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SIGLAS E ABREVIATURAS

BSC - Balanced Scorecard 
CBMGO - Corpo de Bombeiros Militar de Goiás 
CBMSE – Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe
LOA - Lei Orçamentária Anual 
PMSE - Polícia Militar do Estado de Sergipe 
QCG - Quartel do Comando Geral 
SSP - Secretaria de Segurança Pública 
SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

Quartel do Comando Geral do CBMSE
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PALAVRAS DO COMANDANTE

“O planejamento é um instrumento para ra-
ciocinar agora sobre os trabalhos e ações que serão 
necessários hoje para merecermos um futuro. O pro-
duto final do planejamento não é a informação: é sem-
pre o trabalho”   (PeterDrucker)

É com muita satisfação que a Instituição 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe 
(CBMSE) apresenta a sociedade sergipana o seu Pla-
no Estratégico 2018/2028. Essa ferramenta permiti-
rá que a corporação possa crescer e ser referência no 
nordeste nos próximos 10 anos. Não podemos imagi-
nar uma instituição referencia sem que tenha como 
lastro um bom planejamento.

Para atingir qualquer objetivo, precisamos 
saber o que queremos alcançar. Sem esse direciona-
mento a instituição poderá acabar navegando sem 
um norte e podendo chegar a um lugar que não seja estratégico.

Resumidamente, o planejamento envolve sonhar o futuro e tangibilizar essas mudanças no 
presente. Não importa se o objetivo é aumentar o reconhecimento social ou o número de unidades 
da corporação no interior do estado, os membros da corporação não irão saber como agir sem um 
bom planejamento. Por isso que os valores e a missão são os alicerces do trabalho hora apresentado. 

Por fim, gostaria de agradecer ao Governador do Estado Jackson Barreto de Lima e ao Secre-
tário de Segurança Pública João Eloy pelo apoio irrestrito a todas as demandas do CBMSE. Ainda agra-
decer e parabenizar a comissão elaboradora do presente plano, que em um curto espaço de tempo 
conseguiu apresentar um produto moderno e que atende aos interesses da instituição. 

Cel. QOBM Erivaldo Mendes
Comandante Geral do CBMSE



Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Plano Estratégico 2018-2028

8

PALAVRAS DO GOVERNADOR DO ESTADO

  Planejar, executar e colher resul-
tados. A gestão moderna não pode prescindir 
de um planejamento estratégico que sirva como 
linha condutora para direcionar esforços, evitar 
desperdício de recursos e de energia, criar focos 
e principalmente, gerar mais eficiência na utili-
zação dos recursos cada vez mais escassos para 
as necessidades humanas que são ilimitadas. 

Por isso, nosso governo apoia, incentiva e para-
beniza todas as iniciativas dos nossos gestores 
em realizar planejamentos estratégicos e con-
solidá-los no sentido que eles possam ser efe-
tivamente colocados em prática gerando mais 
eficiência e eficácia no serviço público estadual. 

É importante também ressaltar que todo plane-
jamento dos órgãos públicos estaduais, devem 
estar em sintonia com as linhas mestras e os 
elementos direcionadores do planejamento es-
tratégico do Governo do Estado. Missão, Visão 
e Valores alinhados gerando uma unicidade de 
forças no sentido em que queremos chegar, no 
nosso objetivo final, que é cuidar das pessoas. 
Esse é o nosso diferencial. 

Um governo que não mede esforços ara cuidar das pessoas principalmente, daquelas que mais precisam. 
Muitas conquistas já efetivamos com o Corpo de Bombeiros de nosso estado, aquisição de equipamen-
tos, viaturas, ampliação dos serviços no interior, e muitas outras ainda estão por vir, a exemplo do mais 
que necessário concurso público para aumentar o efetivo que, com fé em Deus, será realizado em 2018. 
Mesmo em tempos de crise, estamos avançando, mas todos os esforços devem ter uma única finali-
dade: servir ao nosso povo.

 E isso o Corpo de Bombeiros do Estado de Sergipe sempre fez e vai continuar fazendo, sendo alvo de 
toda admiração e respeito de toda sociedade sergipana a iniciar por esse governador. Quando o braço 
forte e corajoso do nosso Corpo de Bombeiros se fizer necessário, temos certeza de que ele estará lá, 
salvando vidas, ajudando as pessoas. Por isso, parabenizo a iniciativa desse planejamento estratégico 
e que ele sirva como ferramenta para termos uma corporação cada vez melhor.

Governador do Estado
Jackson Barreto Lima
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PALAVRAS DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO

Na minha primeira passagem pela 
Secretaria da Segurança Pública (SSP), en-
tre os anos de 2009 a 2015, vi um Corpo de 
Bombeiros passar por um processo de re-
formulação importante. Novos soldados do 
fogo foram inseridos na Corporação, através 
de concurso público, a Instituição avançou  
na aquisição de equipamentos, como a au-
to-plantaforma; veículos de combate a in-
cêndio e na interiorização dos serviços dos 
bombeiros para diversas cidades sergipanas.  
 
Junto com a Secretaria Nacional da Segurança 
Pública, investimos mais de R$ 12 milhões no 
Corpo de Bombeiros Militar. Avalio como extre-
mamente proveitosa e eficiente a decisão do 

Comando do Corpo de Bombeiros de realizar um planejamento com início imediato e com ações definidas 
ao longo de dez anos, a fim de tornar a Corporação mais moderna e eficiente no exercício de suas funções.  
 
A população espera que a administração pública cumpra os princípios básicos e constitucionais, 
como o da eficiência, legalidade e moralidade pública. O esforço do Corpo de Bombeiros em criar 
uma comissão com oficiais responsáveis por elaborar e executar ações dentro desse planejamen-
to estratégico fazem com que a Corporação atinja esses princípios básicos e constitucionais.  
 
Mais recentemente, em maio de 2017, realizamos a primeira formatura do Corpo de Bom-
beiros já baseada na nova lei que define as promoções por tempo de serviço do Cor-
po de Bombeiros e da Polícia Militar. Foram promovidos sete oficiais e 65 praças e mais 
sete oficiais ao posto de capitão por critério de antiguidade, totalizando 79 agraciados.  
 
O país enfrenta uma forte crise financeira e é preciso neste momento, além de muita criatividade 
e vontade de trabalhar, organização e planejamento para contemplar o público interno e aperfei-
çoar os serviços que são prestados para a coletividade. A população não pode esperar e é obri-
gação dos gestores públicos encontrar alternativas para a melhoria da prestação dos serviços.  
 
Que nosso querido Corpo de Bombeiros de Sergipe continue avançando, seja no mar, nos rios, na 
terra e nos locais mais improváveis e perigosos possíveis, promovendo um atendimento exemplar e 
corajoso e tendo como foco principal a melhoria da condição de vida dos que vivem em nosso estado.

Secretário de Estado da Segurança Pública
João Eloy



Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Plano Estratégico 2018-2028

10

HISTÓRICO DA CORPORAÇÃO

Em 1° de outubro de 1920, sob o nome 
de “Seção de Sapadores-Bombeiros”, anexo 
à Polícia Militar do Estado, nascia O Corpo de 
Bombeiros Militar de Sergipe, através do decreto 
791 do então presidente da província, José 
Joaquim Pereira Lobo. 

Antes de ter sua criação oficializada, 
o então presidente da província encaminhou 
à Assembleia Legislativa em 07 de setembro 
de 1920 uma mensagem reconhecendo a 
necessidade e a importância da criação de uma 
seção de bombeiros em Sergipe. 

Os registros históricos relatam que 
naquele período, um incêndio de grandes 
proporções ocorreu no centro da capital, 
destruindo completamente a loja “Casa Celeste”, 
cujas chamas foram debeladas por policiais 
militares, tripulantes do Vapor Taquari e diversos 
populares que impediram a propagação do fogo 
aos estabelecimentos vizinhos. A partir desse 
sinistro, enfatizou-se a necessidade de criação 
da instituição. 

O decreto nº 26 de 05 de fevereiro 
de 1931, do interventor federal no Estado, 
Augusto Maynard Gomes, extinguiu a Seção de 
Sapadores-Bombeiros do Batalhão Policial para 
reativá-lo logo depois. Aos 25 dias do mês de 
maio de 1931, através de decreto é comissionado 
pelo interventor federal, o 2° Sargento do Corpo 

de Bombeiros do Distrito Federal Amintas 
Barreto Alves, no posto de primeiro-tenente da 
Corporação para comandar a 2ª companhia do 
Batalhão Policial, com o efetivo de 63 homens, 
enquanto definia-se a organização da Seção de 
Bombeiros. Neste mesmo ano, a Seção é reativada 
e recebe seu primeiro veículo para combate a 
incêndios: um carro bomba a vapor, além de um 
veículo escada, ambos de tração animal. 

Em 02 de Dezembro de 1935 o 
Governador do Estado de Sergipe, Eronildes 
Ferreira de Carvalho sanciona a Lei n° 10, 
constando no Artigo 2°, que a Seção de 
Bombeiros passaria para o Município de Aracaju, 
respeitados os direitos adquiridos do respectivo 
pessoal. O Artigo 3° determinava que o Governo 
do Estado entraria em entendimento com o 
prefeito da Capital, para a aquisição do material 
da Seção de Bombeiros e, em 29 de novembro 
de 1936, o Prefeito de Aracaju, Godofredo 
Diniz, cria através do Ato nº 87, a Companhia de 
Bombeiros  com efetivo  fixado em 63 homens. 
A Companhia de Bombeiros é transformada em 
Corpo de Bombeiros Municipal de Aracaju em 07 
de outubro de 1955, no governo do Prefeito José 
Conrado de Araújo e tem sua sede localizada 
na Rua Siriri, onde ainda funciona o Quartel do 
Comando Geral - QCG.

Em 1984, através decreto lei de absorção 
dos recursos humanos e materiais, o governador 
da época, João Alves Filho, determinou que o 
Corpo de Bombeiros, até então municipal, fosse 
incorporado à Polícia Militar do Estado, sob a 
denominação de Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de Sergipe e com estrutura de 
Batalhão. 

Em 23 de dezembro de 1999, por 
força de Lei nº 4.194 de 23 de dezembro de 
1999, no governo de Albano do Prado Franco, a 
corporação adquiriu autonomia administrativa, 
desvinculando-se da Polícia Militar de Sergipe 
(PMSE), tornando-se dessa forma, diretamente 
subordinada à Secretaria de Segurança Pública 
(SSP) e passando a denominar-se CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE - 
CBMSE. Foi ainda, nesse ano que a corporação 
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passou a admitir mulheres em seus quadros de 
Soldados e posteriormente Oficiais.

A partir da desvinculação da PMSE, o 
Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe passou 
a descentralizar suas ações, operacionalizando 
quartéis nas cidades de Estância, Itabaiana, 
Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Propriá, 
diminuindo o tempo resposta para as 
ocorrências mais distantes da capital, bem como 
possibilitando o acesso das comunidades de 
outros municípios, aos serviços de prevenção. 

A Lei nº 5.653, de 16/05/2005, fixou 
o efetivo do CBMSE em 1.194 Bombeiros 
Militares, no entanto, o efetivo da corporação 
nunca ultrapassou a casa dos 700 militares e 
atualmente conta com 554 militares. 
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INTRODUÇÃO

A elevação do grau de urbanização e crescimento econômico no Estado de Sergipe ao longo 
dos anos, facilmente visível nas transformações dos espaços, verticalização das edificações, no de-
senvolvimento industrial e comercial, aumento da malha viária e de veículos circulantes, são fatores 
que modificam o grau de risco e fomentam a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe 
acompanhar esse crescimento.

O CBMSE vem passando por um processo de descentralização e modernização de suas insta-
lações, equipamentos, promovendo melhorias para a sociedade sergipana e seu público interno. Não 
obstante a essa evolução institucional, detectou-se a necessidade de acompanhar o desenvolvimento 
do Estado de forma planejada, continuada e sustentável. 

Neste sentido, o comando da corporação encontrou no Planejamento Estratégico, a ferra-
menta adequada para inserção do CBMSE frente às mudanças que hoje acontecem de forma globali-
zada. 

O presente Planejamento Estratégico é um processo gerencial que permite estabelecer um 
direcionamento a ser seguido com o objetivo de obter otimização dos recursos materiais e humanos, 
na busca do desenvolvimento institucional efetivo. 

Nesta concepção de visão estratégica, o Comando do CBMSE enviou oficiais da corporação 
para um estudo mais aprofundado no Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), referência na-
cional em planejamento estratégico, os quais trouxeram a expertise goiana para a aplicação no CBM-
SE.

Após a conclusão dos trabalhos da Comissão de Elaboração, o Plano Estratégico do CBMSE – 
2018/2028 foi colocado sob a análise da Comissão de Validação sendo aprovado e posteriormente 
apresentado aos bombeiros militares de Sergipe, autoridades e sociedade.
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DIRETRIZ ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICA

Salvaguardar a vida, o meio ambiente e o patrimônio, promovendo 
desenvolvimento responsável, com ética e efetividade para o bem estar da 
sociedade.

Ser a Corporação Militar, referência em serviços de Bombeiros do Nordeste 
até 2028.

Camaradagem: Grau de coesão efetiva entre os integrantes do CBMSE, resultando 
em um esforço conjunto em prol da sociedade.

Comprometimento: Compromisso com os deveres, objetivos e princípios da 
Corporação para refletir em bons serviços prestados à sociedade.

Coragem: Iniciativa de agir no cumprimento do dever, diante de um perigo, 
renunciando a própria vontade, mesmo com risco à própria vida.

Credibilidade: Característica almejada para conquistar a confiança de alguém ou 
da sociedade.

Dignidade: Qualidade moral que infunde respeito; consciência do próprio valor; 
honra, autoridade, nobreza.

Disciplina: Obediência às regras, aos superiores, aos regulamentos e às doutrinas 
institucionais.

Ética e Probidade: Gerenciar e executar tarefas baseados em preceitos éticos e 
morais, com honradez e honestidade.

Hierarquia:  Ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de 
uns aos outros.

Persistência: Capacidade de perseverança, tenacidade e força de vontade.

Profissionalismo: Compromisso de constante aprimoramento para elevar a 
competência e a excelência nos padrões de conduta e determinação com a tarefa 
Bombeiro Militar, para a prestação de bons serviços à sociedade.

Responsabilidade socioambiental:  É adotar, individual ou coletivamente, práticas 
em benefício da sociedade e do meio ambiente, melhorando a qualidade de vida 
das pessoas. 

Solidariedade: Ser solidário não é simplesmente ajudar. É se envolver, se dedicar 
a trabalhos que tragam benefícios à sociedade.

MISSÂO

VISÃO

VALORES
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

O diagnóstico estratégico permitiu identificar como o CBMSE encontra-se no cenário atual, 
possibilitando o planejamento do futuro da corporação. Foram realizados três questionários dire-
cionados à sociedade sergipana, aos integrantes do CBMSE de modo geral e aos Comandantes de 
Unidades do CBMSE. 

Os resultados obtidos foram tabulados com base na matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats – Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), que consiste na análise do 
cenário interno e externo da corporação, cruzando as oportunidades e ameaças externas à intenção 
estratégica da corporação, levando em conta sua missão, visão, valores e objetivos, que foram conce-
bidos com base no modelo de Gestão Estratégica Balanced Scorecard (BSC), que auxiliará na mensu-
ração dos progressos da Corporação.

 Para alcançar o nível de confiança de 95% sobre a pesquisa realizada (Marconi e Laka-
tos, 1996), foi aplicado um total de 544 (quinhentos e quarenta e quatro) questionários à sociedade 
civil, 224 (duzentos e vinte e quatro) militares em geral do CBMSE e 06 (seis) Oficiais Comandantes 
de Unidades.

 A partir da análise foi possível definir os fatores críticos de sucesso para o Plano Es-
tratégico, bem como os principais objetivos, estratégias e metas da corporação para os próximos dez 
anos, sendo estabelecidas as quatro grandes perspectivas: Sociedade, Gestão e Operações, Aprendi-
zado e Recursos Financeiros.
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Após a aplicação dos questionários internos e externos e analisá-los por meio da matriz 
SWOT, o diagnóstico da corporação apontou alguns elementos que podem definir o sucesso ou o 
fracasso de cada objetivo, aqui denominados de fatores críticos de sucesso, por serem fundamentais 
para a corporação.

Ter efetivo capaz de suprir os meios operacionais e administrativos atuais e a proposta de expansão.

Adquirir viaturas e equipamentos de forma a manter todas as equipes em funcionamento adequado 
e expandir as Unidades Operacionais do CBMSE.

Capacitar adequadamente os quadros do CBMSE em todos os cursos obrigatórios e nas especializa-
ções.

Modernizar os processos do CBMSE por meio dos recursos de Tecnologia da Informação.

Ocupar e controlar efetivamente os espaços institucionais, de modo a não deixar vazios capazes de 
despertar o interesse de outros atores nas atividades inerentes ao CBMSE.

Expandir a ação do CBMSE por meio de novas Unidades Operacionais em locais estratégicos, visando 
dar maior cobertura operacional e consequentemente diminuir o tempo resposta das ocorrências.

Valorizar o público interno do CBMSE visando melhoria no relacionamento interpessoal e o estado 
físico e mental dos bombeiros.

Garantir que os recursos sejam suficientes para a manutenção das atividades bombeiro militar, bem 
como para novos investimentos.

Implantar um programa de melhoria de cultura preventiva no seio da sociedade.

Implantar no CBMSE a cultura da responsabilidade socioambiental em processos e ocorrências, reali-
zando as tarefas de forma sustentável, minimizando os impactos para o meio ambiente.

Efetivo adequado

Ocupação de espaço institucional

Valorização do público interno

Educação preventiva

Capacitação

Equipamentos e viaturas

Tecnologia da Informação

Expansão operacional

Responsabilidade socioambiental

Recursos orçamentários e financeiros
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MAPA ESTRATÉGICO
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS E METAS

SOCIEDADE

GESTÃO E OPERAÇÕES

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES METAS

Alcançar a excelência na 

prestação dos serviços

Pesquisar a satisfação da 

sociedade
% de satisfação Alcançar 90% de satisfação

Pesquisar a credibilidade da 

corporação
% de credibilidade Alcançar 95 % de credibilidade

Alcançar a excelência na 

prestação dos serviços

Desenvolver projetos sociais 

disseminadores da cultura de 

prevenção

Quantidade de projetos 

realizados
20 projetos

Aprimorar a política de 

transparência do CBMSE

Criar Portal de Transparência do 

CBMSE
Portal criado 01 Portal

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES METAS

Equipar o CBMSE

Adquirir viaturas operacionais
Quantidade de viaturas 

adquiridas
50 viaturas

Adquirir equipamentos e 

suprimentos
% de incremento na aquisição. Ampliar em 400%

Expandir e estruturar a atuação 

do CBMSE

Ampliar, equipar e modernizar 

instalações existentes.

Quantidade de Instalações 

equipadas e modernizadas
07 Instalações

Instalar Unidades Bombeiro 

Militar.

Quantidade de Unidades 

Instaladas
Instalar 09 Unidades.

Ampliar o Efetivo do CBMSE
Quantidade de Bombeiros 

Militares incluídos

Ter um Bombeiro Militar para 

cada mil habitantes em Sergipe 

Criar parcerias de atuação.
Quantidade de parcerias 

formalizadas
Firmar 05 parcerias
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Criação de política de 

responsabilidade ambiental no 

CBMSE

Contribuir para a redução 

do impacto ambiental nas 

queimadas

% de área queimada 
Diminuir em 5% a área 

queimada no Estado

Contribuir para a redução 

do impacto ambiental nas 

ocorrências com animais

% de ocorrências

Aumentar em 30% o número 

de ocorrências com animais 

salvos (não sacrificados)

Reduzir os impactos ambientais 

nas instalações e operações do 

CBMSE

Quantidade de medidas 

implementadas

Criar 100 medidas de redução 

de impactos.

Realizar campanhas educativas 
Quantidade de campanhas 

realizadas
Realizar 30 campanhas.

Firmar parcerias com órgãos 

vinculados a área ambiental

Quantidade de parcerias 

firmadas
Firmar 05 parcerias

Desenvolver e ampliar ações de 

saúde e sociais

Desenvolver um Centro 

de Saúde Ocupacional e 

psicossocial

Centro criado 01 centro

Promover a manutenção da 

saúde

Quantidade de pessoas 

atendidas
3000 atendimentos

Desenvolver Projetos sociais 

externos

Quantidade de pessoas 

assistidas
1000 pessoas

Desenvolver eventos sociais 

internos

Quantidade de pessoas 

assistidas
1000 militares do CBMSE

Modernizar a gestão 

administrativa e operacional

Mapear processo % de processos mapeados 100% de processos mapeados

Informatizar, estruturar e 

modernizar a gestão.

Quantidade de programas ou 

sistemas implantados

30 Programas ou sistemas 

implantados

Aperfeiçoar e estruturar a 

comunicação social do CBMSE
% de ações implementadas

100% das ações 

implementadas

Criar e  aprovar a Lei de 

Estrutura Organizacional do 

CBMSE

Lei criada Uma Lei

Criar a Fundação do CBMSE Lei criada Uma Lei

Padronizar as ações 

operacionais e administrativas
% de processos padronizados

100% dos processos 

padronizados

Gerir Competências

Mapear competências 

individuais
% de competências mapeadas 100% do efetivo do CBMSE

Criar programa de 

movimentação adequado à 

corporação

Programa criado Um programa criado

Integrar o Sistema de Defesa 

Civil Estadual

Aprovar legislação para 

integração entre CBMSE e 

Defesa Civil

Lei Estadual aprovada Uma Lei
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OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES METAS

Desenvolver o Sistema de 

Ensino, Pesquisa e Instrução do 

CBMSE

Construir Unidade de Ensino 

adequada
Unidade Construída 01 Unidade

Construir Centro de 

Treinamento Operacional
Unidade Construída 01 Unidade

Firmar parceria com instituições 

reconhecidas na área de ensino

Quantidade de parcerias 

firmadas
10 Parcerias

Elevar o nível de escolaridade 

no CBMSE

Quantidade de militares com 

especialização, mestrado e 

doutorado.

Aumentar em 40% a 

quantidade de especialistas, 

mestres e doutores.

Formar e qualificar o efetivo 

para a execução das ações 

operacionais e administrativas

% militares qualificados 100% da corporação

Formar e qualificar os 

instrutores para os cursos do 

CBMSE

% instrutores qualificados 100% dos instrutores

Fortalecer a doutrina 

Operacional e Administrativa da 

corporação

Criar normas doutrinárias do 

CBMSE

Quantidade de normas 

doutrinários criados
10 normas gerais

Desenvolver registro histórico 

da corporação

Criar o museu Bombeiro Museu criado 01 museu

Incentivar o resgate histórico da 

corporação

Quantidade de peças históricas 

resgatadas
1000 peças históricas

APRENDIZADO
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RECURSOS FINANCEIROS

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS INDICADORES METAS

Ampliar as fontes de captação 

de recursos

Ampliar as ações preventiva de 

atividades técnicas 

% de captação de recursos 

efetivamente arrecadados

Aumentar em 80% a 

arrecadação prevista

Firmar parcerias com repasse de 

recursos para o CBMSE

Quantidade de parcerias 

firmadas
20 parcerias

Criar Fundo para manter o 

CBMSE Equipado
Quantidade de Fundos criados 01 Fundo criado

Buscar recursos de emendas 

parlamentares

% de recursos captados por 

emendas aprovadas

Aumentar em 50% os recursos 

captados

Garantir a ampliação e 

execução financeira e 

orçamentária

Executar o orçamento anual 

previsto.
% de orçamento executado 98%

Aumentar a previsão 

orçamentária na Lei 

Orçamentária Anual (LOA)

% de orçamento aumentado
Aumentar em 50% a previsão 

orçamentária

Notas:
1.O plano de gestão anual deve ser elaborado pela Assessoria de Planejamento, ou setor similar, com as diretri-
zes do Comando Geral em consonância com Plano Estratégico do CBMSE;

2.Deve ser elaborado anualmente um plano de ações por todos os órgãos da estrutura do CBMSE e condensado 
pela assessoria de planejamento, em um único documento, para fins de controle e avaliação;

3.Outras ações que não constam no Plano Estratégico para fins de melhorias nas atividades operacionais e 
administrativas devem ser contidas no plano de gestão anual, desde que não sejam fora das perspectivas do 
Plano Estratégico;

4.Deve ser lembrado que no CBMSE os processos já existem, as ações de melhorias devem ser constantes. As 
ações estratégicas estabelecem direcionamento para a corporação nos próximos dez anos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Estratégico aqui apresentado será implementado ao longo dos próximos dez anos 
através de um processo evolutivo. Durante sua elaboração foram utilizadas ferramentas na criação de 
estratégias que servirão como norte para as tomadas de decisão.

De fato, o Plano Estratégico é um processo contínuo a ser vivenciado pela corporação na atu-
alidade, pois precisa ser flexível às possíveis mudanças que ocorrem continuamente nos ambientes 
organizacionais, seja ele administrativo ou operacional.

É válido salientar que a comissão do Planejamento Estratégico priorizou o grau de importân-
cia de cada um dos objetivos propostos, analisando as condições em que se encontra a corporação, 
definindo atributos como missão, visão e valores, estabelecendo estratégias, impostos pelo BSC, de 
extrema relevância, pois facilitarão a aplicação das ações sugeridas, de como, onde, quem e quando 
fazer, bem como de qual investimento envolvido será necessário em cada etapa do Plano de Ação. 

Diante das mudanças constantes e aceleradas de todo cenário sergipano, almeja-se que 
o Planejamento Estratégico contribua para o crescimento do CBMSE, realizando as suas ações com 
maior confiabilidade, com vistas a efetivar seus serviços com excelência e credibilidade em prol da 
sociedade, tornando-se uma referência no Nordeste.
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Contra as chamas em lutas Ingentes,
Sob o nobre o alvi-rubro pendão,
Dos soldados do fogo valentes,
É, na paz, a sagrada missão.
E se um dia houver sangue e batalha,
Desfraldando a auri-verde bandeira,
Nossos peitos são férreas muralhas,
Contra audaz agressão estrangeira,

Missão dupla o dever nos aponta
Vida alheia e riquezas a salvar
E, na guerra, punindo uma afronta,
Com valor pela Pátria lutar.

Auri-fulvo clarão gigantesco,
Labaredas flamejam no ar,
Num incêndio horroroso e dantesco,
A cidade parece queimar,
Mas não temem a morte os bombeiros
Quando ecôa d’alarme o sinal,
Ordenando voarem ligeiros,
A vencer o vulcão Infernal.

Missão dupla o dever nos aponta
Vida alheia e riquezas a salvar
E, na guerra, punindo um afronta,
Com valor pela Pátria lutar.

Rija luta aos heróis aviventa,
Inflamando em seu peito o valor,
Para frente o que importa a tormenta,
Dura marcha ou de soes a rigor?
Nem um passo daremos atras,
repelindo, inimigos canhões,
Voluntários na morte na paz,
São na guerra indomáveis leões.

Missão dupla o dever nos aponta
Vida alheia e riquezas a salvar
E, na guerra, punindo um afronta,
Com valor pela Pátria lutar.

Letra: Ten. Sergio Luiz de Matos
Música: Cap. Antônio Pinto Junior

CANÇÃO DO SOLDADO DO FOGO



Vidas Alheias e Riquezas Salvar


