
OPERAÇÃO VERÃO 2021
Planejamento Estratégico

SESP PCESPMES CBMES DETRAN ES



Operação Verão

✔ Proporcionar maior segurança a população que venha
a usufruir dos balneários capixabas, nas regiões da faixa
litorânea ou de montanha, em suas diversas praias, rios, lagos
e cachoeiras, mediante reforço do policiamento ostensivo e
otimização do emprego dos recursos disponíveis.

Objetivo

Período: 27/12/2021 a 06/03/2022 (70 dias de operação)



Nova metodologia

O modelo tradicional
utilizava o deslocamento de
efetivo do interior para o
litoral.

Modelo tradicional
� Emprego dos Soldados recém-

formados;
� Ampliação da presença policial

com utilização de escala ISEO;
� Incremento de escalas ISEO

nas Regiões Noroeste e
Serrana.

Novo modelo

Reserva técnica de ISEO para o caso de confirmação do Carnaval de Vitória (desfiles de escolas de samba e carnaval de rua)



Operação Verão
Investimento

R$ 6.099.345,41

R$ 5.103.603,74
Emprego de ISEO

R$ 501.821,67
Reserva Técnica de ISEO

R$ 493.920,00
Reserva Téc. de diárias



Operação Verão - PMES
✔ Período: 27/12/2021 a 06/03/2022 (70 dias de operação)

✔ Efetivo Empregado: total de 4056 policiais
militares nos principais balneários do Estado.

4056 policiais
militares



Operação Verão

✔ Região Metropolitana: Vitória,
Serra, Vila Velha e Guarapari

✔ Região Norte: Conceição da
Barra, São Mateus, Linhares,
Aracruz e fundão

✔ Região Sul: Presidente
Kennedy, Marataízes,
Itapemirim, Piúma e Anchieta

✔ Região Noroeste: Mucurici
✔ Região Serrana: Iúna, Irupi,

Ibitirama, Pequiá, Pedra Roxa
e Santa Martha

Locais de Atuação:



Operação Verão - PMES

✔ Policiamento ostensivo a pé e motorizado;
✔ Policiamento ostensivo montado e de bicicleta;
✔ Cerco tático;
✔ Atendimentos emergenciais.

✔ Blitz de trânsito;
✔ Operações de bloqueio;
✔ Operações de abordagens;

Forma de Atuação:



Operação Verão - PCES
AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:

✔ A Delegacias Regionais atuarão em turno de 24 horas, com reforço
de policiais em regime de escala de serviço extra;

✔ As Delegacias de Conceição da Barra, Piúma e Praia Grande
atuarão em turno de 24h durante o Réveillon, finais de semana e
carnaval;

✔ Posto de atendimento ao cidadão na Delegacia de  Jacaraípe;
✔ Intensificação de Operações Policiais Especializadas;
✔ Reforço nos plantões Periciais;
✔ Reforço no serviço DML;



Operação Verão
Salvamento Aquático

✔ O Corpo de Bombeiros Militar é
responsável pela coordenação da
Operação de Salvamento Aquático;

✔ Reforço de 30 bombeiros militares e
mais de 800 guarda-vidas civis.

✔ Atuação na orla de 13 municípios
(Vitória, Linhares, Itapemirim, Presidente
Kennedy, Marataízes, Guarapari, Anchieta,
Piúma, Serra, São Mateus, Conceição da Barra,
Aracruz e Fundão)



Operação Verão - Detran

Reforço na fiscalização de
trânsito, com foco na Lei Seca
Repasse de 200 bafômetros (etilômetros) portáteis para a Polícia Militar
 
Os equipamentos integram as funcionalidades
dos tradicionais e dos passivos (detectam a
presença de álcool no ar, sem necessidade
de soprar o aparelho) em um só aparelho

INVESTIMENTO

R$ 1.879.800,00



Operação Verão - Detran

INVESTIMENTO
R$ 1.966.360,00

Link da campanha “Se beber, não dirija”: https://www.
youtube.com/watch?v=zNLwb43LrMo

Campanhas e Ações Educativas
Os agentes de fiscalização e as servidoras da Educação de Trânsito
participarão de operações integradas nos locais de grande
circulação de veículos e pessoas durante a Operação Verão. 

Tema: Riscos de pilotar ou dirigir após consumo de
substâncias lícitas e ilícitas, com foco nas festas de final de
ano
Período: Dezembro / 2021

Tema: Planejamento das férias e todas as atividades que
envolvem um trânsito seguro, com foco no checklist de
férias
Período: Janeiro / 2022



OPERAÇÃO 2021


