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INTRODUÇÃO

Oferecer serviços de qualidade é um dever consti tucional da Adminis-
tração Pública, sempre norteada pelo princípio da efi ciência. Esta é a tônica 
do trabalho desenvolvido pelo Comando de Gestão e Finanças – CGF do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, enquanto órgão de direção 
e assessoramento do Comando Geral. 

 As atribuições do CGF são bastante variadas. Englobam ações de 
recursos humanos como inclusão de novos integrantes às fi leiras da Corpo-
ração, confecção de identi fi cação militar, gerenciamento de afastamentos 
regulares, extraordinários e de licenças, processamento de folha de paga-
mento de servidores, publicação de matérias em boleti ns, gestão de proces-
sos de transferência de militares para a Reserva Remunerada, Reforma entre 
outras atribuições correlacionadas.

 Desta forma, para facilitar o trabalho dos setores administrati vos da 
Corporação, em especial das Seções de Apoio Administrati vo (SAADs), que 
executam um serviço afi m ao do CGF, editamos esta carti lha informati va. 
Temos convicção de que ela consti tuirá uma importante ferramenta para a 
implementação de melhoria dos processos internos, eliminando perdas de 
tempo e custos desnecessários e aumentando, em consequência, a qualida-
de e efi ciência dos serviços prestados aos próprios bombeiros militares.

Márcio André de Morais – Cel QOC
Comandante do CGF
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11111111
PROTOCOLO
1.1 Entrada de documentos
1.2 Andamento de matérias e processos
1.3 Prazos para envio de documentação
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1.1 Entrada de documentos
1.1.1 As documentações para BGE/BGRE, requerimentos, solicita-

ções, etc. podem ser enviadas via e-mail para o endereço cbmgo.protoco-
lorh@gmail.com, desde que a SAAD da unidade realize a confirmação do re-
cebimento dos documentos via fone 3201-2040 / 3201-2048 ou via google 
talk. Só então o arquivo será impresso e protocolado.

1.1.2 Os documentos a serem enviados por e-mail devem ser escane-
ados e estar devidamente assinados ou contendo a observação: “O docu-
mento assinado encontra-se na SAAD da OBM”.

1.1.3 Se a matéria já entrou no Protocolo do CGF fisicamente não 
há necessidade de reenvio por e-mail. O mesmo vale para matérias enca-
minhadas via fax ou e-mail, salvo em casos de matérias financeiras que, 
necessariamente, o físico também deve ser entregue no CGF. Os formatos 
editáveis também devem ser encaminhados para o e-mail das respectivas 
seções técnicas:

a) Matéria para o Boletim – formato editável (em Word) para o e-mail: 
cbmgo.boletim@gmail.com;

b) Matéria para Folha de Pagamento – para o e-mail: cbmgo.fp@
gmail.com.

1.2 Andamento de matérias e processos
As informações somente serão prestadas pelo Protocolo do CGF à 

SAAD de cada OBM. Todavia, é importante lembrar que toda SAAD tem 
acesso para consulta aos Boletins publicados e, antes de buscar informa-
ções no CGF, deve verificar se a matéria já não se encontra publicada. Quan-
to aos processos, poderão ser consultados pelo site: http://www.segplan.
go.gov.br/sep/control?cmd=ConsultarProcessoInternet 
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1.3 Prazos para envio de documentação

Tabela de Prazos

Férias Até o dia 15 do mês anterior ao gozo.

PSE, Diária e Aula
PSE - até o 2º dia útil do mês; 
Diária - até o 5º dia útil do mês; 
Horas Aula - até o dia 5 de cada mês.

Recadastramento SAAD da OBM enviar a documentação dentro do mês 
de aniversário do militar. 

Licença Especial Até o dia 15 do mês que antecede o início da Licença: 
(15/12, 15/03, 15/06 e 15/09).

Observações: Os Requerimentos, preferencialmente, serão encaminhados 
pela SAAD da OBM, via e-mail; O prazo mínimo para processamento e 
entrega de documentos ao interessado é de 2 dias úteis, após a realização 
do pedido. 
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BOLETIM
2.1  Pesquisa sobre publicação de matérias
2.2 Encaminhamento de matérias
2.3 Separação das matérias para BGE e BGRE
2.4 Certi fi cados
2.5 Certi dões
2.6 Matérias enviadas via e-mail
2.7 Dispensa de função/Transferências

SEÇÃO DE
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2.1 Pesquisa sobre publicação de matérias
2.1.1 A pesquisa deve primeiramente ser solicitada junto a SAAD da 

OBM do militar.

2.1.2 Antes de ligar no departamento de boletim a SAAD deverá pes-
quisar o item desejado, na própria ficha do militar.

2.1.3 Em último caso, quando for necessário solicitar pesquisa ao CGF, 
a SAAD deverá ter em mãos o número do ofício ou documento de encami-
nhamento da matéria.

2.2 Encaminhamento de matérias
2.2.1 Evitar o encaminhamento de documentos nos moldes do Bole-

tim Geral, visando confecção de documentos mais objetivos, economia de 
papel e agilidade no lançamento das matérias e, consequentemente, redu-
zindo a possibilidade de cadastramento de informações equivocadas. Ver 
anexo 1.

2.2.2 Dar preferência em enviar as informações em forma de tabela, 
quando possível, conforme modelos que seguem:

a) Férias (Portaria)

Art. 1º Conceder, férias regulamentares, aos militares abaixo relacio-
nados:

Grad. RG Nome Exerc. Tempo Data de 
Início

Data de 
Apresentação

Sd 04.000 José dos Anzóis 2015 30 01/06/2016 01/07/2016
Sd 04.001 Filemon Pereira 2016 15 01/06/2016 16/06/2016



CGF - Orientações Gerais

11

Ordem Grad. RG Nome Calça/Gandola Gorro Bota
1 Sd 04.000 José dos Anzóis 42 58 43
2 Sd 04.001 Filemon Pereira 40 56 41

Ordem Grad. RG Nome Motivo Data da 
Apresentação

1 Sd 04.000 José dos Anzóis Término de férias 01/05/2016
2 Sd 04.001 Filemon Pereira Transferência 12/05/2016

Grad. RG Nome Exerc. Tempo BGE de 
Suspensão

Data de 
Início

Data de 
Apresentação

Sd 04.000 José dos 
Anzóis 2015 30 30/2017 01/06/2016 01/07/2016

Sd 04.001 Filemon 
Pereira 2016 15 30/2017 01/06/2016 16/06/2016

Art. 2º Reconceder, férias regulamentares, aos militares abaixo rela-
cionados:

b) Distribuição de fardamento (Ofício ou item)

Solicito a Vossa Senhoria que seja Publicado em BGE relação de farda-
mento, conforme especificado abaixo:

c) Apresentação para o serviço (Ofício ou item)

Solicito a Vossa Senhoria que seja Publicado em BGE a apresentação 
dos seguintes militares:
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Ordem Grad. RG Nome Função Data de Início

1 Sd 04.000 José dos Anzóis
Auxiliar da Saad 

Motorista 
Finalizador

12/05/2016

2 Sd 04.001 Filemon Pereira
Auxiliar da Secip 

Motorista 
Finalizador

13/05/2016

Ordem Posto/
Grad. RG Nome Menção Data

1 Sd 04.000 José dos Anzóis E 14/05/2016
2 Sd 04.001 Filemon Pereira B 14/05/2016

d) Atribuição de Função (Ofício ou item)

Solicito a Vossa Senhoria que seja Publicado em BGE as seguintes atri-
buições de funções:

Observação: Não é necessário atribuir função após afastamentos como 
férias, licença especial, pois os militares não as perdem.

e)TAF (Ofício ou item)

Solicitamos a Vossa Senhoria a publicação das menções do TAF 2016-
1 deste Pelotão, conforme tabela abaixo:

Observação: Não são necessárias as menções de cada exercício, somente a 
menção final obtida.

f) Alteração de Comportamento (Portaria)

Art. 1º Conceder aos militares abaixo relacionados, alteração de com-
portamento de “ÓTIMO” para “EXCEPCIONAL”, por satisfazer o requisito do 
Art. 46, Inciso I do Decreto n. 4.681 de 03/06/1996 (RDCBMGO):
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Graduação RG Nome A partir de

Sd 04.000 José dos Anzóis 1º/10/2016
Sd 04.001 Filemon Pereira 20/05/2015

2.2.3 Encaminhar as matérias para o protocolo do CGF, bem como, 
para o e-mail do BGE cbmgo.boletim@gmail.com em Word.

2.3 Separação das matérias para BGE e BGRE
A SAAD da OBM deve estar atenta às distinções estabelecidas na Por-

taria n. 211/2015 – CG, publicada no BGE n. 16/2016, no que tange ao grau 
de sigilo das informações, separando, ao encaminhar, as matérias para pu-
blicação em BGE das matérias para BGRE.

2.4 Certificados
Observar a orientação do CAEBM quanto ao encaminhamento de Cer-

tificados a serem publicados:

a) Certificados de cursos pontuados (relação publicada nos BGEs n. 
157/2013, 171/2014 e 165/2015), obrigatoriamente devem ser encaminha-
dos ao CAEBM, para publicação em campo específico;

b) Certificados de cursos não pontuados devem ser encaminhados ao 
CGF e serão publicados no campo de diversos do militar.
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2.5 Certidões
2.5.1 Os documentos que encaminharem as Certidões (Casamento, 

Nascimento, Luto e Contrato de União Estável) deverão informar o efeito a 
ser realizado:

• Dispensa Núpcias;
• Dispensa Paternidade;
• Dispensa Luto;
• Inclusão ou exclusão de dependentes na ficha funcional;
• Inclusão ou exclusão de dependentes na ficha financeira para 
dedução de imposto de renda.

2.5.2 No caso de Contrato de União Estável, deverá ser encaminhada 
também fotocópia de outro documento que conste a data de nascimento 
do convivente.

2.5.3 Caso o efeito desejado seja incluir dependentes na ficha finan-
ceira para dedução de imposto de renda, além da certidão deverão ainda 
ser encaminhadas fotocópias do RG (com data de expedição) e CPF do de-
pendente maior de idade.

2.6. Matérias enviadas via e-mail
Caso os documentos sejam encaminhados via e-mail, os originais de-

vem ser arquivados na OBM, não devendo ser reenviados fisicamente, para 
evitar duplicidade de lançamento.
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2.7 Dispensa de função/Transferências
2.7.1 Não há necessidade de solicitar dispensa de função para o mili-

tar que está sendo transferido, pois no ato da transferência o militar perde 
automaticamente as funções antes exercidas.

2.7.2 Nos casos dos afastamentos em geral (Férias, Licença Especial, 
etc.) o militar não perde as funções já cadastradas, com exceção da Licença 
para tratar de Interesse Particular, pois a partir do sexto mês de afastamento 
o militar é automaticamente agregado.
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FOLHA DE
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3.1 Diferença Salarial
Será apreciado via solicitação fundamentada do interessado e enca-

minhada ao CGF pela SAAD da OBM.

3.2 Senha do contracheque
Solicitações de senha de contracheque serão feitas exclusivamente 

pelo seguinte endereço eletrônico cbmgo.contracheque@gmail.com, de-
vendo constar unidade de lotação, nome completo e CPF do militar.

3.3 Informações referentes a Diárias, PSE e 
Férias

As dúvidas dos militares do CBMGO relativas a diárias, PSE e férias de-
verão ser esclarecidas pela SAAD da OBM. Caso não solucione tal demanda, 
a SAAD entrará em contato com a Seção da Folha de Pagamento.

3.4 Diárias
3.4.1 As diárias devem ser solicitadas, sempre que possível, com ante-

cedência mínima de 10 dias da data de início da viagem.

3.4.2 Todos os documentos, fluxos e transações relativos à concessão 
e prestação de contas de diárias de viagem serão preenchidos e executados 
por meio eletrônico, diretamente na ferramenta de solicitação de diária – 
SSD, disponível no Portal Intra Goiás.

3.4.3 Os valores a serem pagos a título de diárias pelo CBMGO, descri-
tos na tabela seguinte, são os fixados no Decreto n. 7.141/2010.
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Observação: Quando tratar-se de Secretário de Estado e demais ocupantes 
de cargos da estrutura básica dos órgãos e das entidades dos Poder Execu-
tivo, assim definidos em lei, o valor da diária poderá ser acrescido em 25%.

DIÁRIA % GOIÁS OUTRA 
U.F/ D.F

INTEGRAL 100,00 % R$ 160,00 R$ 320,00
Sem pernoite. 31,25 % R$ 50,00 R$ 100,00

Hospedagem em OBM ou através de 
contrato com agência de viagem.

31,25 % R$ 50,00 R$ 100,00

Deslocamento para Goiânia. 31,25 % R$ 50 -
Município da região Metropolitana para 

Goiânia.
31,25 % R$ 50 -

Goiânia para município da Região 
Metropolitana.

25,00 % R$ 40 -

Deslocamento para Zona Rural do município 
de lotação do militar.

12,50 % R$ 20 -

3.5 Prestação de Serviço Extraordinário - AC-4 
(NA-09)

3.5.1 Remeter por e-mail cbmgo.fp@gmail, até o 2º dia útil de cada 
mês subsequente, planilha eletrônica em modelo padronizado e editável, 
contendo todos os serviços prestados no mês anterior, e a planilha original 
impressa e assinada deverá ser entregue, até o 6º dia útil de cada mês, no 
protocolo do CGF.

3.5.2 Valor individual máximo a ser pago mensalmente: R$ 2.600,00 
(dois mil e seiscentos reais), conforme Art. 3º da Portaria n. 203/2014 - SSP, 
publicado no BGE 53/2014.

3.5.3 Excepcionalmente será permitido o lançamento em folha de pa-
gamento por Serviço Extraordinário – AC4 de valor acima do estipulado, mas 
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somente nos casos de não inclusão em folha de pagamento referente ao 
mês anterior, por circunstâncias alheias ao procedimento normal utilizado 
pelos setores competentes.

3.6 Horas Aula (NA-09)
As OBM’s deverão encaminhar mensalmente até o dia 20 a relação 

com horas aulas ministradas e o nome dos Instrutores para o Orgão de En-
sino (CAEBM).

Após compilação das planilhas enviadas pelas Unidades o Comando 
de Ensino deverá remeter a planilha de horas aula por e-mail para os ende-
reços cbmgo.fp@gmail.com e cbmgo.boletim@gmail.com, até o 2º dia útil 
de cada mês subsequente, e planilha original impressa e assinada, até o 6º 
dia útil de cada mês, no protocolo do CGF.

3.7 Férias (NA-05)
3.7.1 Concessão de férias, a pedido do militar e a critério da adminis-

tração, poderá ocorrer de forma fracionada em até dois períodos: 15 e 15 
dias, 10 e 20 dias ou 20 e 10 dias.

3.7.2 O pagamento de 1/3 (um terço) das férias acontece no mês do 
gozo das férias, caso não ocorra atraso na publicação. O pagamento anteci-
pado só é previsto para servidores do Regime Celetista.

3.7.3 A SAAD deverá remeter ao CGF, até o dia 15 de cada mês, a 
portaria que concede férias no mês subsequente, via e-mail, pelo endereço 
cbmgo.protocolorh@gmail.com, além de ligar para o protocolo, com o obje-
tivo de confirmar o recebimento do e-mail.
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3.7.4 Suspensão de férias:

Consiste na suspensão do afastamento publicado em BGE e não afeta 
o recebimento constitucional do 1/3 de férias. Na Portaria de suspensão de 
férias deve constar o BGE da concessão e o ato suspensivo deve ser editado 
dentro do período de afastamento.

3.7.5 Cancelamento de Férias

Consiste no cancelamento do afastamento publicado em BGE e será 
cancelado o pagamento constitucional do 1/3 de férias, além de deixar de 
constar na ficha individual do militar. Na Portaria de cancelamento de férias 
deve constar o BGE da concessão e o ato de cancelamento deve ser editado 
antes do período de afastamento.

3.8 AC-3 (NA-09)
A Indenização por localidade será lançada em Folha via Portaria Pu-

blicada em BGE.

3.9 Pensão Alimentícia
Serão realizados lançamentos e / ou alteração em Folha mediante ofí-

cio judicial ou acordo de ambas as partes envolvidas reconhecido em Cartó-
rio com Despacho do Gabinete do Comando.
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444444444
PESSOAL
4.1 Averbação de Tempo de Contribuição
4.2 Afastamentos/conceitos
4.3 Licenciamento a pedido – LP
4.4 Licenciamento de Ofí cio – LO
4.5 Reserva Remunerada – RR
4.6 Reforma
4.7 Abono de Permanência

DEPARTAMENTO DE
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4.1 Averbação de Tempo de Contribuição
4.1.1 Documentos Pessoais: Identidade militar, comprovante de en-

dereço atualizado com CEP e último contracheque.

4.1.2 Documentos Específicos:

a) Se o tempo a averbar for de serviço prestado à iniciativa privada, 
juntar Certidão de Tempo de Contribuição – CTC emitida pelo INSS, na sua 
via original, a qual deverá constar que tal tempo de serviço será aproveitado 
pelo CBMGO. No caso de tempo de serviço prestado após a competência 
Julho/1994, a CTC deverá estar acompanhada de planilha das respectivas 
contribuições, bem como deverá estar assinada e carimbada as respectivas 
assinaturas;

b) Se for serviço militar obrigatório prestado às Forças Armadas (até 
18 meses), cópia autenticada do Certificado de Reservista;

c) Se for serviço militar prestado às Forças Armadas, superior a 18 me-
ses, Certidão de Tempo de Serviço Militar, em sua via original, emitida pela 
circunscrição competente, a qual deverá constar que tal tempo de serviço 
será aproveitado pelo CBMGO;

d) Se for tempo de serviço público prestado a outro ente federativo 
(União, Estado ou Município), encaminhar Certidão de Tempo de Contribui-
ção emitida pelo ente federativo na sua via original, a qual deverá constar 
que tal tempo de serviço será aproveitado pelo CBMGO;

e) Se for tempo de serviço público prestado a Órgão do Estado de 
Goiás, juntar Histórico Funcional emitido pelo referido Órgão.

4.1.3 Requerimento de Averbação devidamente preenchido e assina-
do. Disponível em: http://www.goiasprev.go.gov.br/post/ver/131894/for-
mularios-goiasprev.

4.1.4 Parte do interessado, ao chefe imediato, solicitando averbação 
do tempo de contribuição. No caso de férias e/ou licença especial não goza-
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das é necessário informar, respectivamente, o exercício e/ou o quinquênio 
solicitado.

4.1.5 Ofício do Comandante da Unidade encaminhando toda docu-
mentação ao Comando-Geral do CBMGO.

4.2 Afastamentos/conceitos
4.2.1 Licença Maternidade: Requerimento encaminhado pelo Coman-

dante da OBM ao Comandante Geral, com avaliação prévia da junta médica 
e solicitação da militar.

4.2.2 Licença Especial: Requerimento do interessado ao chefe ime-
diato até o 5º dia útil do mês anterior ao gozo da licença e, o Comandante 
da OBM deverá encaminhar ao Comandante-Geral, a relação dos militares a 
serem agraciados até o dia 15 do mês anterior ao gozo.

4.2.3 Licença para Tratar de Interesse Particular – LTIP.

4.2.3.1 Para solicitar LTIP, o militar deverá providenciar os seguintes 
documentos:

ORDEM TIPO

1

Xerox: 
• identidade militar; 
• comprovante de endereço atualizado; 
• último contracheque.

2 Certidão Negativa Criminal (www.tjgo.jus.br).
3 Certidão do Comando de Correições e Disciplina – CCD.
4 Extrato de Ata da Junta Médica Bombeiro Militar.
5 Nada deve (anexo 2).

6 
Declaração de que possui empréstimo consignado, caso possua 
(Declaração de consignado) MODELO EM ANEXO
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4.2.3.2 O Comandante da OBM deverá entrevistar o interessado, ex-
pondo a este as consequências da LTIP, e ao final, juntar a entrevista à do-
cumentação.

4.2.3.3 Parte do interessado, ao chefe imediato, solicitando licença 
para tratar de interesse particular com data de início (anexo 3).

4.2.3.4 Ofício do Comandante da OBM, encaminhando o pedido, bem 
como toda documentação ao Comando-Geral (anexo 4).

4.3 Licenciamento a pedido – LP
4.3.1 Para o LP, o militar deverá providenciar os seguintes documen-

tos:

ORDEM TIPO

1

Xerox: 
• identidade militar; 
• comprovante de endereço atualizado; 
• último contracheque.

2 Nada deve (anexo 2).

3
Certidão Negativa (www.tjgo.jus.br), caso não seja emitida pela 
internet, deverá providenciar Certidão do Distribuidor Criminal de 
Goiânia e das cidades onde reside e/ou trabalha.

4 Certidão do Comando de Correições e Disciplina – CCD.

5 Extrato de Ata da Junta Médica do CBMGO, com parecer favorável ao 
licenciamento.

4.3.2 De posse de toda a documentação, o militar deverá protocolar  
seu requerimento na Unidade em que serve.

4.3.3 Ofício do Comandante da OBM encaminhando o pedido, bem 
como toda documentação ao Comando-Geral (anexo 4).
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ORDEM TIPO

1

Xerox: 
• identidade militar; 
• comprovante de endereço atualizado; 
• último contracheque.

2 Nada deve (anexo 2).

3

Cópia do Termo de Posse e/ou outro documento que comprove 
a inclusão em outro cargo público em caráter efetivo. (Obs.: 
Nomeação ou convocação não servem para pedir licenciamento 
de ofício).

4.4 Licenciamento de Ofício – LO
É aquele que se dá em razão do militar ter passado a exercer cargo 

público efetivo estranho ao exercido no CBMGO.

4.4.1 Documentos necessários no LO:

4.4.2 Semelhante ao LP, de posse de toda a documentação, o próprio 
militar poderá protocolar na Unidade em que serve o pedido de Licencia-
mento.

4.4.3 Ofício do Comandante da OBM, encaminhando o pedido, bem 
como toda documentação ao Comando-Geral (anexo 4).

4.5 Reserva Remunerada – RR
Para dar entrada no processo de transferência para reserva remune-

rada, o militar deverá providenciar os seguintes documentos:
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ORDEM TIPO

1 Requerimento do interessado (anexo 5).

2

Xerox: 
• identidade militar; 
• comprovante de endereço atualizado; 
• último contracheque.

3

Certidões negativas: 
• Criminal e Cível (www.tjgo.jus.br).  Caso não seja emitida pela 

internet, o militar deverá providenciar as certidões na cidade de 
Goiânia e na cidade onde reside e/ou trabalha; 

• Justiça Federal (www.jfgo.jus.br).  Caso não seja emitida pela 
internet, o militar deverá se dirigir à sede da Justiça Federal e 
solicitá-la; 

• TRF 1ª Região e da Seção Judiciária de Goiás;
• Comando de Correições e Disciplina – CCD.

4 Extrato de Ata da Junta Médica Bombeiro Militar.
5 Declaração de não acumulação de proventos (anexo 6).

6 Declaração que conste endereço residencial e que não esteja 
cumprindo pena de qualquer natureza (anexo 7).

7 Nada Deve (anexo 2).

8
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (INSS), retirado 
em qualquer agência do INSS. (Somente para quem tem tempo 
privado averbado e for utilizá-lo).

9
Cópia da CTPS e, caso não tenha a CTPS, Tela de Vínculo 
fornecida pelo Ministério do Trabalho (para quem tiver tempo de 
serviço privado averbado).

10
O militar que foi incluído na PM/GO deverá providenciar cópias 
dos BGEs de inclusão, promoções e averbações efetivadas 
naquela Corporação.

11
Parte do interessado, ao chefe imediato, solicitando as 
providências necessárias com vista ao processamento de seu 
pedido de reserva remunerada (anexo 8).

12 Oficio do Comandante da OBM, encaminhando toda 
documentação ao Comando-Geral (anexo 4).
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4.6 Reforma
4.6.1 Para iniciar o processo de reforma, o militar ou a própria admi-

nistração deverão providenciar a seguinte documentação:

ORDEM TIPO

1

Ata da Junta Central de Saúde Bombeiro Militar, homologada 
pela Junta Superior de Saúde Bombeiro Militar, bem como Laudo 
Médico Pericial, fornecido pelo militar inapto definitivamente 
para o serviço bombeiro militar.

2

Xerox: 
• identidade militar; 
• comprovante de endereço atualizado; 
• último contracheque
• Cadastro Nacional de Informações Funcionais – CNIS 

(Somente para quem tem tempo privado averbado e for 
utilizá-lo)

• Declaração de não acumulação de provento.

3 Oficio do Comandante da OBM, encaminhando toda 
documentação ao Comando-Geral (anexo 4).

4.7 Abono de Permanência
Para solicitar Abono de Permanência, o militar deverá providenciar a 

seguinte documentação:
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ORDEM TIPO

1

Xerox: 
• identidade militar; 
• comprovante de endereço atualizado; 
• último contracheque.

2 

Preencher, datar e assinar o Requerimento de Abono de 
Permanência, bem como juntar a seguinte documentação: 
• Extrato de Ata da Junta Médica Bombeiro Militar; 
• Declaração de não acumulação de proventos (anexo 6);
• Declaração de que não cumpre pena de qualquer natureza 

(anexo 7).
• Criminal e Cível (www.tjgo.jus.br) - caso não seja emitida 

pela internet, o militar deverá providenciar as certidões na 
cidade de Goiânia e na cidade onde reside e/ou trabalha. 

• Justiça Federal (www.jfgo.jus.br) - caso não seja emitida pela 
internet, o militar deverá se dirigir à sede da Justiça Federal 
e solicitá-la.

• TRF 1ª Região e da Seção Judiciária de Goiás.

3
O militar que foi incluído na PM/GO deverá providenciar cópias 
dos BGEs de inclusão, promoções e averbações efetivadas 
naquela Corporação.

4 Ofício do Comandante da OBM, encaminhando toda 
documentação ao Comando-Geral (anexo 4).
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55555555
MILITAR
5.1 Documentos necessários
5.2 Perca, roubo ou extravio
5.3 Militar lotado no Interior

IDENTIDADE 
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5.1 Documentos necessários
A confecção se dará mediante a entrega de 01 (uma) foto 3 x 4 atuali-

zada, trajando o uniforme 2º “A” (túnica cinza, camisa bege e gravata bege), 
e cópia da identidade militar antiga.

5.2 Perca, roubo ou extravio
O militar deverá providenciar Boletim de Ocorrência, ou registro junto 

ao Comando de Correições e Disciplina, para a confecção da 2ª Via da Car-
teira de Identificação.

5.3 Militar lotado no Interior
O militar lotado no interior poderá solicitar à SAAD que encaminhe 

antecipadamente os documentos listados no item 5.1 ao CGF para a confec-
ção da nova identidade militar, evitando assim um segundo deslocamento a 
capital para este fim.
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66666666
ANUAL
6.1 Obrigatoriedade
6.2 Procedimentos
6.3 Recadastramento não realizado

RECADASTRAMENTO
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6.1 Obrigatoriedade
O Recadastramento é anual e obrigatório segundo o Decreto n. 7.926, 

de 11 de julho de 2013, que institui o Programa de Atualização Cadastral 
Anual do pessoal civil e militar ativo do Poder Executivo do Estado de Goiás.

6.2 Procedimentos
6.2.1 O militar deverá preencher o formulário online disponibili-

zado pela Secretaria de Gestão e Planejamento através do site www.reca-
dastramento.go.gov.br, no mês do aniversário do mesmo. O acesso se dará 
pelo número do CPF e senha do contracheque do militar.

6.2.2 Após a efetivação do recadastramento online, o militar de-
verá encaminhar à sua SAAD cópia da identidade militar e do comprovante 
de endereço atualizado. Caso haja acréscimo de informações pessoais no 
sistema, enviar a cópia do documento que comprove a devida informação, 
para que seja realizada a validação online das informações prestadas.

6.2.3 A SAAD da OBM deverá encaminhar as cópias dos docu-
mentos dos militares aniversariantes do mês até o dia 10 (dez) do mês con-
secutivo por e-mail (cbmgo.recadastramento@gmail.com).

6.3 Recadastramento não realizado
6.3.1 Consequências: A não realização do recadastramento pre-

visto implicará no bloqueio do vencimento do servidor, a partir do terceiro 
mês subsequente ao do respectivo aniversário, até que o mesmo o regulari-
ze.

6.3.2 Regularização: Se por algum motivo o militar não tiver feito 
o recadastramento anual dentro do mês do seu aniversário, o mesmo preci-
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sará entrar em contato urgente via telefone (3201-2040 / 2070) ou pessoal-
mente no Departamento de Controle de Pessoal do CGF para sua realização 
e validação do mesmo. Neste caso deverá estar munido com as seguintes 
informações e documentos: e-mail pessoal, número de telefone celular e da 
OBM em que serve, grau de escolaridade e cor da pele (branca, negra, par-
da, amarela, indígena), cópia da identidade militar e cópia do comprovante 
de endereço.
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ANEXO 1 – Matéria para Publicação em BGE

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

 
Ofício n. xx/2017 
 
 

Goiânia, XX de XXXXXXX de 2017. 
 

Do: Autoridade que encaminha. 
 

Ao: Autoridade que recebe 
 
 
 

 
Solicito a Vossa Senhoria a publicação das menções do TAF 2016-1 

desta unidade, conforme tabela abaixo: 
 
 

Ord. Posto/ 
Grad. RG Nome Menção 

1 Sd 04.000 José dos Anzóis E 
2 Sd 04.001 Filemon Pereira B 

 
 
Observação: Não são necessárias as menções de cada exercício, somente a 
menção final obtida. 
 

 
 
 
 
 

Márcio André de Morais – Cel QOC 
Comandante 
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ANEXO 2 – Solicitação de nada deve

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

OBM  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

 
SOLICITAÇÃO DE NADA DEVE PARA: 

 
 
(   ) Reserva Remunerada  (   ) Licenciamento de Ofício   (   ) Licenciamento a 
pedido 
 
(   ) Licenciamento para tratar de interesse particular    
 
(   ) Outros: ________________________ 
 

 

Eu _____________________________________________, 

Posto/Graduação______________, RG ____________, lotado no(a) 

____________________solicito informação quanto a pendências em meu nome, 

perante esse setor: 
 

ORDEM OBM 
ASSINATURA DO 

COMANDANTE/CHEFE 
DA OBM COM CARIMBO 

1 ALMOXARIFADO DA OBM  

2 FUND. DOM PEDRO  

3 
DEOF / CGF 
IDENTIFICAÇÃO / CGF 

 

4 CCD  

5 CAL  

6 BM 6  

 

Goiânia, ____/____/___. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do Militar 

 



CGF - Orientações Gerais

40

ANEXO 3 – Licença Interesse Particular

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

OBM  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

 
Parte n. xx/2017 

 
 
Goiânia, ___ de _________ de ______. 
 
Do: ____________________________ 
 
Ao: ____________________________ 
 
Assunto: Solicitação de licença para tratar 
de interesse particular. 

 
 
 
 

Solicito a V. Sª.  licença  para  tratar  de  interesse  particular  a  contar  

de____________. (Obs.: preferencialmente no início do mês para que o interessado 

receba a remuneração integral) 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Militar 
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ANEXO 4 – Docs endereçados ao CMDO

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

OBM  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

 
Ofício n. xx/2017 
 
 

Goiânia,  ___ de ____________ de ____. 
 
Do: ______________________________ 
 
Ao: Exmo Sr. Cel QOC Cmt Geral 
 
Assunto: Encaminha documentação 
 
Anexo: (citar documentação) 

 
 
 
 

Encaminho a V. Exª. o pedido do (Grad., RG, Nome do militar) de 

(motivo), conforme documentação que segue. 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
ASSINATURA 
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ANEXO 5 – Requerimento Reserva Remunerada 

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

OBM  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

 
REQUERIMENTO PARA RESERVA REMUNERADA 

 
 
 
 
 

Requeiro a Vossa Excelência promoção e transferência para a reserva 

remunerada, por contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço. 

 
DADOS DO REQUERENTE: 
 
 
Nome: ............................... 
RG: ..................CBMGO. 
CPF: .........................  
Posto/Graduação: ...................... 
OBM: ..................................... 
Filiação: ............................................... e ..............................................  
Estado Civil:........................................ 
Matrícula Funcional: ...................................  
Matrícula do IPASGO: ................................. 
Endereço: .......................................................................... CEP: ...................... 
Telefone:.......................................  
 
 
 
 

Goiânia, ....... de ..................... de ................. 
 
 
 
 
 

 
______________________________________ 

Solicitante 
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ANEXO 6 – Não acumulação de proventos

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

OBM  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS 
 
 
 
 

Eu,..................................., filho de ................................................................, nascido 

em ................., natural da cidade de ............................, inscrito no  Cadastro de 

Pessoa Física sob o n...................................... , portador do R.G. n. ................ - 

CBMGO, declaro para os fins que se fizerem necessários que não sou 

aposentado e não ocupo cargo, emprego ou qualquer função em nenhum outro 

órgão público, sendo assim, não acumulo rendas que provenham de instituições 

públicas, bem como não estou afastado do serviço ativo por motivo de gozo de 

Licenças ou Disponibilidade. 

 
 
 
 

Goiânia, XX de XXXXXXXX de 2017. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Declarante 
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ANEXO 7 – Declaração de idoneidade

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

OBM  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

Eu,..................................., filho de ................................................................, nascido 

em ................., natural da cidade de ............................, inscrito no  Cadastro de 

Pessoa Física sob o n..................................... , portador do R.G. n. ............ - 

CBMGO, declaro para os fins que se fizerem necessários que não estou 

condenado e não cumpro pena de qualquer natureza em qualquer jurisdição do 

território nacional. 
 
 
 
 

Goiânia, XX de XXXXXXXX de 2016. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Declarante 
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ANEXO 8 – Processamento de pedido de RR

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

OBM  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

 
 
 
Parte n. xx/2017 
 
 

Goiânia,___ de ____________ de ______. 
 
Do: ______________________________ 
 
Ao: ___(Chefe Imediato – Cmt de OBM)___ 
 
 
Assunto: Encaminhamento de 
documentação 

 
 
 
 

Encaminho a Vossa Senhoria documentação referente ao meu processo 

de transferência Remunerada para as providências necessárias. 

 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO 9 – Requerimento de Abono de Permanência 

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

OBM  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

REQUERIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA 

 
Militar:         CPF:    

Data Nasc.: / / RG n.:     Órgão Expedidor:  

Endereço:         Bairro:    

Cidade:     UF:   CEP:     

Telefone Res:    Celular:  Matrícula Funcional:      E-mail:      

Posto/Graduação:     Unidade de Origem:     
 

Na qualidade de militar da ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, solicito a concessão de ABONO DE PERMANÊNCIA, na forma prevista no art. 

139, da Lei Complementar n.77, de 22 de janeiro de 2010, a contar da data que adimpli 
todos os requisitos exigidos para a concessão de Reserva Remunerada a Pedido, em 
razão de optar por permanecer no serviço ativo. 

DOCUMENTAÇÃONECESSÁRIA 
1.Cópia da carteira de identidade e CPF (identidade militar). 
2.Cópia do Comprovante de endereço atualizado com CEP. 
3.Últimocontracheque. 
4. Extrato de Ata da Junta Médica declarando que o militar está apto para fins de Abono de 
Permanência (os mesmos requisitos de aptidão para a reserva remunerada).  
5.Declaração de não acumulação de proventos. 

6. Declaração de que não cumpre pena de qualquer natureza. 
7. CERTIDÕES NEGATIVAS: 
7.1. Criminal e Cível (www.tjgo.jus.br) 
7.2. Justiça Federal de Goiás. 
7.3. Comando de Correições e Disciplina – CCD. 
OBS: Caso as Certidões do item 7.1, não sejam emitidas pela internet, necessário juntar as certidões 
Cível e Criminal da cidade de Goiânia, da cidade onde reside e da cidade onde trabalha. 

8.Se o militar foi incluído antes de 1991, deverá juntar as cópias do BG’s de inclusão e, caso tenha tido alguma 
promoção, deverá juntar os BG’s que o promoveu. 

 

 
 
 ,  de  de 20 . 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
(Assinatura do Requerente) 
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ANEXO 10 – Declaração de consignado Para 
LTIP e Licenciamento

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIARIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

OBM  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – cbmgo.protocolorh@gmail.com 

Av. Anhanguera n. 7.364 – Setor Aeroviário Cep: 74.543-010 - Goiânia-GO, 
Telefone/fax: 62 3201-2048 / 3201-2040. 

CHS /SAAd/Ofício Militar n. xx/2017. 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

Eu, -----------------------------------, integrante do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás, RG ---------, CPF: -----------------

--, Posto/Graduação ----------, lotado no --------- Bombeiro Militar, 

declaro para fins que se fizerem necessários que possuo 

empréstimo(s) consignado(s) junto ao Banco --------------------, cujo 

desconto se dá em minha folha de pagamento. 

Declaro ainda que estou ciente do dever contratual de 

pagamento da dívida mediante outra modalidade, haja vista a 

suspensão definitiva/temporária dos descontos em folha de 

pagamento. 

 

 

Goiânia, ____ de__________ de 2016. 

 

 

 

------------------------------- - Cb QP/Comb 
Auxiliar do ABT-34 do 1°BBM 
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