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 GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS 

 
NOTA DE ENSINO Nº 001/2018 – CEIB 

 
Critérios para vistoria das instalações físicas e campos de treinamento, para 
obtenção do Laudo Técnico, das Empresas Especializadas na Formação e 
Treinamento de Brigadas de Incêndio, de Primeiros Socorros ou Socorros de 
Urgência, de Salva-Vidas ou Guarda-Vidas e de Empresas Prestadoras de 
Serviços de Brigadistas Profissionais. 
 
1 FINALIDADE 
 

Considerando a necessidade de padronizar as exigências referentes ao item 5.6.1.2 

da NT 07/2016, que trata dos requisitos técnicos necessários para as empresas 

formadoras obterem e manterem o Laudo Técnico previsto no item 5.6.1.4 da 

mesma norma; 

Considerando a necessidade de padronizar as exigências referentes às instalações 

físicas na ocasião das vistorias periódicas previstas no item 5.7.4 da NT 07;  

Considerando o item 6.4 da NT 07 – 2016, que prevê as regulamentações 

necessárias ao complemento dessa Norma deverão ser baixadas pelo Centro de 

Ensino e Instrução de Bombeiros – CEIB; 

A presente nota tem por finalidade parametrizar os itens que devem ser cobrados 

em vistorias para obtenção e/ou manutenção do Laudo Técnico referente às 

instalações físicas, corpo técnico, materiais didáticos e campo de treinamento das 

Empresas Especializadas na Formação e Treinamento, conforme definição da NT 

07/2016. 

 
2 REFERÊNCIA 
 

Lei nº 9.269, de 21 de julho de 2009 (Alterada pela Lei Nº 10.368, de 22 de maio de 

2015); 
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Decreto nº 2.423-R, de 15 de dezembro de 2009 (Alterado pelo Decreto Nº 3823-R, 

de 29 de junho de 2015 e Alterado pelo Decreto Nº 4062-R, de 01 de fevereiro de 

2017); 

NT 07, de 1º de abril de 2016 - Norma técnica destinada à regulamentação dos: - 

Cursos de formação de Brigadas de incêndio, primeiros socorros ou socorros de 

urgência e salva-vidas ou guarda-vidas; - Procedimentos para formação, 

treinamento, reciclagem e cadastramento de empresas; 

Portaria 151-N, de 24 de outubro de 2001 - Aprova a Diretriz Administrativa que 

trata da padronização de nomenclatura, confecção e aplicação de documentos no 

CBMES; 

ABNT NBR 14277/2005 - Campo para Treinamento de Combate a Incêndio; 

Instrução de Serviço DETRAN/ES Nº 67-N, de 05 de dezembro de 2014; 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 21/09/1993. 

 
3 EXECUÇÃO 
 

O militar responsável pela vistoria deverá certificar-se de que os itens previstos nos 

respectivos anexos desta nota estejam presentes durante a vistoria, assim como 

recolher a documentação solicitada. 

As vistorias realizadas para inspecionar as instalações físicas de contratantes das 

Empresas Especializadas na Formação e Treinamento para ministrar cursos de 

Brigada Eventual (curso in company), deverão se ater às instalações físicas e ao 

campo de treinamento, uma vez que os demais requisitos mínimos já são atendidos 

pelas Empresas Especializadas na Formação e Treinamento, uma vez que são 

cadastradas junto ao CEIB. 

 

4 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
 
As Empresas Especializadas na Formação e Treinamento que forem se cadastrar a 

partir da data de publicação desta Nota de Ensino deverão atender para os 

requisitos previstos nos anexos, em sua integralidade, já no primeiro cadastramento. 

As Empresas Especializadas na Formação e Treinamento, já cadastradas, que não 

atendam aos requisitos previstos no presente documento, terão um prazo de 180 
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(cento e oitenta) dias, a contar da ciência formal desta nota, através de ofício ou de 

publicação no diário oficial, para se adequar aos novos requisitos descritos nos 

anexos. (Obs.: A empresa somente será avaliada na vistoria de renovação do 

cadastro junto ao CBMES). 

 

 

Serra, 13 de abril de 2018. 

 

 

 

 

 
ALEXANDER LOUREIRO DE SOUZA– MAJ BM 

Chefe do Centro de Ensino e Instrução do CBMES 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS 
 

ANEXO A  
 

LAUDO TÉCNICO PARA EMPRESAS FORMADORAS DE BRIGADISTAS 
PROFISSIONAIS 

 
Razão Social da Empresa: _____________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________________________ 

 
MARQUE OS ITENS EM DESCONFORMIDADE 

 
1. INSTALAÇÕES FÍSICAS (SALAS DE AULA, VESTIÁRIOS, BANHEIROS) 

q Salas de aula com no mínimo 30 (trinta) m2. (Sendo aproximadamente: 1,2 (um vírgula 
dois) m2 por aluno e 6 (seis) m2 para o instrutor. É vedada a construção de mezaninos 
para atender este item); 

q Quadro para exposição escrita; 
q Recursos audiovisuais. (Projetor com computador e caixas de som ou televisão com 

no mínimo 40” e computador); 
q Cada sala de aula deve ser mobiliada com carteiras dotadas de apoio para escrita, 

em número compatível com o tamanho da sala, adequadas para destro e canhoto, 
além de cadeira e mesa para instrutor (pelo menos duas carteiras compatíveis com 
canhotos). 

q 02 (dois) aparelhos sanitários (um vaso sanitário e um lavatório cada), sendo um 
feminino e outro masculino, com acesso independente da sala de aula, constante da 
estrutura física das Empresas Especializadas na Formação e Treinamento. (Caso a 
empresa possua mais de duas salas de aula, acrescentar 01 (um) aparelho sanitário 
para cada sala de aula).  

q 01 (um) bebedouro para cada 04 (quatro) salas de aula. (Deverá ser instalado fora do 
banheiro e da sala de aula). 

q O número de chuveiros nos vestiários deve ser de 01 (um) para cada sala de aula. 
(No total deve haver no mínimo um no banheiro masculino e outro no feminino) 

q Alvará de Licença (ALCB) ou de Licença Provisória (ALPCB) ou de Autorização para 
Funcionamento (AAFCB) do Corpo de Bombeiros.  

 
2. CORPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
q Apresentação da documentação referente ao responsável técnico junto ao CEIB. 

(Registro no CREA/CAU ou cópia da identidade funcional do Oficial Bombeiro Militar 
da Reserva e documentação comprovando vínculo empregatício do Responsável 
Técnico)  

q Instrutores cadastrados junto ao CEIB/CBMES. 
 
3. MATERIAIS DIDÁTICOS ESPECÍFICOS 
q Material didático específico para aulas teóricas (Apostilas em meio físico ou digital); 
q 10 (dez) extintores de incêndio por sala de aula específicos para instrução. (4 de 

Água, 3 de PQS e 3 de CO2.) 
 

____________________________       ____________________________ 
Militar Responsável pela Conferência              Responsável pelo Estabelecimento 
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q Material de Primeiros Socorros: 02 manequins para prática de primeiros socorros, 01 

manequim lactente, talas moldáveis, ataduras, compressas, soro fisiológico, tesoura 
com ponta romba, luvas de procedimentos, 20 óculos de proteção e máscara de 
proteção para atendimento pré-hospitalar, 01 Desfibrilador Eletrônico Automático 
(DEA) de treinamento, 04 pranchas completas (Com blocante de cabeça “headblock” 
e tirantes), colares cervicais (Infantil, P, M, G, GG), 01 Colete de imobilização (tipo 
KED), Reanimador Manual (Tipo Ambu); 

q Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) ou Hidrante de Coluna (HC) munidos dos 
seguintes equipamentos: 03 mangueiras de 63 mm, 01 divisor de linhas, 06 
mangueiras de 38 mm, 02 esguichos reguláveis atomizados, 02 chaves de 
mangueira, 01 esguicho proporcionador de espuma, 01 aparelho entrelinhas; 

q 05 conjuntos de roupas de aproximação (calça, balaclava, jaqueta, bota, capacete e 
luva), 05 equipamentos autônomos de proteção respiratória completos (Cangalha, 
Cilindro, válvulas e máscara); 

q 25 capacetes para salvamento em alturas; 25 cadeirinhas para atividade de 
salvamento em altura ou cinto baudrier; 25 pares de luvas para salvamento em 
alturas; 02 cordas estáticas ou semiestáticas de 50 m; 20 freios oito; 60 mosquetões 
de aço ou duralumínio; 50 cordeletes; 02 “fraudões” de salvamento; 10 fitas tubulares; 
25 cabos “solteiros” (Pedaços de corda para salvamento em altura com 4 a 6 metros 
de comprimento), 10 ascensores de punho, 10 blocantes ventrais, 6 roldanas simples; 
(Todos os equipamentos de salvamento em altura devem possuir certificação NFPA 
de segurança); 

q 01 Aparelho de poço (tripé), 01 maca flexível (tipo Sked), 01 placa organizadora;  
q 10 manuais da ABIQUIM, macacão impermeável (Roupa nível C), luvas e botas de 

borracha, tanque móvel de descontaminação (1000l), 01 bomba costal, vassouras e 
baldes, 02 cavaletes, 05 cones. 

q 03 radiocomunicadores portáteis. 
 

4. CAMPO DE TREINAMENTO 

q Pátio de treinamento com medida mínima de 300 m2; 
q Torre para prática de salvamento em alturas com no mínimo 6 metros de altura com a 

devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da estrutura emitida por 
profissional competente; 

q O campo de treinamento de combate a incêndio deve seguir os requisitos do campo 
de treinamento de combate a incêndio nível 01 – Básico, previsto na NBR 14277:2005 
conforme pode ser visto na tabela abaixo: 

   
 
______________________________            _____________________________  
Militar Responsável pela Conferência             Responsável pelo Estabelecimento 
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*Obs.: Significado das siglas: ECI – Equipamentos de Combate a Incêndio, PMA – Proteção ao Meio 
Ambiente, SU – Segurança ao Usuário. 
*Obs2.: A utilização e demonstração dos extintores sobre rodas, espuma mecânica e pó ABC é 
facultativa. 
*Obs3.: Distância de Segurança: Distância mínima julgada necessária para garantir a segurança das 
pessoas e das instalações, normalmente contada a partir do limite da área dos simuladores em uso.   
*Obs4: As Empresas Especializadas na Formação e Treinamento deverão buscar a licença para 
utilização dos simuladores junto aos órgãos ambientais. 
*Obs5: Composição do Kit de Primeiro Socorros: ― 100 unidades de compressas de gaze 8 dobras 
(7,5 cm x 7,5 cm); ―  5 unidades de compressas de gaze esterilizadas (10 cm x 15 cm); ―  10 
unidades de ataduras de crepe (20 cm de largura); ―  5 unidades de plástico protetor de queimaduras 
e eviscerações (1 m x 1 m), esterilizado; ―  4 frascos de soro fisiológico de 250 ml; ―  1 unidade de 
fita adesiva (crepe); ―  3 unidades de talas moldáveis grandes (86 cm x 10 cm x 2 cm); ―  3 unidades 
de talas moldáveis médias (63 cm x 9 cm x 2 cm); ―  3 unidades de talas moldáveis pequenas (30 cm 
x 8 cm x 2 cm); ―  1 prancha longa de madeira ou de similar resistência (190 cm x 45 cm); ―  5 
unidades de bandagens triangulares (142 cm x 100 cm x 100 cm); ―  1 ressuscitador manual (ambu) 
ou máscara de ressuscitação para ventilação artificial; ―  1 colar cervical de cada tamanho 
padronizado: grande, médio e pequeno; ―  1 tesoura de ponta romba; ―  equipamento de proteção 
individual (EPI) do socorrista: óculos de segurança, máscara semifacial e luvas de procedimento.   
 

5. PARECER 
 
q APTO 
 
q INAPTO 
 
6. OBSERVAÇÕES: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

VALIDADE: 03(três) anos ou validade do cadastro da Empresa Formadora de Brigadistas. (O que terminar antes.) 

 

_____________, __ de _____________ de __________ 
 
 
    ______________________________       ____________________________ 

Militar Responsável pela Conferência                 Responsável pelo Estabelecimento 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS 
 

ANEXO B 
 

LAUDO TÉCNICO PARA EMPRESAS FORMADORAS DE BRIGADISTAS 
EVENTUAIS 

Razão Social da Empresa: _____________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
CNPJ:_____________________________________________________________________ 
Finalidade:  qCadastro de Empresa Formadora  q Instalações de Empresas Contratantes       

q Campo de Treinamento Alugado. 
 

MARQUE OS ITENS EM DESCONFORMIDADE 
 

1. INSTALAÇÕES FÍSICAS (SALAS DE AULA, VESTIÁRIOS, BANHEIROS) 
q As salas de aula devem possuir no mínimo 30 (trinta) m2

. (Sendo aproximadamente: 1,2 (um 
vírgula dois) m2 por aluno e 6 (seis) m2 para o instrutor, é vedada a construção de mezaninos 
para atender este item); 

q Quadro para exposição escrita; 
q Recursos audiovisuais adequados (Projetor com computador e caixas de som ou televisão 

com no mínimo 40” e computador); 
q Cada sala de aula deve ser mobiliada com carteiras dotadas de apoio para escrita, em 

número compatível com o tamanho da sala, adequadas para destro e canhoto, além de 
cadeira e mesa para instrutor (pelo menos duas carteiras compatíveis com canhotos). 

q 02 (dois) aparelhos sanitários (um vaso sanitário e um lavatório cada), sendo um feminino e 
outro masculino, com acesso independente da sala de aula, constante da estrutura física das 
Empresas Especializadas na Formação e Treinamento. (Caso a empresa possua mais de 
duas salas de aula, acrescentar 01 (um) aparelho sanitário para cada sala de aula). 

q 01 (um) bebedouro para cada 04 (quatro) salas de aula. (Deverá ser instalado fora do 
banheiro e da sala de aula). 

q Alvará de Licença (ALCB) ou de Licença Provisória (ALPCB) ou de Autorização para 
Funcionamento (AAFCB) do Corpo de Bombeiros.  

 
2. CORPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
q Apresentação da documentação referente ao responsável técnico junto ao CEIB. (Registro no 

CREA/CAU ou cópia da identidade funcional do Oficial Bombeiro Militar da Reserva e 
documentação comprovando vínculo empregatício do Responsável Técnico)  

q Instrutores cadastrados junto ao CEIB/CBMES. 
 

3. MATERIAIS DIDÁTICOS ESPECÍFICOS 
q Material didático específico para aulas teóricas (Apostilas); 
q 10 (dez) extintores de incêndio por sala de aula específicos para instrução. (Sendo 4 de Água, 

3 de PQS e 3 de CO2.);  
q 03 mangueiras de 63 mm, 01 divisor de linhas, 06 mangueiras de 38 mm, 02 esguichos 

reguláveis, 02 chaves de mangueira. 
q Material de Primeiros Socorros: 02 manequins para prática de primeiros socorros, 01 

manequim lactente, talas moldáveis, ataduras, compressas, soro fisiológico, tesoura com 
ponta romba, luvas de procedimentos, 20 óculos de proteção e máscara de proteção para 
atendimento pré-hospitalar, 01 Desfibrilador Eletrônico Automático (DEA) de treinamento, 04 
pranchas completas (Com blocante de cabeça “headblock” e tirantes), colares cervicais 
(Infantil, P, M, G, GG), Reanimador Manual (Tipo Ambu). 

 
______________________________      ____________________________              
Militar Responsável pela Conferência              Responsável pelo Estabelecimento 
 



N.E. nº 001/2018 - CEIB  8/10 
 

4. CAMPO DE TREINAMENTO 
 
q O campo de treinamento de combate a incêndio deve seguir os requisitos do campo para 

treinamento de combate a incêndio nível 01 – Básico previsto na NBR 14277:2005, conforme 
pode ser visto na tabela abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Obs.: Significado das siglas: ECI – Equipamentos de Combate a Incêndio, PMA – Proteção ao Meio Ambiente, SU – Segurança ao 

Usuário. 
*Obs2.: A utilização e demonstração dos extintores sobre rodas, espuma mecânica e pó ABC é facultativa. 
*Obs3.: Distância de Segurança: Distância mínima julgada necessária para garantir a segurança das pessoas e das instalações, 

normalmente contada a partir do limite da área dos simuladores em uso.   
*Obs4: As Empresas Especializadas na Formação e Treinamento deverão buscar a licença para utilização dos simuladores junto aos 

órgãos ambientais. 
*Obs5: Composição do Kit de Primeiro Socorros: ―  100 unidades de compressas de gaze 8 dobras (7,5 cm x 7,5 cm); ―  5 

unidades de compressas de gaze esterilizadas (10 cm x 15 cm); ―  10 unidades de ataduras de crepe (20 cm de largura); ―  5 
unidades de plástico protetor de queimaduras e eviscerações (1 m x 1 m), esterilizado; ―  4 frascos de soro fisiológico de 250 
ml; ―  1 unidade de fita adesiva (crepe); ―  3 unidades de talas moldáveis grandes (86 cm x 10 cm x 2 cm); ―  3 unidades de 
talas moldáveis médias (63 cm x 9 cm x 2 cm); ―  3 unidades de talas moldáveis pequenas (30 cm x 8 cm x 2 cm); ―  1 prancha 
longa de madeira ou de similar resistência (190 cm x 45 cm); ―  5 unidades de bandagens triangulares (142 cm x 100 cm x 100 
cm); ―  1 ressuscitador manual (ambu) ou máscara de ressuscitação para ventilação artificial; ―  1 colar cervical de cada 
tamanho padronizado: grande, médio e pequeno; ―  1 tesoura de ponta romba; ―  equipamento de proteção individual (EPI) do 
socorrista: óculos de segurança, máscara semifacial e luvas de procedimento.   

 
5. PARECER 
 
q APTO 
 
q INAPTO 
 
6. OBSERVAÇÕES: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
VALIDADE: 03 (três) anos ou validade do cadastro da Empresa Formadora de Brigadistas. (O que terminar antes.) 

 
_____________, __ de _____________ de _________ 

 
 

  ______________________________          _____________________________     
Militar Responsável pela Conferência             Responsável pelo Estabelecimento 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRUÇÃO DE BOMBEIROS 
 

ANEXO C 
 

LAUDO TÉCNICO PARA EMPRESAS FORMADORAS DE SALVA-VIDAS OU 
GUARDA-VIDAS 

 
Razão Social da Empresa: _____________________________________________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
CNPJ: _____________________________________________________________________ 
 

MARQUE OS ITENS EM DESCONFORMIDADE 
 

1. INSTALAÇÕES FÍSICAS (SALAS DE AULA, VESTIÁRIOS, BANHEIROS) 
 
q As salas de aula devem possuir no mínimo 30 (trinta) m2. (Sendo 

aproximadamente: 1,2 (um vírgula dois) m2 por aluno e 6 (seis) m2 para o 
instrutor, é vedada a construção de mezaninos para atender este item); 

q Quadro para exposição escrita; 
q Recursos audiovisuais adequados (Projetor com computador e caixas de som ou 

televisão com no mínimo 40” e computador); 
q Cada sala de aula deve ser mobiliada com carteiras dotadas de apoio para 

escrita, em número compatível com o tamanho da sala, adequadas para destro e 
canhoto, além de cadeira e mesa para instrutor (pelo menos duas carteiras 
compatíveis com canhotos). 

q 02 (dois) aparelhos sanitários (um vaso sanitário e um lavatório cada), sendo um 
feminino e outro masculino, com acesso independente da sala de aula, 
constante da estrutura física das Empresas Especializadas na Formação e 
Treinamento. (Caso a empresa possua mais de duas salas de aula, acrescentar 
01 (um) aparelho sanitário para cada sala de aula). 

q 01 (um) bebedouro para cada 04 (quatro) salas de aula. (Deverá ser instalado 
fora do banheiro e da sala de aula). 

q O número de chuveiros nos vestiários deve ser de 01 (um) para cada sala de 
aula. (No total deve haver no mínimo um nos banheiros masculino e feminino) 

q 01 Piscina Semiolímpica. (Pode ser alugada, neste caso apresentar o contrato de 
locação)  

q Alvará de Licença (ALCB) ou de Licença Provisória (ALPCB) ou de Autorização para 
Funcionamento (AAFCB) do Corpo de Bombeiros.  

 
2. CORPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

 
q Verificar se foi apresentada junto ao CEIB a declaração da empresa indicando os 

profissionais da empresa responsáveis pela formação e treinamento, bem como a sua 
respectiva formação profissional (Se Civil: Deve ter concluído o CFGV com nota superior 
a 9 e ser aprovado em prova teórica especifica para instrutores; Se Bombeiro Militar: 
Deve ser detentor de curso de especialização em salvamento aquático ou de curso de 
Instrutor de Guarda-vidas reconhecidos por algum dos Corpos de Bombeiros Militares do 
Brasil ou ser aprovado em prova teórica especifica para instrutores). 
 
 

____________________________       ____________________________ 
Militar Responsável pela Conferência             Responsável pelo Estabelecimento 
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3. MATERIAIS DIDÁTICOS ESPECÍFICOS 
 
q Apostilas do CBMES, meios auxiliares: manequim para RCP (1 para cada 8 alunos), 

boias, pranchões de salvamento aquático (1 para cada 8 alunos), ilustrações das placas 
de sinalização e advertências de acordo com o padrão do CBMES, equipamentos de 
proteção individual (flutuador, nadadeiras, apito, máscara para RCP- 1 Kit completo 
para cada aluno) (Quantidade mínima: 20 kits completos). 
 

4. PARECER 
 
q APTO 

 
q INAPTO 

 
5. OBSERVAÇÕES: 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
VALIDADE: 03(três) anos ou validade do cadastro da Empresa Formadora de Brigadistas. (O que terminar antes.) 

 
 

_____________, __ de _____________ de _________ 
 
 

 
______________________________      ____________________________ 
Militar Responsável pela Conferência             Responsável pelo Estabelecimento 

 
 

 


