ANEXO 1

DETALHAMENTO DO PROGRAMA ANUAL DE INSTRUÇÃO (PAI) PARA
O ANO DE 2013
1. PÚBLICO-ALVO
O público-alvo definido para cumprir o Programa Anual de Instrução do CBMES é o
efetivo que cumpre a escala de prontidão, podendo o pessoal da administração
acompanhar as instruções, inclusive com certificação ao fim do ano, caso cumpra a
carga horária mínima (40 h/a)

2. EXECUÇÃO
As aulas previstas no PAI serão baseadas nos planos de aula, de cunho eminentemente
prático, distribuídos a todos os OBM operacionais, podendo ser utilizados quaisquer
meios auxiliares disponíveis, como equipamentos operacionais, manuais, vídeos,
relatórios de ocorrências, relatos de experiências de bombeiros militares, dentre outros.

3. EXECUÇÃO
As aulas seguirão os seguintes requisitos:

3.1 DURAÇÃO
A duração deverá ser de no mínimo 2 horas;.

3.2 HORÁRIO
O horário de realização deverá seguir a seguinte prioridade:
• de 09 às 12 horas;
• de 14 às 17 horas;
• no 3º dia de descanso.
3.3 INSTRUTOR
O instrutor deverá ser, a priori, o Chefe de Guarnição, podendo o Comandante do OBM
escalar um instrutor específico para determinada aula.

3.4 FREQUENCIA
Todos os militares de serviço operacional nos dias da instrução deverão estar presentes
às aulas, salvo se já tenha recebido o conteúdo em outro dia de trabalho em razão de
alguma permuta de serviço ou movimentação de escala; se estiver com problema de
saúde que inviabilize a sua participação (fundamentado por comprovação médica ou
psicológica); ou ainda, se for dispensado pelo Comando do OBM.

3.5 CONTEÚDO
O conteúdo a ser ministrado nas instruções, referente a 2012, encontra-se no
compêndio distribuído a todos os OBM, bem como na intranet do CBMES na pasta da
BM/3 e o conteúdo novo, relativo à Defesa Civil, está disponível no referido ambiente
virtual.

3.6 CERTIFICAÇÃO
O militar que frequentar pelo menos 20 instruções no ano letivo receberá um certificado
expedido pela BM/3 constando que participou do Curso de Atualização em Atividades de
Bombeiro (CAAB) do ano em curso, com carga horária de 46 h/a, valendo como
pontuação para fins de promoção.

4 ACOMPANHAMENTO
- Seguem adiante os Relatórios que devem ser preenchidos em razão da execução do
PAI;
- Cada Comandante de OBM deverá publicar IS indicando o militar que será o
responsável pelo acompanhamento da realização do PAI no exercício de 2013, bem
como pela preparação e envio do Relatório Mensal à SEF/BM-3 na data estabelecida;
- Depois de toda aula ministrada o instrutor deverá preencher o Relatório de Aula e
entregá-lo à Seção de Expediente do OBM para que o militar responsável possa
preencher o Relatório Mensal e enviá-lo à SEF/BM-3;
- Importante observar que o Relatório Mensal deverá ser encaminhado à SEF/BM-3 até
o dia 10 do mês subsequente, devendo estar anexados os Relatórios de Aula
devidamente preenchidos pelos chefes de guarnição e/ou responsáveis.

5 CALENDÁRIO PROGRAMA ANUAL DE INSTRUÇÃO (PAI) 2013
SEMANA

PERÍODO

TEMA

01

08 a 11 de abril

APH - Assepsia/expurgo
equipamentos

02

15 a 18 de abril

Incêndio Estrutural - EPR/EPI

03

22 a 25 de abril

Equipamentos Operacionais - Operação da
bomba da viatura

04

06 a 09 de maio

Salvamento em Alturas
amarrações e ancoragem

05

13 a 16 de maio

Resgate Veicular - Rotina de resgate veicular

06

20 a 23 de maio

APH - Imobilização com talas

07

27 a 30 de maio

Defesa Civil – Conceitos iniciais

08

10 a 13 de junho

Incêndio Estrutural - Viatura em combate
ofensivo

09

17 a 20 de junho

APH - DEA

10

24 a 27 de junho

Equipamentos Operacionais - Tirfor

11

08 a 11 de julho

Produtos
ABIQUIM

12

15 a 18 de julho

APH - KED

13

22 a 25 de julho

Incêndio Estrutural - Utilização do SHP

14

05 a 08 de agosto

Extermínio
legislação

15

12 a 15 de agosto

APH - RCP

16

19 a 22 de agosto

Corte de Árvore - Técnicas de corte e
segurança da operação

17

09 a 12 de setembro

Equipamentos Operacionais - Motosserra

18

16 a 19 de setembro

Salvamento em Alturas - Sistema de oito-fixo
com triângulo de evacuação

19

23 a 26 de setembro

APH - Método START

20

07 a 10 de outubro

Incêndio Estrutural - Comportamento
incêndio em compartimento.

Perigosos

de

-

insetos

de

-

Uso

-

viaturas

e

EPI/Nós

do

e

manual

Vídeo-aula

e

do

21

14 a 17 de outubro

Resgate Veicular - Manobra de elevação do
painel e retirada de porta

22

21 a 24 de outubro

Produtos Perigosos - Técnicas básicas de
contenção/confinamento

23

04 a 07 de novembro

APH - Oxigenoterapia/aspiração

24

11 a 14 de novembro

Ambiente
Confinado
monitoramento do ambiente

25

18 a 21 de novembro

Defesa Civil - SCO

Detecção

e

6 RELATÓRIO DA AULA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROGRAMA ANUAL DE INSTRUÇÃO (PAI) 2013
RELATÓRIO DA AULA
_____________________________________
OBM
Semana: _____ Assunto: ____________________________________________
1) Aspectos positivos:
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Dificuldades encontradas:
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) Sugestões de melhorias:
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4) Incorreções encontradas no plano de aula:
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Frequência:
Grad.

NF

Nome

Assinatura

Data: ____ de _________________ de 2013.
__________________________________
Assinatura do Responsável pela Aula

7 RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROGRAMA ANUAL DE INSTRUÇÃO (PAI) 2013
RELATÓRIO MENSAL DE FREQUÊNCIA
OBM: _________________________________ Mês: ________________________
SEMANAS
GRAD.

NÚMERO
FUNCIONAL

NOME DO MILITAR

Observações:
1) Preencher as três ou quatro quadrículas referentes à Semana de Aula com o número que a identifica,
de acordo com o calendário do PAI - 2013;
2) Assinalar com um “x” as aulas semanais frequentadas pelo respectivo militar;
3) Encaminhar o presente relatório à SEF até o dia 10 do mês subsequente;
4) Anexar os Relatórios de Aula preenchidos pelos chefes de guarnição e/ou responsáveis.
___________________ , ____ de _________________ de 2013

______________________________________
Assinatura do Comandante de OBM

