processos e serviços prestados pelos Órgãos do Sistema de Defesa Social com o 

apoio de inovações tecnológicas” e “aprimorar as formas de produção e disseminação de 

dados e informações para subsidiar o processo decisório das autoridades competentes no 

âmbito do Sistema de Defesa Social”; 

Considerando constar das Estratégias Complementares do Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado a “elaboração de modelagem, planejamento e execução de ações para a integração 

da atividade de inteligência nas operações coordenadas a partir do Centro Integrado de 

Comando e Controle”; 

Está sendo desdobrado algum plano tático, tratativa ou ação para implementação de tais 

estratégias, mais especificamente no que se refere ao Programa Gestão do Risco e do 

Desastres do Plano de Comando CBMMG 2015-2026?  

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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APÊNDICE C  

Questionário DLF 

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho 

Curso de Especialização em Gestão Estratégica e Políticas Públicas – 2018 

 

Este questionário visa buscar informações específicas junto aos senhores destinatários 

para o alcance de dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa de tema abaixo descrito, 

a qual tem como um dos objetivos específicos, propor melhorias aos processos críticos dos 

programas e projetos integrantes do eixo suporte do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, 

objeto deste estudo: 

Programa Resiliência nos Municípios 

-Projetos 

Modelo de Atuação 

Regulação de Atividades Auxiliares 

Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil - 

 Programa Gestão do Risco e do Desastres 

-Projetos 

Estruturação Logística 

Plataforma de Resiliência 

 

Portanto, a fidedignidade nas respostas e considerações, certamente contribuirão não 

apenas com o aspecto acadêmico, mas também para o alcance da excelência institucional em 

mais este desafio evolutivo. 

Respeitosamente, solicito o preenchimento total, com resposta única dentre as opções, 

com observações claras e precisas (quando couber), e retorno até 30 Ago18 Qui  a este 

orientando, através do e-mail winderson.moura@bombeiros.mg.gov.br, para devido estudo e 

utilização dos dados resultantes. 

Em caso de dúvidas, coloco-me à inteira disposição dos senhores para esclarecimentos 

no e-mail acima informado, bem como por meio do telefone (32) 99923-4415. 

Desde já agradeço a atenção e apoio a tão nobre pesquisa, conforme descrição e 

questionário abaixo: 

Tema: O mapeamento de processos para uma avaliação do desenvolvimento das ações 

táticas e operacionais institucionais como forma de melhor subsidiar a efetividade do eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil – Plano de Comando do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais/2015-2026. 

Orientador: Cel BM Giuvaine Barbosa de Moraes 

Orientando: Maj BM Winderson Alain Moura 
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QUESTIONÁRIO – DLF 

 Considerando além dos Programas e Projetos do Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa 

Civil – Plano de Comando CBMMG 2015/2026, os créditos orçamentários previstos na Lei 

Orçamentária Anual 2018, relacionados aos Planos, Programas e Ações governamentais de 

natureza ou referentes a Proteção e Defesa Civil, atribuídos ao CBMMG diretamente ou como 

integrante da Secretaria Estadual de Segurança Pública, mais especificamente os com dotação 

orçamentária para investimentos, sendo as Ações e respectivos valores de previsão de 

investimento: Ação Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do CBMMG 

(R$2.602.000,00); Ação Manutenção e Ampliação do Sistema de Comunicação e Tecnologia 

da Informação (R$1.961.701,00) e Ação Combate a Sinistros, Prevenção, Proteção e Defesa 

Civil (R$5.070.192), pergunta-se: 

1 – Foi disponibilizado ao CBMMG empenho orçamentário em sistema para a execução de 

serviços referentes a Ação Reforma e Ampliação de Unidades Prediais no ano de 2018? Caso 

a resposta seja positiva, fineza elencar as unidades prediais contempladas. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2 – Do total do montante previsto para investimento em Reforma e Ampliação das Unidades 

Prediais do CBMMG (R$2.602.000,00), quanto em valores numéricos foi empenhado em 

sistema institucional até o momento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3 – Considerando a atualização do Plano de Comando 20215/2026, no ano de 2017, a partir 

do citado ano, quantas unidades prediais do CBMMG foram ampliadas ou reformadas com 

recursos diversos ao previsto na Lei Orçamentária Anual 2018 (através de convênios, Termos 

de Ajustamento de Conduta ou doações por exemplo)?  

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 
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APÊNDICE D  

Questionário DGAA 

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho 

Curso de Especialização em Gestão Estratégica e Políticas Públicas – 2018 

 

Este questionário visa buscar informações específicas junto aos senhores destinatários 

para o alcance de dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa de tema abaixo descrito, 

a qual tem como um dos objetivos específicos, propor melhorias aos processos críticos dos 

programas e projetos integrantes do eixo suporte do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, 

objeto deste estudo: 

Programa Resiliência nos Municípios 

-Projetos 

Modelo de Atuação 

Regulação de Atividades Auxiliares 

Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil - 

 Programa Gestão do Risco e do Desastres 

-Projetos 

Estruturação Logística 

Plataforma de Resiliência 

 

Portanto, a fidedignidade nas respostas e considerações, certamente contribuirão não 

apenas com o aspecto acadêmico, mas também para o alcance da excelência institucional em 

mais este desafio evolutivo. 

Respeitosamente, solicito o preenchimento total, com resposta única dentre as opções, 

com observações claras e precisas (quando couber), e retorno até 30 Ago 18-Qui  a este 

orientando, através do e-mail winderson.moura@bombeiros.mg.gov.br, para devido estudo e 

utilização dos dados resultantes. 

Em caso de dúvidas, coloco-me à inteira disposição dos senhores para esclarecimentos 

no e-mail acima informado, bem como por meio do telefone (32) 99923-4415. 

Desde já agradeço a atenção e apoio a tão nobre pesquisa, conforme descrição e 

questionário abaixo: 

Tema: O mapeamento de processos para uma avaliação do desenvolvimento das ações 

táticas e operacionais institucionais como forma de melhor subsidiar a efetividade do eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil – Plano de Comando do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais/2015-2026. 

Orientador: Cel BM Giuvaine Barbosa de Moraes 

Orientando: Maj BM Winderson Alain Moura 
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QUESTIONÁRIO DGAA/DAT 

1 – Com a vigência da Resolução 33, de 02 de julho de 2018, o projeto “Regulação das 

Atividades Auxiliares”, componente do Programa Resiliência nos Municípios/Eixo Suporte 

Proteção e Defesa Civil/Plano de Comando CBMMG2015/2026, tem implementação parcial 

iniciada, conforme prazos e procedimentos para credenciamentos específicos.  

No que se refere à disseminação da cultura de Proteção e Defesa Civil nas pessoas e 

organizações envolvidas, está sendo desdobrado algum plano tático para o alcance da 

totalidade das ações previstas para o projeto no Plano de Comando? Fineza detalhar/comentar. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E  

Questionários COB 

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho 

Curso de Especialização em Gestão Estratégica e Políticas Públicas – 2018 

 

Este questionário visa buscar informações específicas junto aos senhores destinatários 

para o alcance de dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa de tema abaixo descrito, 

a qual tem como um dos objetivos específicos, propor melhorias aos processos críticos dos 

programas e projetos integrantes do eixo suporte do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, 

objeto deste estudo: 

Programa Resiliência nos Municípios 

-Projetos 

Modelo de Atuação 

Regulação de Atividades Auxiliares 

Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil - 

 Programa Gestão do Risco e do Desastres 

-Projetos 

Estruturação Logística 

Plataforma de Resiliência 

 

Portanto, a fidedignidade nas respostas e considerações, certamente contribuirão não 

apenas com o aspecto acadêmico, mas também para o alcance da excelência institucional em 

mais este desafio evolutivo. 

Respeitosamente, solicito o preenchimento total, com resposta única dentre as opções, 

com observações claras e precisas (quando couber), e retorno até 24 Ago 18 a este 

orientando, através do e-mail winderson.moura@bombeiros.mg.gov.br, para devido estudo e 

utilização dos dados resultantes. 

Em caso de dúvidas, coloco-me à inteira disposição dos senhores para esclarecimentos 

no e-mail acima informado, bem como por meio do telefone (32) 99923-4415. 

Desde já agradeço a atenção e apoio a tão nobre pesquisa, conforme descrição e 

questionário abaixo: 

Tema: O mapeamento de processos para uma avaliação do desenvolvimento das ações 

táticas e operacionais institucionais como forma de melhor subsidiar a efetividade do eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil – Plano de Comando do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais/2015-2026. 

Orientador: Cel BM Giuvaine Barbosa de Moraes 

Orientando: Maj BM Winderson Alain Moura 
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QUESTIONÁRIO – 1º ao 6º COB - ______COB 

1 – No que se refere aos Programas e Projetos do Eixo Suporte Proteção e Defesa Civil, do 

Plano de Comando CBMMG 2015/2026, esta Unidade de Direção Intermediária está 

desenvolvendo alguma ação tática para o alcance da eficácia do citado eixo suporte? Caso a 

resposta seja positiva, fineza detalhar a(s) ação(ões) conforme o(s) Programa(s) e/ou 

Projeto(s). 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2 – No que se refere aos Programas e Projetos do Eixo Suporte Proteção e Defesa Civil, do 

Plano de Comando CBMMG 2015/2026, esta Unidade de Direção Intermediária está 

desenvolvendo alguma ação operacional para o alcance da eficácia do citado eixo suporte? 

Caso a resposta seja positiva, fineza detalhar a(s) ação(ões) conforme o(s) Programa(s) e/ou 

Projeto(s). 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3 – Tendo ocorrido respostas positivas nas questões 1 e/ou 2, quais as diretrizes normativas 

empregadas? 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4 – Estando sendo desenvolvida(s) ação(ões) operacional(is), qual o efetivo empregado por 

posto e graduação e respectivas lotações formais em sistema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5 - Estando sendo desenvolvida(s) ação(ões) operacional(is), qual o recurso logístico 

disponível (TI, hardware, software, viatura, rádio comunicador, etc.), com respectivos 

quantitativos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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6 – Está ocorrendo ou há tratativas para o desenvolvimento de alguma(s) ação(ões) tática(s) 

integrando outros órgãos atores do sistema de proteção e defesa civil? Em caso de resposta 

positiva, fineza pormenorize ação e atores integrados. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

7 – Alguma Unidade de Execução Operacional (Btl ou Cia Ind) integrante deste COB, 

desenvolve alguma ação operacional afeta aos programas do Eixo Suporte Proteção e Defesa 

Civil do Plano de Comando CBMMG 2015/2026? Em caso de resposta positiva, fineza 

detalhar a ação e a relação com um dos projetos específicos do eixo suporte proteção e defesa 

civil. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

8 – Há algum convênio/parceria formalizada para o desenvolvimento ou implantação de ações 

táticas ou operacionais relacionadas ao Eixo Proteção e Defesa Civil do Plano de Comando 

2015/2026, nesta Sede de COB ou em alguma das UEOp integrantes deste Comando? Em 

caso de resposta positiva, fineza detalhar o/a convênio/parceria e citar a/as 

instituição(ões)/organização(ões) copartícipe(s). 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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APÊNDICE F 

Questionários UEOp 

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 

Escola de Governo Professor Paulo Neves de Carvalho 

Curso de Especialização em Gestão Estratégica e Políticas Públicas – 2018 

 

Este questionário visa buscar informações específicas junto aos senhores destinatários 

para o alcance de dados necessários ao desenvolvimento da pesquisa de tema abaixo descrito, 

a qual tem como um dos objetivos específicos, propor melhorias aos processos críticos dos 

programas e projetos integrantes do eixo suporte do Plano de Comando CBMMG 2015/2026, 

objeto deste estudo: 

Programa Resiliência nos Municípios 

-Projetos 

Modelo de Atuação 

Regulação de Atividades Auxiliares 

Eixo Suporte 2 – Proteção e Defesa Civil - 

 Programa Gestão do Risco e do Desastres 

-Projetos 

Estruturação Logística 

Plataforma de Resiliência 

 

Portanto, a fidedignidade nas respostas e considerações, certamente contribuirão não 

apenas com o aspecto acadêmico, mas também para o alcance da excelência institucional em 

mais este desafio evolutivo. 

Respeitosamente, solicito o preenchimento total, com resposta única dentre as opções, 

com observações claras e precisas (quando couber), e retorno até 30 Ago 18-Qui  a este 

orientando, através do e-mail winderson.moura@bombeiros.mg.gov.br, para devido estudo e 

utilização dos dados resultantes. 

Em caso de dúvidas, coloco-me à inteira disposição dos senhores para esclarecimentos 

no e-mail acima informado, bem como por meio do telefone (32) 99923-4415. 

Desde já agradeço a atenção e apoio a tão nobre pesquisa, conforme descrição e 

questionário abaixo: 

Tema: O mapeamento de processos para uma avaliação do desenvolvimento das ações 

táticas e operacionais institucionais como forma de melhor subsidiar a efetividade do eixo 

suporte 2 – Proteção e Defesa Civil – Plano de Comando do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais/2015-2026. 

Orientador: Cel BM Giuvaine Barbosa de Moraes 

Orientando: Maj BM Winderson Alain Moura 
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QUESTIONÁRIO – 1º ao 11º BBM, BEMAD e 1ª a 6ª Cia Ind - ______BBM 

1 – No que se refere aos Programas e Projetos do Eixo Suporte Proteção e Defesa Civil, do 

Plano de Comando CBMMG 2015/2026, esta Unidade de Execução Operacional está 

desenvolvendo alguma ação operacional para o alcance da eficácia do citado eixo suporte? 

Caso a resposta seja positiva, fineza detalhe a(s) ação(ões) conforme o(s) Programa(s) e/ou 

Projeto(s). 

(  )Sim (vá para a questão 2)   (  )Não (vá para a questão 3) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

2 – Tendo ocorrido resposta positiva na questão 1, quais as diretrizes normativas empregadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

3 – Considerando estar sendo desenvolvida(s) ação(ões) operacional(is), qual o efetivo 

empregado por posto e graduação e respectivas lotações formais em sistema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4 – Considerando estar sendo desenvolvida(s) ação(ões) operacional(is), qual o recurso 

logístico disponível (TI, hardware, software, viatura, rádio comunicador, etc), com 

respectivos quantitativos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

5 – Está ocorrendo ou há tratativas para o desenvolvimento de alguma(s) ação(ões) tática(s) 

integrando outros órgãos atores do sistema de proteção e defesa civil? Em caso de resposta 

positiva, fineza pormenorize ação e atores integrados. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

6 – Esta Unidade de Execução Operacional, desenvolve alguma ação operacional afeta aos 

programas do Eixo Suporte Proteção e Defesa Civil do Plano de Comando CBMMG 

2015/2026? Em caso de resposta positiva, fineza detalhe a ação e relação com um dos 

projetos específicos do eixo suporte proteção e defesa civil. 
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(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

7 – Há algum convênio/parceria formalizada para o desenvolvimento ou implantação de ações 

operacionais relacionadas ao Eixo Proteção e Defesa Civil do Plano de Comando 2015/2026, 

na área desta UEOp? Em caso de resposta positiva, fineza detalhar o convênio/parceria e citar 

a instituição/organização copartícipe. 

(  )Sim     (  )Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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APÊNDICE G  

Termo de Consentimento 

 
Termo de Consentimento  

 

Eu,_____________________________________________,Posto __________, Nº 

BM____________,Diretor/Cmt/Ch da(o)__________________________________,  

Telefone:__________________, entendo os propósitos, metodologia e objetivos desta 

pesquisa, realizada por Winderson Alain Moura, Major BM, Nº 124.233-8, lotado atualmente 

no 4º Batalhão de Bombeiros Militar, situado à Avenida Brasil, 3405, Centro, Juiz de 

Fora/MG, telefone funcional (32)99923-4415, aluno do Curso de Especialização em Gestão 

Estratégica e Políticas Públicas - CGEPP/2018, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais na Fundação João Pinheiro (Escola de Governo “Prof. Paulo Neves de 

Carvalho”), situada na Avenida Brasil, 680, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG).  

Sendo assim, autorizo o uso dos resultados obtidos na entrevista em anexo para fins de 

pesquisa, bem como a divulgação pública, os seus resultados, visto que não é sigilosa e 

também por entender que os dados coletados não serão usados para fins lucrativos. 

 

 

___________________________, ____ de _______________ de 2018  

 

 

_____________________________________________________  

Entrevistado 

 

 _____________________________________________________ 

 Winderson Alain Moura, Major BM  

Aluno do CGEPP / 2018 
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ANEXO A 

RELAÇÃO COMPDECs ATUALIZADA 

Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Abre-Campo FERNANDO SATIL NETO 31 98424-5521 

Aguanil Bruno Henrique Alves Costa Sales (35) 3834 1259 

Águas Formosas Manoel Missias Rodrigues da Silva 03133 3611 1450 

Águas Vermelhas Humberto Alves Gobira (33)3755-1312 

Aimorés JOSÉ LOPES DE SOUZA NETO 3332671671 

Aiuruoca Ailton Carlos da Silva (35) 3344-1925 

Alagoa Andre Chaves de Andrade (35) 3366-1449 

Além Paraíba Walter José Lobo Rezende (32) 3462-3303 

Além Paraíba WALTER LOBO RESENDE 32 3462-3303 

Alfredo Vasconcelos x (32) 3367-1107 

Almenara Nilda Marília Figueiredo de Sousa (33) 3721-1041 

Alto Rio Doce Arlindo César Santana (32) 3345-1270 

Alvarenga Sebastião Jeremias de Souza (33) 3328-1180 

Angelândia Gerlei Aparecido Cordeiro Campos 33 3516-9000 

Antônio Carlos Wellessander Antôny Dias e Herthel 032-33461255 

Antônio Prado de Minas 0 (32) 3725-1000 

Aracitaba FABIO ALFEU DA SILVA 32-3256-1151 

Araçuaí MARCOS RAMOS FIGUEIREDO FILHO (33)37314160 

Arantina Carlos Henrique Braz Carvalho (32) 3296-1420 

Araponga Jequeline de Fatima Macedo Teixeira (31)3894-1100 

Araponga JEQUELINE DE FÁTIMA MACEDO TEIXEIRA (31) 3894-1100 

Areado Marlon de Paiva Soares (35) 9 9732-5681 

Argirita ANA LÚCIA FURTADO ALMEIDA (32) 3445-1288 

Argirita Ana Lúcia Furtado Almeida (32) 3445-1288 

Aricanduva Aline Corrêa 33 3515-9012 

Astolfo Dutra Rafael de |Paula 32 34511385 

Astolfo Dutra RAFAEL DE PAULA (32) 3451-1385 

Ataléia Paulo Sergio Gouveia Prado (33) 98873-3718 

Baependi Anderson Emanuel Santos da Silva (35) 3343-2375 

Bambuí COMPDEC sem coordenador  (37) 3431-5459 

Bandeira SÉRGIA PEREIRA ROCHA 33-37281351 

Barão de Monte Alto 0 (32) 3727-1308 

Barbacena Nilton de Souza Matos (32) 3693-8501 

Barroso JOSÉ MARIA DA SILVA (32)3359-3025 

Belmiro Braga 0 (32) 3284-1104 ou 1750 

Belo Horizonte CEL. Alexandre Lucas Alves (31) 32182300 

Belo Vale JOSE GERALDO DE PAULO (31) 3734-1527 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Berizal FÁBIO FERREIRA DE AQUINO (38) 3845-8122 

Bertópolis Iesser de Melo Chami 33-3626-1241 

Betim 
Superintendente: Ramiro de Barros Coelho - 
Capitão PM e Coordenador: Gerson Leonardo 
Vieira - 1º Tenente PM 

(31) 3594-1201  

Bias Fortes x 3233441323 

Bicas Marília Granado Araújo Silva  
(32) 3271-6650                     
(32) 3271-3342 

Boa Esperança Walter Ramos da Silva não informado 

Bocaiuva Joaquim César Siqueira 
Não informado 

Bom Despacho Renato Pontes (37) 3521-3753 

Bom Jardim de Minas   (32) 3292-1601 

Bom Repouso Heliton Ilceu Crispim (35) 3461-1224 

Bom Sucesso não possui não informou 

Bonfinópolis de Minas Neuber Aparecido Simão (38) 3675-1121 

Bonito de Minas Raphael Castro Mota (38) 3625-6218 

Bonito de Minas Raphael Castro Mota (38) 3625 6218 

Botumirim Joverton Cristiano Souza (38)32551316 

Brás Pires Luciano Márcio Militão (32) 3534-1125 

Brasília de Minas Jhonatas Moreira Neri (38) 3231-1515 

Brazópolis José Márcio Oliveira Reis (35) 3641-1373 

Brumadinho Gislene Parreiras Zuza (31) 3571-6067 

Bueno Brandão Lourival Bento de Andrade Júnior (35) 3463-2310 

Buritizeiro Rodrigo Cardoso da Cruz (38) 3742-1011 

Cabo Verde Adailton Aparecido Marciano 3537361230 

Cachoeira de Minas x 0 

Cachoeira de Pajeú Mauro Sérgio Cardoso e Silva (33) 3754-1514 

Camacho x 3733431148 

Camanducaia Antônio Carlos da Silva (35) 3433-1868 

Cambuquira Ainda não foi indicado (35) 3251-2000 - Prefeitura 

Campanário sonia maria gomes 033 35131200 

Campanha Lucas Henrique Dallapé (035) 3261 2483 

Campo Belo Saulo Lasmar (35) 3831 7900 

Campo Belo Saulo Lasmar (35) 3831-7900 

Cana Verde não possui não informado 

Canaã JOSE RENATO LOPES VENÂNCIO (31)3892-1151 

Candeias Amarildo Marques da Silva (35) 3866 1203 

Cantagalo WILSON MEDEIROS DE OLIVEIRA (33) 3411-9001 

Capela Nova Adelmo de Rezende Moreira (31) 3727-1110 

Capelinha Simone Rodrigue Biet 
(33) 3516-3012                (33) 
3516-1348 

Capitão Andrade ALINY MARINA FERREIRA (33)32319124 

Capitão Enéas Ildo Carlos de Jesus da Silva (38) 3235-1001 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Caraí MARCO AURELIO GONÇALVES MARTINS 3335311767 

Caranaíba Marcos Bellavinha (Prefeito) (31) 3725-1133 

Carandaí Carlos Alberto Soares (32) 3361-1177 

Carangola Luciano de Carvalho Neves (32)3741-9600 

Carangola LUCIANO DE CARVALHO NEVES Não dispõe 

Caratinga João Batista Barbara (33) 3329-8043 

Careaçu Pedro Sebastião Rodrigues (35) 3452-1366 

Carlos Chagas Márcio Albino Passos (33) 36241263 - Ramal 223 

Carmo da Cachoeira não informado não informado 

Carmo da Mata não possui não possui 

Carmo de Minas x 0 

Carmo do Cajuru ANE CRISTINA PEREIRA 3732441309 

Carmópolis de Minas não possui não possui 

Carrancas Maria Altina Alves Teixeira Damasceno 3533271107 

Carrancas não possui (35) 3327 1107 

Casa Grande Luiz Otávio Gonçalves (31) 3723-1220 

Cássia Alexandre Ribeiro Corrêa 35-3541-5116 

Cataguases Carlos Henriques Pires Júnior 32 3429-2563 

Cataguases Carlos Henriques Pires Junior 32 3422 1066 

Cataguases Carlos Henriques Pires Júnior 32 3429-2590 

Catas Altas da Noruega Gerson Lobo Neiva (Prefeito) (31) 3752-1260 

Catuji Maria José de Oliveira (033) 3532-9306 

Catuti Glaisson Fabio Costa da Silva (38) 3813-8110   

Cedro do Abaeté Divino Eustáquio de Lima (37) 9 8818731 

Chácara Kátia Pereira Tavares 32 3277-1050 

Chapada do Norte x 3337391105 

Chapada Gaúcha Jessé Lenilton Barbosa Lopes (38) 3634-1113 

Chiador 0 (32) 3285-1161 

Cipotânea x 32 3348 1102 

Cláudio Maristela Gonçalves de Magalhães (37) 3381-3286 

Comercinho Eduardo Pinto Sena 33 37321107 

Conceição do Mato Dentro Júlio César Ferreira 31 3868 2431 

Cônego Marinho JUAREZ LOPES CORREA 38 999159003 

Congonhas Wagner Cordeiro Matosinhos (31) 3731-4133 

Conselheiro Lafaiete Carlos Alberto de Oliveira (31) 3769-2965 

Conselheiro Pena NEUZIRA MIRANDA RODRIGUES 33984008595 

Coqueiral não possui não informado 

Coração de Jesus MARILENE MARIA DE LÉLIS 38 3228 2282 

Coroaci RAIMUNDO VERIANO DE SOUZA (33)9988438083 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Coronel Fabriciano Daniel Fernandes Nunes (31)38467702 

Coronel Murta Hary Brener Viana da Paixão   

Coronel Pacheco Walmor Barbosa de Assis (32) 3258-1112 

Córrego Fundo X (37)3322-9144 

Crisólita Aldeny Ferreira de Oliveira (33) 361180000 

Cristais Eustáquio de Assis Carvalho (35) 3832 2202 

Cristália Mailson Pereira Chaves 3832321227 

Cristiano Otoni 
Evaldo de Jesus de Souza (Prefeito Interino/ 
Presidente da Câmara) (31) 3724-1350 

Cristina Cleber de Oliveira Santos   

Crucilândia DIRCEU PIRES DA SILVA 31 3574-1211 

Cruzília Fernando Arantes da Rocha (35) 3346-1250 

Cuparaque PALOMA GALDINO DA SILVA 33 3262-5108 

Datas ANTÔNIO GERALDO DO CARMO MOREIRA 38 35351121 

Delfim Moreira Wanderley Ovidio Manna (35) 3624-1213 

Delfinópolis Marcelo Pinheiro Machado de Andrade. (35) 3525-1020 

Descoberto Leticia Souza Alves Arrichete 32 3265-1440 

Desterro de Entre Rios 
Está desativado (Prefeito Antônio Morais 
manifestou interesse em reativar o COMPDEC) 
Adriano José da Silva 

(031) 3736-1593                
(31) 3736-1541 

Dionísio Eduardo Rodrigues de Carvalho (31) 3858-1202 

Divinésia Luciana Pereira Godoi 3235351144 

Divino 0 (32) 3743 1156 

Divino das Laranjeiras Edilene Fernandes de Oliveira (33) 98805-8259 

Divinópolis Antonio de Pádua Fernandes 37 - 99102-3838 

Divisa Alegre Isaias Santos Sobrinho (33)37558187 8125 

Divisópolis Alexandre Santana Alves 3337241336 

Dona Eusébia Amadeu Rubens Zanela Martins (32) 3453-1714 

Dores de Guanhães DANILO LUIZ ANDRADE 33 3426-1210 

Dores do Indaiá x (37) 3551-4243 - gabinete 

Dores do Turvo Edmar Antonio Venancio 32 3576 1130 

Elói Mendes Sebastião Florêncio Mendes (35) 3264-1175 

Engenheiro Navarro Sandra Aparecida Fernandes Ferreira (38) 3253-1117 

Entre Rios de Minas Wilson de Paula Diroz (31) 3751-2350 

Ervália José Wilson Paulino de Freitas 
(32) 3554-1124 e (32) 3554-
2489 

Espera Feliz Marcia Gomes da Silva souza (32) 3746-1306 

Espinosa Paulo Rodrigues Balieiro  (38) 3812-2000 

Estrela Dalva Bruno  
(32) 3464-1310                                    
(32) 3464-1166                                       
(32) 3464-1181 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Eugenópolis 0 32 3724 1133 

Ewbank da Câmara Cláudio Adriano dos Anjos 
(32) 3255-1271 (32) 3255-
1198 

Extrema Rafael Augusti (35) 3435-5729 

Faria Lemos 0 32 3749-1414 

Felisburgo Alex Jardim de Carvalho 33 3743-1205 

Fernandes Tourinho FABIANO LOPES VIDAL 3332371146 

Fervedouro 0 32 3742-1167 

Fortaleza de Minas Wilian  (35) 3537-1250 

Fortuna de Minas X 3137167111 

Francisco Badaró José João de Figueiró Oliveira 
(33) 3738-1123                 (33) 
3738-1228 

Francisco Dumont Madson Fernando de Almeida (38)37331171 

Francisco Sá EMERSON LEONARDO GONÇALVES SILVA (38) 3233-1325 

Francisco Sá Edilson Mendes Martins (38) 32331325 

Franciscópolis Josiane Rodrigues de Souza Gomes (33) 3514-8090 

Frei Gaspar MILITAO ALVES FRANCO (33)988670427 

Frei Inocêncio Irlando Augusto Rodrigues Cunha 3332842686 

Frei Lagonegro FLAVIANO VICTOR MONTEIRO (33)3433-9001 

Fronteira dos Vales Daniel Bonifácio Araujo 33 3623 1412 / 33 3623 1268 

Frutal Antonio Gonçalves de Macedo (34) 3423-2890 

Galileia Sidemar de Souza Dias 33 3244-1129 

Galileia Sidemar de Souza Dias 33-32441129 

Gameleiras Osliene Mendes Prado Fernandes (38) 3811-9104 

Glaucilândia MARIA EUNICE DE MELO FREITAS (38) 3236-8277 

Goiabeira HELIEDSON PERES PINHEIRO 33 3262-1136 

Goianá Cleber Filipe Galdino Salustiano (32)3274-5192 

Goianá Inacio Marques 32 3274-5192 

Gouveia Wanessa Bitencourt de Oliveira (38) 3543-1225 

Governador Valadares Adelson Ferreira Bento 33 3279-7436 

Grão Mogol João Francisco de Pinho 
(38) 99991-5400 / 99903-
0880 

Guanhães Sebastião Magalhães de Sena (33) 3421-1501 

Guapé Não possui COMPDEC   

Guarani João Batista Neves de Mendonça (32) 3575-3003 

Guarará Fagner Carlos Antonio da Silva 
(32) 3264-1185                                                    
(32) 3264-1125                                           
(32) 3264-1178 

Guidoval Silvio Vardieri Bouzada (32) 3578-1241 

Guiricema Francisco José Ribeiro 
(32) 3553-1177 ou (32) 3553-
1188 

Ibiaí Marcelo de Jesus Soares 3837461136 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Ibiracatu JANSEN GONÇALVES DE SOUZA (38)36257103 

Ibituruna não possui não informou 

Icaraí de Minas PATRICK GONÇALVES FERNANDES 3836347145 

Igaratinga X 3732461134 

Iguatama x 3733532289 

Ilicínea Miguel Prado Inácio (35) 3854 1092 

Indaiabira Wilson Ferreira Batista (38)38249118 

Ingaí Não possui COMPDEC 
  

Ipuiúna ALMIR RIBEIRO DE SOUZA 35-3732-1345 

Itacambira Edivaldo Magalhães Filho 
(38) 3254-1123 (38) 3254-
1248 

Itaguara Renato Luiz Teófilo de Oliveira (31) 3184-2196 

Itaipé José Pereira da Costa (33) 3532-1148 

Itajubá João Tarcísio de Oliveira Júnior (35) 3623-3728 

Itamarandiba GABRIEL DE FATIMA SANTOS 3835211882 

Itamarati de Minas Astolfo Meigre Neto 
(32) 3452-1234                                    
(32) 3452-1212                               
(32) 3452-1594 

Itamonte 
Júnior Vieira de França (35) 3363-2000 

Itanhandu Hélio de Araújo (35) 3361-3496 

Itanhomi José Pereira de Souza (33) 3231-1345 

Itaobim Mariana Avelar Hamadé (33) 3734-3254 

Itapecerica Guilherme Oliveira (37)33418520 

Itapecerica Omar Fonseca Siqueira (37) 3341-8507 

Itapeva Alan Eduardo de Souza  (35) 3434-1354 

Itatiaiuçu Daniso Justino Araújo (31) 3572-1244 

Itaú de Minas X 35 35364400 

Itaúna Itamar Carneiro da Silva (37) 3241.1212 

Itaverava José Flaviano Pinto (Prefeito) (31) 3757-1135 

Itinga HENRIQUE DE GUSMÃO 033 3733-1616 

Itueta Giorzane Rigo Cremasco (33)999540025 

Itumirim não possui não informado 

Itutinga Cláudio Heitor de Oliveira (35) 3825-1302 

Jaboticatubas Geraldo Aparecido Marques 3136831233 

Jacinto Alexandre Freitas Teixeira   

Jaíba Guilherme Henrique Sousa Silva (38) 3833-1590 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Jampruca Wellington Neringney Pereira 
(33) 98866-7056              (33) 
99901-8120 

Janaúba Bárbara Panicali Auler Salles Não informado  

Januária Hélio Francisco Alves (38) 3621-2656 

Jeceaba Sérgio José da Rocha  Não informado  

Jenipapo de Minas ARILSON NUNES JARDIM 33 3738-9002 

Jequitaí Andréa Rodrigues de Queiróz (38) 3744-1453 

Jequitinhonha Italo Ramos de Morais (33)3741-2572 

Jesuânia não possui não possui 

Joaíma Emily Rocha Leandro (33)37451448 

Joaíma FREDERICO FRANKLIN MURTA LEMOS (33)37451203 

Joaquim Felício X 3837571177 

Jordânia Jonas de Almeida Carvalho Filho (33) 3726-1470 

José Gonçalves de Minas TIAGO LUIZ PEIXOTO 33 3737-8010 

José Raydan Tobias Felicio Leite 033 987306988 

José Raydan TOBIAS FELICIO LEITE 33 3431-9003 

José Raydan Tobias Felício Leite (33) 3431-9003 

Juiz de Fora Coronel BM Sérgio Ricardo Santos de Oliveira. (32) 3690-7265 / 7247  

Juramento Gledson Eduardo de Assis Miranda (38)3236-1165 

Ladainha Edgard Bonfim Nobre 33- 3524 1739 

Lagoa Dourada MANOEL GERALDO DE RESENDE 32 3363 1122 

Lambari Maria Adriana da Silva 35 3271 1906 

Lamim Maco Antônio de Assis (Prefeito) (31) 3754-1130 

Laranjal Liovaldo Nunes de Morais  (32) 3424-1387 

Lassance Elisângela Fernandes Costa (038) 3759-1066 

Lavras João Paulo Silva Andrade (35) 3694-4064 

Leandro Ferreira Camila Anayara Lacerda Corrêa 37-32771331 

Leopoldina ANTÔNIO CARLOS DIAS 32 3694-4200 

Lima Duarte José Reis de Oliveira (32)3281-3266 

Lontra MARDOQUEU PESSOA GUIMARÃES (38)99952-5378 

Luislândia Diomar Gonçalves de Melo (38) 3231-6362 

Machacalis Wanderley Dias do Nascimento (33) 3627-1316 

Malacacheta BRUNO RODRIGUES CALDEIRA (33) 35141629 

Mamonas ANTONIO NUNES FERREIRA (38)991544464 

Manga Henrique de Almeida Fraga Júnior (38)3615-2112 

Mantena Adson Cerqueira Santana (33) 3241-1235 

Mar de Espanha   (32) 3276-1225 

Maravilhas Félix Pereira Gonçalves 37-3272-1155 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Maria da Fé Marcos Mendes Vilas Boas (35) 3662-1135 

Mariana Welbert Stopa Ferreira (31) 3558-4412 

Marilac Edilaine Rosário Dias Silva (33) 3292-1617 

Maripá de Minas Maria Aparecida Trezza do Carmo (32) 3263-1435 

Mata Verde ANTENOR SENA AQUINO 33988467479 

Materlândia GILMAR CARVALHAES MOURÃO (33) 34271129 

Mateus Leme Luciano da Silva Furtado (31) 3535-3579 

Mathias Lobato MONDEIO LIMA SAMPAIO 33 3284-1488 

Matias Barbosa MARTINIANO CORDEIRO MANSO (32) 3273-2481 

Mato Verde Christiano Mendes Neto (38) 3813-1558 

Matozinhos x (31)3712-7101 

Medina ITAMAR MAURICIO GOMES (33) 3753-1721 

Mendes Pimentel Francisco Carlos de Freitas (33) 3246-1280 

Mercês José Messias Vilela Barbosa (32) 3337-2500 

Mercês JOSÉ MESSIAS VILELA BARBOSA 0 

Mirabela Denilson Mendes Nogueira (38) 99807-4705 

Miradouro   (32) 3753-1160 

Miraí João Batista de Souza 
(32) 3426-1288                (32) 
3426-1258 

Moema x 3735251214 

Monjolos Arione Dupim da Cruz (38) 3727-1120 

Monte Formoso Elias de Paula (33) 3745-8007 

Monte Sião Fernando Donizete Massaro (35) 3465-1261 

Monte Sião Fernando Donisete Massaro (35)3465-1261 

Montes Claros Eduardo Marques Dias 38 3229-3510 

Montezuma Douglas Neres Ferreira 3838251198 

Munhoz Edson Pereira Lopes (35) 3466-1145 

Muriaé Sérgio Soares Duarte 32 3721 0279 

Muzambinho Evandro José Pinto (35) 3571-1188 

Nacip Raydan Eduarda Amélia Freitas Lopes (33) 3294 1117 

Nanuque Benedito Souza Barreto (33)3621-2252 

Nazareno Joyce Jennifer de Andrade Nascimento (35) 3842-1129 

Nepomuceno não possui não informado 

Ninheira Willian Ferraz de Souza 38 38328335 

Nova Serrana Selma Fernandes Lima (37) 3226-9036 

Novo Cruzeiro Antonio Carlos Nogueira Silva (33)35331200 

Novo Cruzeiro ANTONIO CARLOS NOGUEIRA SILVA (33) 35331200 

Olaria Jorge Luiz Gonzaga campos (32) 3288-1113 

Olhos-d'Água Debora Maria Souza 38-99928-1927 

Oliveira Breno Motteran (37) 3331-3684 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Oliveira Fortes Antonio Carlos de Oliveira (32) 3366-1133 

Orizânia 0 32 3743-7148 

Ouro Branco José de Alimatéia Fernandes (Lima) (31) 3938-1005 

Ouro Fino Antônio de Souza Batista (35) 3441-9401 

Ouro Verde de Minas Djalma Pedreira Lomes (33)3527-1211 

Padre Carvalho JOSÉ CARLOS PINHEIRO ALVES 38 3238 8101 

Padre Paraíso marcos jorge viana pereira 33 3534 1229 

Pai Pedro Hamon Ferreira de Souza  (38) 3831-8104 

Pains Lourenço Magela Silva Oliveira 3733231102 

Paiva X (32) 33641123 

Palma 0 (32) 3446-1118 

Palmópolis Erlei Leão de Freitas 33 37441540 

Pará de Minas André Lara Amaral (37)3231-7766 

Passa Tempo Alain Edson Reis (37) 3335-1378 

Passos Thiago Freire Fonseca (35)3522-7087 

Patis thiago lacerda maia (38) 3239-8104 

Patos de Minas João Fernandes Caixeta 34 3822 9609 

Patrocínio do Muriaé Celestino Pompei de Lima e Silva 03237261233 ramal 31 

Pavão Gilsandra Santos do Nascimento 33 3535 1641 

Peçanha LUCIANO VILARINO CALDEIRA (33)34112558 

Pedra Azul Marcus Vinicius Lima Andrade 33 3751 1047 

Pedra do Anta Alan Pimentel Pereira 
(31) 3896-1309                 (31) 
3896-1130 

Pedra Dourada Kátia Carrara de Miranda (32) 3748-1295 

Pedralva x 35999400473 

Pedras de Maria da Cruz Jocimário Gonçalves da Silva 38 3622 4140 

Pedro Teixeira Remulo Gomes Rodrigues 32 3282- 1129 

Pequeri Rafaneli Salles de Almeida (32) 3278-1234 

Perdões não possui não informado 

Pescador Roberlane Rodrigues dos Santos (33) 3583-1600 

Piau 0 (32)3254-1123 

Pimenta - 3733241057 

Piranga silvério felisberto Filho (31)37461164 

Piranguinho Clarice Maria Dias Souza (35) 3644-1222 

Pirapetinga Leandro Bastos da Costa (32)999844086 

Pirapora Jair Gomes (38) 3740-6166 

Piraúba ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ABREU (32) 3573-2050 ou 1575 

Poço Fundo ROSIEL DE LIMA 35 3283-1234 

Poços de Caldas Mauro Barbosa Filho (35) 3697-5352 

Ponto dos Volantes JOSÉ VERSIANI FRANCA GUSMÃO 33 3733-8000 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Porto Firme Elieden Aparecida Fernandes Silva (31) 3893-1456 

Poté Luan Rodrigues Fróes Silva (33)3525-1237 

Pouso Alegre Aylton de Souza Alves (35) 3421-0199 

Prados x 3233536388 

Pratápolis x (35) 3533-1777 

Presidente Bernardes André Quintão Carneiro (32) 3538-1385 

Queluzito Célio Pereira de Souza (Prefeito) (31) 3722-1222 

Raposos Wilton Honório Jorge (31) 3543-1276 

Recreio 0 (32) 3444-1344 

Resende Costa Aurélio Suenes de Resende (32) 3354-1366 

Resplendor Atacilio Roberto Butilheiro (33) 3263-2997 

Riachinho PATRÍCIA SEVERIANA ALVES (38)3678-1390 

Ribeirão das Neves ORLÂNDIA BARBOSA RODRIGUES (31)3627 6960 / 3627 7028 

Rio do Prado Karla Castelo Branco (33) 3744-1363 

Rio Espera Lúcio Marcos da Silveira (Prefeito) 
(31) 3753-1115/ (31) 3753-
1289 

Rio Novo RONAM JANNUZZI (32) 3274-1228 

Rio Pardo de Minas Geraldo Antonio dos Santos (38) 3824-1356 

Rio Pomba Hélio Lopes Gomes (32)3571 - 1544 

Rio Preto Luís Cláudio Campos Duque (32) 3283-3860 

Rio Vermelho Richard Costa Barbosa (33) 988113441 

Rio Vermelho João Batista Felizardo (35) 3867-1761 

Rochedo de Minas Não possui COMPDEC (32) 3262-1102 

Rodeiro Luiz Carlos Benevenuto (32) 3577-1173 

Rosário da Limeira   (32) 3723-1263 

Rubelita Luis Fernando Antunes Lima 38999156352 

Rubelita LUIS FERNANDO ANTUNES LIMA (38) 3843-1102 

Rubim Marcos Damasceno Dutra ( 33 ) 3746 1552 

Sabará Elias Eduardo Magalhães (31) 3672-7722 

Sabinópolis DAVI MARCIO CARVALHO BARBOSA 33 34231166 

Salto da Divisa Mauricio Souza Nascimento 33 3725 1250 / 3725 1331 

Santa Bárbara do Monte 
Verde Ana Paula de Almeida Carvalho 32 3283-8272 

Santa Bárbara do Tugúrio João Abel Dias Moreira Filho 32 3365-1412 

Santa Cruz de Minas Claudney Valério Alves 32 3371-6126 

Santa Efigênia de Minas Beatriz Soares Andrade 3332971114 

Santa Fé de Minas Marcos Vilela da Silva (38) 3632-1189 

Santa Helena de Minas JOÃO ALVES RIBEIRO 36269000 

Santa Margarida Mara Cristina Sanglard Bifano de Oliveira (31)984244622 

Santa Maria do Salto Kleber Caires Souza (33) 3727-1144 ou 3727-1145 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

Santa Maria do Suaçuí Marco Antônio Felipe Camelo 33 34311543 

Santa Rita de Ibitipoca JOSÉ RESENDE NOGUEIRA (32)3342-1221 

Santa Rita de Jacutinga 0 (32) 3291 1680 

Santa Rita do Itueto Charlei Rodrigues Floriano (33) 3265-1139 

Santa Rita do Sapucaí Robledo Antonio de Martha (35) 3473-0704 

Santana da Vargem não possui não possui 

Santana de Cataguases Helena Fabiana de Oliveira (32) 3425-1223 

Santana do Deserto Carlos Roberto Alves (32)32751052-32751357 

Santana do Deserto Carlos Roberto Alves (32) 3275-1052 

Santana do Garambéu X (32)33341104 

Santana do Jacaré Amarildo Marques da Silva (35) 3866-1203 

Santana do Jacaré Amarildo Merques da Silva (35) 3866 1203 

Santana dos Montes Antônio Alves Nogueira Filho (Prefeito) (31)3726-1125 

Santo Antônio do Amparo Não informado não informado 

Santo Antônio do Aventureiro 0 (32) 3286-1110 

Santo Antônio do Jacinto Adalto Cabral da Silva (33) 3747-1416 

Santo Antônio do Monte Ronan Eliano de Oliveira (37)3281-7622 

Santo Antônio do Monte Ronan Eliano de Oliveira (37)32817622 

Santos Dumont LAUREAN VIANNA DE ALMEIDA (32) 3252-7400 

São Bento Abade não possui não possui 

São Brás do Suaçuí ELIAS RIBEIRO DE SOUZA NÃO 

São Francisco de Paula não possui não possui 

São Francisco do Glória 0 (32) 3754-1150 

São Geraldo Anderson Braga Batista 32 3556-1120 

São Geraldo ANDERSON BRAGA BATISTA 32 3556-1215 

São Geraldo da Piedade OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS 3332381117 

São Geraldo do Baixio Euzana Geralda de Fátima (33) 3244-8010 

São João da Mata Amanda Tavares Vilhena (35) 3455-1122 

São João Del Rei Pedro Henrique Santana Pereira (32) 3379-1513 

São João do Manteninha ALANA CRISTINA MENDONÇA RAMOALDO (33)32421146 

São João do Paraíso JOSE APARECIDO DOS SANTOS 38-3832-1135 

São João Evangelista Junia Tarcila Felipe do Nascimento (33) 3412 -1390 

São João Nepomuceno Milton Salgado Filho (32) 3261-1285 

São José da Safira MARCOS ROBSON GONCALVES 3332931133 

São José do Divino Adilson Mafra Andrade 33 988037228 

São José do Jacuri JACKSON LUÍS CARDOSO 33 3433-1314 

São José do Jacuri Jackson Luís Cardoso 3334331314 

São José do Mantimento Juliana Huebra Lacerda Teixeira (33) 3335-1121 
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Município: Nome do Coordenador: 
Telefone Comercial com 

DDD: 

São Lourenço Eduardo Rodrigues de Souza (35) 3331-8471 

São Pedro da União Guilherme Augusto de Lima (35) 3554-1266 

São Pedro do Suaçuí Antônio Adilson Vilarino Leal (33)34341141 

São Romão José Alberto de Oliveira Pena (38)36241774 

São Sebastião da Bela Vista João Paulo do Nascimento (35) 3453-1212 

São Sebastião da Vargem 
Alegre 0 (32) 3426-7133 

São Sebastião do Maranhão Sérgio Timóteo dos Santos 33 34321129 

São Thomé das Letras Vinícios Guedes Marques (35) 32371223 

São Tiago Aparecida Maria da Silva (32) 3376 1420 

Sardoá José Antonio Coelho (33) 3296-1265 

Sarzedo José Geraldo Ferreira 3135777224 

Senador Cortes Maria Jacira Parreira (32) 3287-1153 

Senador Firmino Andrea de Fátima Moreira Freitas (32) 3536-1117 

Senador José Bento Carlos Wessel Neto (35) 3426-1034 

Senhora de Oliveira José Roque de Araújo (31) 3755-1210 

Senhora do Porto x 33 3424 1250 

Serranópolis de Minas JOÃO CARLOS BARBOSA SANTOS (038) 38317113 

Serro Rodrigo Orlandi Sales (38)3541-1369 R. 208 

Sete Lagoas Wagner Augusto de Oliveira  
(31) 3773-3196                                     
(31) 3772-9997 

Setubinha voltaire aparecida alves da silva 33 3514-9213 

Silveirânia FRANCISLEY DE PAULA AMÉRICO 32 3572-1122 

Simão Pereira 0 32 3272-0500 

Soledade de Minas Rognaldo Antonio de Freitas 
35- 3333- 1862 ou 35-3333-
1104 

Tabuleiro ROBERTO CARLOS ALVES COSTA 32 3253-1235 ou 1117 

Taiobeiras Cláudio Moreira Santos (38)3845-3252 

Tapiraí x 37 3423-1182 

Teófilo Otoni Bruna Furtado Butilheiro Braga Não informado  

Tiradentes Richard Marcel Amadi Junior (32)33551401 

Tocantins LUIZ CARLOS MAXIMILIANO TAVARES 32 3574-1419 

Tombos Adriano Morais Baita (32) 3751-1595 

Três Corações Luiz Alberto Xavier Vilan (35) 984680636 

Três Pontas José Romão de Oliveira (35) 3266-2100 

Tumiritinga ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 033 9.88308793 

Turvolândia Edmara Flávia dos Reis Gonçalves (35) 3242-1186 

Ubá GILGER EDUARDO DE MENEZES 32 3532-6097 

Ubaí Acelmo Freire Almeida 38 36331113 
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DDD: 

Uberaba Evaldo Faquineli Dos Reis (34)3331-2304 

Uberlândia João Batista Afonso  (34) 3232-5032 

Urucuia Valdezio Barbosa da Costa 38 36349246 

Varginha Será feita escolha com aprovação de projeto não informado 

Varginha não informado não informado 

Várzea da Palma Elen Fernanda de Jesus Cota (38)3731-3474 

Verdelândia Juliana Lucas Correia (38) 3625-8113 

Vespasiano Emir da Silva Coelho (031) 3622-9970 

Viçosa Rodrigo Cardoso de Souza 31 3891-6035 

Vieiras 0 (32) 3755-1000 

Virgem da Lapa Gilmar Paulo dos Santos Penedo  (33) 3736-1290 

Virginópolis vander de almeida 33-34161260 

Visconde do Rio Branco Júlio César da Silva Reis 
(32) 9 8878 2446                                         
(32) 3559 1915 

Visconde do Rio Branco Júlio César da Silva Reis 32 3559 1922 

Volta Grande 0 (32) 3463-1232 
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ARTICULAÇÃO OPERACIONAL DO CBMMG  

(MUNICIPIOS COM UNIDADES INSTALADAS) 

 

 

 


