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Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

Os deputados CAPITÃO ASSUMÇÃO e CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO, signatários, no uso de suas prerrogativas regimentais, requerem a 

Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 174 do Regimento 

Interno, seja encaminhado à Casa Civil do Governo do Estado (CV), a presente: 

 

INDICAÇÃO 

 

Ante a premente necessidade do suprimento do efetivo da Segurança Pública 

do Estado do Espírito Santo para resguardar o mandamento constitucional da 

obrigatoriedade estatal da manutenção da ordem e da paz (Segurança Pública), 

sem nos olvidarmos da indissociável responsabilidade fiscal é que remetemos 

ao Excelentíssimo Chefe do Poder Executivo Estadual o presente indicativo 

para que sejam convocados todos os Aprovados nos editais dos Concursos 

Públicos realizados no ano de 2018, sendo: 

 

● Curso de Formação de Soldados – CFSd, que foram destinadas para o 

concurso o provimento de 250 (duzentos e cinquenta) vagas, sendo 

aprovados 748 candidatos após o resultado preliminar. Entretanto, a 

Academia da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, possui 

capacidade para chamar o quantitativo imposto no edital e, também 

todos os excedentes do Concurso realizado no ano 2018, como aconteceu 

no processo seletivo anterior, qual seja, de 2014, onde todos os aprovados 

foram convocados.  
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● Curso de Formação de Oficiais – CFO, que foram destinadas para 

provimento 30 (trinta) vagas para Oficiais, sendo 157 candidatos 

aprovados após o resultado preliminar. Todavia, a Academia da Policia 

Militar do Estado do Espirito Santo, possui a capacidade de receber em 

cada ano corrente 40 (quarenta) alunos oficiais, sendo a primeira turma 

iniciando em 2019, a segunda em 2020 e a terceira 2021.  

 

● Curso de formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar Do 

Estado Do Espírito Santo – CFO/CBMES, que foram destinadas para o 

provimento de 07 (sete) vagas para Oficiais, sendo aprovados 26 

candidatos após o resultado preliminar. No entanto, a Academia do 

Bombeiro Militar que é realizado mediante convenio com outros Estados, 

tem a capacidade de receber os 26 candidatos aprovados para oficiais no 

concurso realizado em 2018. 

 

● Curso de Formação de Soldados do Corpo de bombeiros Militar do 

Estado do Espírito Santo – CFSd/CMBES, que foram destinadas  para o 

provimento de 120 (cento e vinte) vagas para Soldados, sendo 212 

candidatos aprovados após o resultado preliminar. Conquanto, a 

Academia do Bombeiro Militar do Estado do Espirito Santo, dispõe de 

capacidade para convocar o quantitativo estabelecido no edital e os 

excedentes do concurso realizado no ano de 2019. 

 

Tendo em vista o déficit de Servidores Estaduais Militares no Espirito Santo, 

solicitamos encarecidamente esta ação por parte do Poder Executivo para que 

amenize o impacto na carência de homens em serviço da sociedade.  
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Em contrapartida, temos a convicção que tal ação não suprirá completamente a 

demanda necessária no quadro de Militares Estaduais, mas preservará a 

manutenção da ordem pública e da vida em sociedade.  

 

Sala das Sessões, em 22 de Abril de 2019. 

 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente Indicação vem com intuito de resguardar a população da violência 

que vem crescendo de maneira desordenada, desproporcional ao serviço de 

segurança pública prestado pelo Estado, ou seja, esta proposta vem com intuito 

de repor as baixas causadas por aposentadorias, reserva remunerada, reforma e 

entre outras situações. 

 

Sabe-se que o efetivo da Polícia Militar do Estado do Espirito Santo – PMES e 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo são de 9.364 (nove 

mil, trezentos e sessenta e quatro) Militares Estaduais, sendo que as vagas 

previstas são no mínimo 12.371, (doze mil, trezentos e setenta e um), ou seja, há 

uma defasagem de 2.478 (dois e quatrocentos e setenta e oito) servidores 

Estaduais Militares. 

 

Não obstante e de conhecimento da sociedade que no ano de 2018 e no inicio de 

2019 foram abertos concursos para categoria militar estadual, a fim de suprir a 

necessidade de homens nas fileiras castrenses, sendo uma das medidas para 

contornar todo o caos instaurado na Segurança Pública, devido às medidas 

desconexas ditadas pelas administrações anteriores. 

 

Dessa forma, o Estado do Espirito Santo disponibilizou de Recursos do Erário 

realizando o concurso para preenchimento destas vagas no ano de 2018 e de 

2019, apesar disso, o quantitativo exigido nos editais é contraditório ao que falta 

na Segurança Pública.   
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Logo, os gastos com o pessoal do Poder Executivo do Estado do Espirito Santo 

estão dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que se 

apresenta na ordem de 52,27 (cinquenta e dois e vinte sete por cento) com os 

gastos gerais de pessoal com todos os poderes.  

 

Assim, conhecendo o comportamento da despesa com base na Lei e, depois de 

ultrapassada a comprovação legal da existência de vagas no quadro de 

Militares Estaduais, além das vagas ofertadas nos concursos, resta 

contextualizar que os números de excedentes nos concursos, na perspectiva da 

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, são possíveis que sejam 

convocados/chamados e, ainda assim, não ultrapassaria o limite de 60% 

(sessenta por cento), ficando em 49% (quarenta e nove por cento), ou seja, 

abaixo do limite. 

 

Dessa forma, entende-se que a necessidade de pessoal não é somente dentro da 

área de Militares Estaduais, contudo, devemos ter em mente que estes serviços 

são de extrema importância à população, existindo um clamor social diante dos 

altíssimos números de homicídios, furtos, roubos e entre outros crimes que a 

sociedade se encontra a mercê. 

 

O custo com a realização de concursos públicos também é muito expressivo aos 

cofres públicos e a formação de todos os aprovados nestes concursos realizados 

no ano de 2018 e início de 2019 seria uma atitude responsável e concreta no 

combate ao desperdício e, seguidamente, se previne contra defasagem que ao 

longo de cada ano vem tomando conta da Segurança Publica Estadual.  
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Face o exposto, esperamos contar com apoio a esta indicação para que 

convoque conforme sugerido neste Indicativo, que reputo de interesse público e 

social, considerando-se tratar de medida justa, visando à segurança da 

sociedade capixaba. 

  

Sala das Sessões, em 22 de Abril de 2019. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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