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Capítulo I 
Generalidades 

 
Art. 1º A presente norma padroniza as 
correspondências administrativas no âmbito do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – 
CBMGO, visando a simplificação e a uniformidade 
da elaboração de documentos oficiais. 
 
§ 1º A elaboração das correspondências 
administrativas de interesse do CBMGO se orienta 
pela clareza, objetividade, formalidade, 
impessoalidade e uso do padrão culto de 
linguagem, em que o texto deverá ser o mais 
conciso possível, retirando-se os excessos 
linguísticos que nada lhe acrescentam. 
 
§ 2º Esta norma apresenta, no anexo 1, modelos 
de alguns documentos que integram as 
correspondências no âmbito da Corporação, e os 
demais deverão seguir instruções conforme 
capítulos pertinentes desta norma. 
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
Art. 2º Todos os integrantes do CBMGO, na esfera 

das respectivas atribuições, são responsáveis pela 
fiel obediência das definições e instruções contidas 
nesta norma. 
 
Art. 3º Serão resolvidos pelo Comandante Geral, 
por proposta do Estado-Maior Geral, os casos 
omissos ou duvidosos verificados na aplicação 
desta norma. 

 
§ 1º Os modelos de documentos seguem o 
prescrito no Manual de Redação do Governo do 
Estado de Goiás, implantado pelo Decreto n. 
6.339, de 26 de dezembro de 2005, que visa suprir 
a necessidade de geração de uma cultura 
administrativa de profissionalização no serviço 
público. 
 
§ 2º A Secretaria Geral do CBMGO deverá 
acompanhar qualquer alteração, revogação ou 
atualização promovida pelo Governo do Estado de 
Goiás, pela Presidência da República ou pelo 
Ministério da Defesa referente à redação oficial e 
militar, devendo elaborar os elementos 
necessários à adequação e manutenção desta 
norma, bem como submetê-los à aprovação do 
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Comandante Geral da Corporação, quando julgar 
oportuno. 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
Capítulo II 

Tipos de Correspondências 
 
Art. 4º São correspondências no âmbito da 
Corporação: 

 
I – ata: registra fatos de evento de interesse militar 
cujas páginas são rubricadas pela autoridade que 
redigiu o termo de abertura, ou em folhas de papel, 
tais como ata de exame, de inspeção de saúde e 
outras; quando manuscrita e lavrada em livro 
próprio e autenticado, não haverá abertura de 
parágrafos, espaços e/ou linhas em branco; 
 
II – declaração: firmada por uma autoridade, sobre 
fato ou circunstância de que tenha conhecimento, 
mediante solicitação ou não para fins de prova; 
 
III – determinação: circula no âmbito interno da 
Corporação, podendo ser de forma ostensiva ou 
restrita, utilizada por autoridade superior para 
transmissão de ordens, instruções e decisões; 
 
IV – despacho: para encaminhamento de autos, 
podendo ser decisório, quando profere em caráter 
conclusivo a decisão da questão suscitada, em 
resposta ao pedido formulado, ou interlocutório, 
quando trata de encaminhamento da matéria para 
análise ou para outras providências que o caso 
requeira; 

 
V – diretriz: instruções visando definir objetivos e 
prioridades, bem como disciplinar ações gerais no 
âmbito da Corporação e regular a realização de 
atividade administrativa, operacional, de instrução 
ou de ensino, tendo em vista a tipicidade da 
operação, condições para execução e metas a 
serem alcançadas pelos órgãos subordinados; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
VI – edital: documento que uma autoridade divulga 
ao público em geral, atos e fatos administrativos 
acerca de seleções, concursos, aquisições, entre 
outros; 
 
VII – e-mail (correio eletrônico): texto sem 
diagramação formal transmitido pela internet, 
contendo informações diversas; 
 
VIII – estudo de Estado-Maior: instrumento que 
utiliza o método de raciocínio lógico para a análise 
e equalização de problemas de alta complexidade, 
visando a tomada de decisão do Comando Geral; 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
IX – guia: documento que acompanha qualquer 
remessa, normalmente de material, constando a 

relação dos itens nela contidos e, se quitada, serve 
de comprovante de recebimento ou entrega de 
conteúdo; 
 
X – manual: publicação aprovada pelo 
Comandante Geral, que regula as questões de 
doutrina e técnicas nas atividades de bombeiros, 
ou de questões relativas ao ensino, ao suprimento, 
à manutenção, ao funcionamento, ao manuseio de 
artigos de suprimento e ao gerenciamento 
organizacional; 
 
XI – manual operacional: guia de instruções que 
contempla conhecimentos inerentes às atividades 
operacionais, podendo apresentar conceitos, 
características, dados estatísticos, melhores 
condutas, referências bibliográficas, fotos e 
ilustrações, dentre outros detalhamentos 
específicos de cada área operacional; 
Acrescido pela Portaria n. 145/2016 

 
XII – memorando: correspondência utilizada por 
superior hierárquico para transmissão de ordens, 
instruções, decisões, recomendações, 
esclarecimentos ou informações; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
XIII – norma: conjunto de preceitos calcados em 
dispositivos já regulados, baixado por autoridade 
competente, fixando detalhes relativos a um 
assunto específico e destinados a facilitar a 
execução de atos de rotina no âmbito da 
organização; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 
 
XIV – norma administrativa: regramento que tem 
como finalidade disciplinar procedimentos ou atos 
de natureza essencialmente administrativa, de 
modo a permitir a padronização, qualidade e 
organização das atividades de apoio da 
Corporação, sendo de observância e cumprimento 
obrigatório por parte dos integrantes do CBMGO; 
Acrescido pela Portaria n. 145/2016 
 
XV – norma operacional: regramento que visa 
disciplinar procedimentos ou atos de natureza 
essencialmente operacional, com foco na 
uniformidade das ações que correspondem às 
atividades finalísticas da Corporação, sendo de 
observância e cumprimento obrigatório por parte 
dos integrantes do CBMGO; 
Acrescido pela Portaria n. 145/2016 

 
XVI – norma de ensino: regramento que dispõe 
acerca de atos, elementos, rotinas, realizações, 
condutas ou eventos, afetos ao ensino da 
Corporação, objetivando preservar tradições e 
estabelecer determinada padronização; 
Acrescido pela Portaria n. 145/2016 

 
XVII – ofício: forma de correspondência utilizada 
por autoridade, emitido apenas por órgão da 
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administração pública devido ao caráter público do 
documento, consiste em comunicação de assunto 
de ordem administrativa ao setor público ou 
privado, podendo ser circular em âmbito 
institucional; deve ser redigida na 1ª pessoa do 
plural, tendo em vista ser uma comunicação 
pública e institucional; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
XVIII – ordem de atendimento: documento que 
define o cumprimento de alguma atividade 
operacional ou administrativa para OBM, visando 
orientar e/ou determinar aos órgãos subordinados 
quanto à mobilização de pessoal e logística, bem 
como às especificidades para a execução, 
subsidiando a ordem de serviço; 
 
XIX – ordem de serviço: documento que 
determinará a execução da ordem de atendimento, 
especificando a atuação de OBM em atividade 
operacional, contendo de forma objetiva o 
emprego de pessoal, materiais e viaturas, para fins 
de atendimento de uma situação; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
XX – plano: conjunto de previsões exequíveis, 
tendo em vista assegurar a consecução de objetivo 
ou de missão previamente fixado; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
XXI – parecer: ato processual de caráter opinativo 
e fundamentado, exarado com base na 
constatação de fatos e na análise técnica, 
administrativa ou jurídica, com a indicação de 
solução, visando a interpretação e apreciação de 
fatos e colaborar para embasar a decisão de 
autoridade; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
XXII – parte: documento por meio do qual um 
bombeiro militar e um par ou superior hierárquico 
se comunicam, em objeto de serviço, no âmbito de 
OBM; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
XXIII – portaria: dividida em epígrafe, ementa, 
preâmbulo e forma de promulgação, é o ato 
ordinatório expedido pelo Comandante Geral e 
outras autoridades, visando instituir políticas, 
planos, programas, projetos e demais atividades, 
bem como dispor sobre a organização e o 
funcionamento de órgãos e serviços ou outros atos 
da respectiva competência; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
XXIV – regulamento: ato expedido com a finalidade 
de facilitar a execução de leis e decretos, tendo em 
princípio o campo de ação limitado às questões 
básicas de organização e administração do 
CBMGO, cuja operação, por meio de decreto, é de 
conferência do Governador do Estado; 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 

XXV – relatório: expediente contendo exposição 
minuciosa de fatos ou atividades que devam ser 
apreciados por autoridade competente; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
XXVI – requerimento: documento em que o 
signatário pede à autoridade competente o 
reconhecimento ou a concessão de direito que 
julga possuir, amparado na legislação que regula o 
objeto pretendido; e 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
XXVII – outras publicações: abrangem veículos de 
difusão de informações, almanaques, anuários e 
boletins do CBMGO, atestados, cautelas, 
comunicados, convocações, homologações, 
soluções e outros, não-periódicos ou editado. 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
Capítulo III 

Classificação 
 

Art. 5º As correspondências em uso no CBMGO se 
classificam: 
 
I – quanto ao trânsito: 
 
a) externos: circulam entre autoridades do CBMGO 
e os setores público e privado; 
 
b) internos: transitam no âmbito da OBM; 
 
II – quanto à natureza: 
 
a) sigilosos: tratam de assuntos que devem ser de 
conhecimento restrito e, portanto, requerem 
medidas especiais de salvaguarda para custódia e 
divulgação; 
 
b) ostensivos: aqueles cujo conhecimento por 
outras pessoas, além do destinatário, não 
apresenta inconvenientes, todavia a divulgação 
pela mídia depende do consentimento da 
autoridade responsável pela respectiva expedição; 
e 
 
III – quanto à tramitação: 
 
a) normais: aqueles cujo estudo, solução e 
tramitação devem ser realizados em até 8 dias 
úteis; 
 
b) urgentes (U): aqueles cujo estudo, solução e 
tramitação devem ser realizados em até 48 horas; 
e 
 
c) urgentíssimos (UU): aqueles cujo estudo, 
solução e tramitação devem ser imediatos; 
 
d) com prazo: documentos cujo estudo, solução e 
tramitação não podem ultrapassar o prazo 
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estipulado. 
 
§ 1º A contagem do prazo tem início com o registro 
do documen o na SAAD/protocolo da OBM e 
termina no ato da respectiva expedição. 
 
§ 2º Quando o assunto exigir maior prazo para 
estudo, o retardo será justificado pelo comandante 
ou chefe da OBM, e informado em tempo hábil ao 
órgão interessado. 
 
§ 3º Deve-se evitar a utilização de duas ou mais 
informações importantes e distintas em um mesmo 
documento, no intuito de privilegiar uma em 
relação à outra. Nesse caso, deve ser apresentado 
um novo documento. 
 
§ 4º Se o documento for considerado como “U” ou 
“UU”, tal indicação será digitada após o assunto do 
documento, em letras maiúsculas e entre 
parênteses, ou por meio de rubrica da autoridade 
signatária. 
 
§ 5º A indicação do grau de sigilo de um 
documento será feita de acordo com o previsto nas 
Instruções Gerais para a Salvaguarda de Assuntos 
Sigilosos – IG 10-51 do Exército Brasileiro. 
 
§ 6º No ato do arquivamento, os documentos serão 
classificados quanto ao tipo e à temporalidade, de 
acordo com a legislação em vigor. 
 

Capítulo IV 
Diagramação 

 
Art. 6º Os documentos devem ser feitos na norma 
padrão vigente da Língua Portuguesa e obedecer 
à seguinte diagramação: 
 
§ 1º Deve ser utilizada fonte do tipo Arial de corpo 
12 no texto em geral, 11 no nome/função do 
signatário, 7,5 nas linhas de rodapé e 6 nos dados 
do digitador, sigla da seção e arquivo. As margens 
deverão ter 2 cm nas partes direita, superior e 
inferior, e 3 cm à esquerda. A impressão deverá 
ser feita em coloração preta, ou cor azul-escuro na 
ausência da primeira, em papel branco. Cores 
podem ser utilizadas somente para gráficos e 
ilustrações. O papel deverá ser no tamanho A4 
(29,7 cm x 21 cm). 
 
§ 2º As citações poderão ser diretas ou indiretas, 
em que a citação direta é a transcrição textual de 
parte da obra do autor consultado e a indireta 
compõe-se de texto baseado na obra do autor 
consultado. As citações diretas de até 3 linhas 
deverão constar no corpo do documento e entre 
aspas, seguindo a mesma formatação do texto. As 
citações com mais de 3 linhas deverão ser 
dispostas em parágrafo com recuo de 4 cm da 

margem esquerda em todas as linhas (7 cm da 
borda da página), com letra tamanho 11 e sem 
aspas. 
 
§ 3º Se o documento possuir duas ou mais 
páginas, é obrigatório constar a numeração de 
página a partir da segunda folha. Deve ser usada 
no canto superior direito da página, com fonte 
tamanho 8, a 1,25 cm da borda superior do papel. 
O cabeçalho consta somente na página inicial do 
documento, enquanto o rodapé é permanente. 
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
§ 4º O cabeçalho na página inicial deverá ocupar 
tabela de 3 colunas (conforme anexo 2), medindo 
1,5 cm de altura, com bordas sem cor, divididas da 
seguinte maneira: 
 
I – na primeira coluna, ocupando 2 cm de largura, 
centralizado, o símbolo do CBMGO de 1,4 cm de 
altura em tons de cinza; 
 
II – na segunda coluna, ocupando de 7 a 10,5 cm 
de largura, texto centralizado, em fonte tamanho 
10 e letras maiúsculas, ocupando no máximo 4 
linhas, o seguinte: 
 
a) na 1ª linha, o nome do órgão administrativo da 
Segurança Pública do Poder Executivo; 
b) na 2ª linha, o termo “Corpo de Bombeiros 
Militar”; e  
c) na 3ª linha e, se necessária, na 4ª linha, o nome 
da OBM conforme Quadro de Organização vigente 
(sem sigla no final), mesmo se a unidade for 
denominada; 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
III – na terceira coluna, ocupando de 2,5 a 6 cm, 
centralizado, o logotipo do Estado de Goiás, 
mantendo altura máxima de 1,2 cm, em tons de 
cinza. Noventa dias antes do 1º turno de eleições 
estaduais, até o encerramento desse tipo de pleito, 
o logotipo deverá atender legislação da Justiça 
Eleitoral e ser substituído pelo Brasão do Estado 
de Goiás ou pelo termo “Governo de Goiás”, 
conforme leiaute definido pelo órgão administrativo 
de Planejamento do Estado. 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
§ 5º A numeração de documentos será feita de 
forma específica para cada tipo de 
correspondência, contendo o nome do tipo de 
documento, abreviatura de número e o algarismo 
correspondente separado pelo ano por uma barra. 
Após este não será empregada a abreviatura da 
OBM. Ofícios civis e militares deverão possuir 
numeração única, devendo diferenciar-se somente 
no modelo. O local da numeração é definido 
conforme tipo de documento: 
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
I – em ofícios, partes, memorandos e portarias, do 
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lado esquerdo, na 3ª linha após o cabeçalho; 
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
II – pareceres, despachos e relatórios de análise  
serão intitulados na 5ª linha após os dados do 
assunto no quadro de referência, seguindo o 
alinhamento de parágrafo, grafados em letras 
maiúsculas e seguindo o texto de forma contínua; 
e 
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
III – determinações, comunicados, convocações, 
declarações, diretrizes, editais, planos, ordens, 
termos e outros documentos que requerem título 
centralizado, na 5ª linha após o cabeçalho ou 
dados do assunto no quadro de referência, em 
fonte tamanho 14 ou 12 quando optar-se por grafar 
todas letras maiúsculas, exemplo: 
“DETERMINAÇÃO n. 10/2017”.  
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
§ 6º Em documentos endereçados a autoridades 
militares, como partes, memorandos, ofícios 
internos e outros de formato semelhante, a data, o 
remetente, o destinatário e o assunto serão 
colocados na 2ª linha após a descrição e número 
do documento, a 7 cm da margem do papel (10 cm 
da borda), separados por uma linha em branco 
entre cada item. 
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
§ 7º O início de cada parágrafo do texto deverá ter 
2,5 cm de distância da margem esquerda, na 3ª 
linha após o vocativo (se houver) ou na 5ª linha 
após o assunto (documentos militares). Acima de 
3 parágrafos, todos estes deverão ser numerados, 
com exceção dos fechos e datas, quando houver, 
seguindo estes o alinhamento do parágrafo. O 
espaçamento entre linhas, seja simples, 1,5 ou 
duplo, deve ser estabelecido de acordo com a 
estética do documento. Deve haver uma linha em 
branco entre cada parágrafo e antes do fecho.  
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
§ 8º Sem delimitar a linha para assinatura, constará 
o signatário na 6ª linha após o fecho ou última linha 
do parágrafo final, na seguinte ordem: nome 
completo do emitente – posto/graduação por 
extenso – abreviatura do quadro; e na linha abaixo 
o cargo ocupado, ambos centralizados, em fonte 
tamanho 11, com o objetivo de privilegiar o 
conteúdo do documento e não o assinante, sem 
formatação de negrito, itálico, nome de guerra em 
letras maiúsculas, símbolos ou outra forma de 
destaque. 
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
§ 9º O rodapé contendo os dados da OBM deverá 
constar em todas as páginas dos documentos. 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
§ 10. A distribuição de arquivos via e-mail deverá 
ser feita apenas após a conversão em formato pdf, 

contendo a observação “O documento assinado 
encontra-se na Secretaria Geral do CBMGO” ou 
“na SAAD/no arquivo da OBM”, colocado entre 
dados da OBM e os do documento no rodapé, 
separado por uma linha em branco acima e outra 
abaixo, em fonte tamanho 7,5. 
 
§ 11. Assinaturas não devem ser digitalizadas para 
divulgação, com exceção de divulgação de 
imagens de documentos (formato jpg ou pdf), em 
que todo o papel é escaneado. 
 
§ 12. Documentos enviados por e-mail devem 
conter no corpo do texto/mensagem a identificação 
da pessoa que realiza o envio, contendo nome do 
militar, função, seção/OBM, endereço eletrônico e 
telefone. 
Alterado pela Portaria n. 145/2016 

 
§ 13. Na documentação que circular no âmbito da 
Corporação, quando citados no corpo do texto os 
nomes completos de militares, o nome de guerra 
deverá ser grafado em letra maiúscula. 
Acrescido pela Portaria n. 150/2017 

 
Capítulo V 
Articulação 

 
Art. 7º Os textos dos atos normativos e ordinatórios 
de que tratam esta norma serão elaborados com 
observância dos seguintes princípios: 
 
I – a unidade básica de articulação será o artigo, 
designado pela forma abreviada “Art.”, seguindo de 
algarismo arábico e dos símbolos de número 
ordinal “º” até o de número 9 (“Art. 9º”); a partir do 
de número 10, segue-se o algarismo arábico 
correspondente, seguido de ponto (“Art. 10.”); 
 
II – a indicação de artigo será separada do texto 
por um espaço em branco, sem traços ou outros 
sinais; 
 
III – o texto de um artigo inicia-se por letra 
maiúscula e termina por ponto, salvo nos casos em 
que contiver incisos, quando se encerra com dois-
pontos; 
 
IV – os incisos dos artigos e dos parágrafos serão 
designados por algarismos romanos seguidos de 
hífen, iniciados por letra minúscula, a menos que a 
primeira palavra seja nome próprio, e, ao final, 
pontuados com ponto-e-vírgula, exceto o último, 
que se encerra com ponto, e o que contiver 
desdobramento em alíneas, que se encerra com 
dois-pontos; não haverá inciso ou alínea única; 
 
V – nas sequências de incisos, alíneas ou itens, o 
penúltimo elemento será pontuado com ponto e 
vírgula, seguido da conjunção “e”, quando de 
caráter cumulativo, ou da conjunção “ou”, se a 
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sequência for disjuntiva; 
 
VI – o parágrafo único de artigo será designado 
pela expressão “Parágrafo único.”, seguida de 
ponto; 
 
VII – quando um artigo contiver mais de um 
parágrafo, este será designado pelo símbolo “§”, 
seguido do algarismo arábico correspondente e do 
símbolo de número ordinal “º” até o nono parágrafo 
(“§ 9º”); a partir do parágrafo de número 10, a 
designação deve ser feita pelo símbolo “§”, 
seguido do algarismo arábico correspondente e de 
ponto (“§ 10.”); 
 
VIII – o texto dos parágrafos se inicia com letra 
maiúscula e se encerra com ponto, exceto se for 
desdobrado em incisos, quando se encerra com 
dois-pontos; 
 
IX – os incisos desdobram-se em alíneas, que 
serão grafadas com a letra minúscula 
correspondente, seguida de parêntese: “a)”; 
 
X – o texto das alíneas inicia-se com letra 
minúscula, a menos que a primeira palavra seja 
nome próprio, e, ao final, pontuado com ponto-e-
vírgula, exceto o último, caso não haja inciso na 
sequência, que se encerra com ponto, e o que 
contiver desdobramento em itens, que se encerra 
com dois-pontos; 
 
XI – as alíneas se desdobram em itens, que serão 
grafados por algarismos arábicos, seguidos de 
ponto (“1.”); 
 
XII – o texto dos itens inicia-se por letra minúscula, 
a menos que a primeira palavra seja nome próprio, 
e termina em ponto-e-vírgula, salvo o último, que 
se encerra por ponto, caso não haja inciso ou 
alínea na sequência; 
 
XIII – em remissões a outros artigos do texto, deve-
se empregar a forma abreviada “art.”, seguida do 
número correspondente (“o art. 8º”) e quando o 
número for substituído por uma contração ou 
pronome (“deste”), a palavra artigo será grafada 
por extenso (“neste artigo”); 
 
XIV – indicar expressamente o dispositivo objeto 
de remissão, em vez de usar as expressões 
“mesmo”, “anterior”, “seguinte” ou equivalente; e 
 
XV – na primeira remissão a texto legal, após a 
ordem de execução e nas citações em cláusulas 
revogatórias, a data do ato será grafada por 
extenso: “Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 
2006; nas demais remissões, a citação deve ser 
feita de forma reduzida: Lei n. 15.802/2006. 
 

Capítulo VI 
Unidade de Elaboração e de Linguagem 

 
Art. 8º Os documentos devem obedecer à seguinte 
unidade de elaboração e de linguagem: 
 
§ 1º Deve-se evitar o uso desnecessário de 
negritos, itálicos, sublinhados, letras maiúsculas, 
sombreamentos, relevos, bordas, caixa alta ou 
qualquer outra forma de formatação que afete a 
elegância e a sobriedade do documento. 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
§ 2º As datas em início ou desfechos de 
documentos devem ser colocadas por extenso e o 
nome da cidade dispensa a abreviatura do Estado, 
exemplo: “Goiânia, 1º de outubro de 2009”, e não 
“Goiânia-GO”. 
 
§ 3º O endereçamento em documentos destinados 
ao público civil ou militares de outras forças, 
geralmente utilizado em ofícios, é postado do lado 
esquerdo do papel, contendo nome, função, 
endereço e cidade (um em cada linha), e no caso 
de altas autoridades, o termo ‘A Sua Excelência o 
(a) Senhor(a)’ ou ‘Ao(À) Senhor(a)’ na primeira 
linha. Na documentação que circular no âmbito da 
Corporação, os dados de envio postados a 7 cm 
da margem esquerda devem conter a preposição 
‘Do (Da):’ seguida do posto/graduação, quadro e 
função do emissor, e na 2ª linha após a contração 
‘Ao (À):’ contendo posto/graduação, quadro e 
função do destinatário. 
Alterado pela Portaria n. 150/2017 

 
§ 4º O assunto deve ser sucinto, localizando-se na 
2ª linha após os dados do destinatário, contendo 
no máximo 3 palavras, no intuito de indicar ao 
receptor o tema principal. Verbos no imperativo 
entre parênteses não devem ser colocados (“faz”, 
“encaminha”), nem referência ou interessados 
junto à epígrafe/ endereçamento/assunto 
(“Interessado: CGF”). O termo “solicitação” deve 
ser evitado no assunto, dando preferência em citar 
diretamente o objeto ou ação pretendida. 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
§ 5º Subdivisão ou citação enseja emprego do sinal 
ortográfico dois pontos (:), e frases ou as palavras 
que se seguirem a eles iniciar-se-ão com letra 
minúscula, a menos que a primeira palavra exija 
letra maiúscula. 
 
§ 6º Por motivo de segurança, quando houver mais 
de uma página, dever-se-á formatar o 
espaçamento entre linhas visando transferir para a 
página seguinte parte do último parágrafo para que 
a assinatura não fique isolada, ou o inverso. 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
§ 7º A assinatura deve ser centralizada e, no caso 
de várias assinaturas em um mesmo documento, a 
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necessidade da colocação de duas assinaturas no 
mesmo alinhamento fará com que a autoridade de 
maior hierarquia assine no lado esquerdo do 
documento. Assinaturas sobrepostas conterá 
primeiro o nome da autoridade de maior hierarquia. 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
§ 8º Não serão utilizados termos estrangeiros, a 
menos que não possuam tradução ou já estejam 
consagrados, e serão grafados em itálico quando 
utilizados, e evitar-se-á o uso de maiúsculas 
desnecessárias, abreviações, neologismos, 
termos chulos, gírias e outros que corrompam a 
harmonia e a agradabilidade da leitura e 
compreensão do documento. 
 
§ 9º Os anexos não devem ser citados após/abaixo 
do assunto do documento, mas no corpo do texto, 
ao ser referenciado pela primeira vez, e se iniciam 
obrigatoriamente em nova página, designados pela 
palavra “Anexo”, seguida de sequência em 
algarismos arábicos. Em caso de anexo único, a 
indicação é composta apenas pela palavra 
“Anexo”. Quando no texto houver o verbo 
encaminhar ou palavras derivadas, subentende-se 
o apenso e se dispensa a citação da palavra 
“anexo” no corpo do texto. 
 
§ 10. Para cada tipo de correspondência é adotada 
uma numeração, seguindo a ordem natural dos 
números inteiros, iniciada em 1º de janeiro de cada 
ano e encerrada em 31 de dezembro. Ofícios civis 
e militares deverão possuir numeração única. 
 
§ 11. Na numeração de documentos, colocar-se-á 
o algarismo zero à esquerda somente quando o 
número tratar-se de unidade; exemplos: “Ofício n. 
05/2009” e não “Ofício n. 5/2009”. Nos outros 
casos de uso de números em documentos, o 
algarismo zero à esquerda é sempre dispensável; 
exemplo: “4 militares”, e não “04”. 
 
§ 12. Indicação numérica por extenso deve ser 
seguida somente após valores monetários, entre 
parênteses, exemplo: “R$ 1.800,00 (mil e 
oitocentos reais)”. 
 
§ 13. As datas, quando grafadas por extenso, 
observarão as seguintes formas: 
 
I – 4 de março de 1998, e não 04 de março de 
1998; 
 
II – 1º de maio de 1998, e não 1 de maio de 1998; 
e 
 
III – a indicação do ano deve conter sempre 4 
algarismos e não deve haver ponto entre a casa do 
milhar e a da centena: 1998, 1999, 2000, e não 
1.998, 1.999, 2.000. 
 

§ 14. Nos documentos em que a assinatura for 
delegada, ou seja, a autorização para agir em 
nome de outrem, dever-se-á constar o nome da 
autoridade substituída e, logo abaixo, o termo “Por 
delegação” e a assinatura e identificação do 
signatário.  
 
§ 15. Poderá ser utilizada a forma inicial de 
redação: “Incumbiu-me o Senhor 1º Comandante 
Regional de ...” e, nesse caso, não constará na 
assinatura da autoridade expedidora a expressão 
“Por delegação”. 
 
§ 16. A delegação será autorizada à autoridade 
substituta na esfera da própria circunscrição, 
sendo objetos de delegação a documentação de 
encaminhamento a escalão hierárquico superior, a 
decisão sobre problemas fundamentais ou 
doutrinários, os assuntos de justiça e disciplina e 
os de natureza pessoal. 
 
§ 17. O documento assinado por delegação 
produzirá os mesmos efeitos decorrentes da 
assinatura da própria autoridade delegante, e 
quando der lugar a qualquer resposta ou solução 
será esta dirigida à referida autoridade. 
 
§ 18. Na ausência do comandante da OBM/seção, 
empregar-se-á como circunstância legal de 
impossibilidade de execução de um ato ou 
exercício de uma função a expressão “No 
impedimento:”, manuscrita ou digitada abaixo do 
espaço da assinatura em que deveria assinar a 
autoridade, com rubrica do assinante abaixo do 
cargo ou da função da autoridade, fazendo constar 
o nome, posto e função. 
 
§ 19. Nos casos de determinação de autoridade 
para assinatura de subordinado em documento 
pertinente à função deste, ou nos assuntos de 
conhecimento do teor da documentação por parte 
da autoridade, porém sem a possibilidade de 
assinatura na oportunidade necessária, empregar-
se-á como circunstância legal de impossibilidade 
de execução de um ato ou exercício de uma função 
a expressão “Por ordem:”; manuscrita ou digitada 
abaixo do espaço da assinatura em que deveria 
assinar a autoridade, com rubrica do assinante 
abaixo do cargo ou da função da autoridade, 
fazendo constar o nome, posto e função. 
 
§ 20. Quando o substituto assumir interinamente, 
ou responder pelas funções de comando ou chefia, 
será digitado no endereçamento e no campo de 
assinatura o termo “Comandante da OBM em 
exercício”, sem necessidade de colocar acima o 
nome da autoridade substituída. A expressão 
“Respondendo pelo...” é inadequada em 
expedientes de qualquer natureza, pois trata-se de 
um atributo a qualquer das explanações antes 
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tratadas. 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
§ 21. A correspondência urgente poderá ser 
assinada pelo substituto da autoridade em 
questão, que apresentar-lhe-á, na primeira 
oportunidade, cópia do respectivo documento. 
 
§ 22. A correspondência das OBM, em todos os 
escalões, é de responsabilidade dos respectivos 
Comandantes e Chefes, que poderão delegar 
competência aos respectivos assessores (Chefe 
de Gabinete ou de Seção do Estado-Maior Geral, 
chefes ou subchefes de seção, subcomandantes, 
chefes de departamento ou outras funções 
congêneres) para assinatura do expediente de 
rotina expedido pela OBM. 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
Capítulo VII 

Abreviaturas e Siglas 
 
Art. 9º Nos documentos utilizados em âmbito 
interno, empregar-se-ão as abreviaturas e siglas 
estabelecidas no Manual de Abreviaturas, Siglas, 
Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças 
Armadas (MD33-M-02) e no Manual de Campanha 
C 21-30 – Abreviaturas, Símbolos e Convenções 
Cartográficas, observado o princípio de que a 
primeira referência no texto seja o significado e, 
após um hífen, a abreviatura, exceto se o 
documento contiver glossário, exemplo: 
“Secretaria de Segurança Pública – SSP”. 
 
§ 1º A abreviatura de Estados e do Distrito Federal 
são grafadas em letras maiúsculas, sem ponto. 
 
§ 2º Na identificação, remissão ou referência a 
quaisquer documentos, empregar-se-ão para a 
palavra “número” a abreviatura “n.”, sempre em 
letra minúscula seguida de ponto, conforme padrão 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT. 
 
§ 3º Os postos e graduações não devem ser 
abreviados em documentos destinados ao público 
civil, além de não ser necessário conter quadro e 
RG de militar, mas sim as maiúsculas BM entre o 
grau e o nome, sem destaque em nome de guerra 
de militar, devendo ser transcrita obedecendo a 
sequência “posto/graduação – BM – Nome 
completo”, exemplo: “Cabo BM José da Silva”. Em 
documentos destinados ao público militar, a 
sequência deve ser “abreviatura do 
posto/graduação – quadro – RG – nome completo”, 
exemplo: “Cb QP/Combatente 03.999 José da 
SILVA”. As hierarquias militares, os quadros e 
respectivas abreviaturas são as seguintes: 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
 

I – postos: 
 

Coronel Cel 
Tenente-
Coronel 

TC 

Major Maj Capitão Cap 

1º Tenente 1º Ten 2º Tenente 2º Ten 

 
II – graduações: 
 

Aspirante-a-
Oficial 

Asp Of 
Cadete/ 

Aluno Oficial 
Cad 

Aluno Oficial 
Administrativo 

Al Of 
Adm 

Subtenente ST 

1º Sargento 1º Sgt 2º Sargento 2º Sgt 

3º Sargento 3º Sgt Cabo Cb 

Soldado Sd 
Aluno 

Soldado 
Al Sd 

 
III – quadros: 
 

Oficiais de Comando QOC 

Oficiais de Saúde 
QOS/Médico(a) e 

QOS/Dentista 

Oficiais Auxiliares 
Administrativos 

QOA/Administrativo 

Oficiais Auxiliares Músicos QOA/Músico 

Praças Combatentes QP/Combatente 

Praças Músicos QP/Músico 
Acrescido pela Portaria n. 150/2017 

 
§ 4º Para militares femininos, as flexões de gênero 
dos substantivos referentes a postos e graduações 
seguirá a prevista para os substantivos comuns de 
dois gêneros (no caso, somente capitã). Na 
descrição, colocar-se-á o artigo “a” antes da 
hierarquia, sem necessidade do termo “feminino” 
ou abreviatura “Fem”. As outras hierarquias e os 
termos “bombeiro” (o/a), “oficial” (o/a) e “praça” (a) 
não variam em gênero no meio militar.  
 
§ 5º Para identificar o pessoal de corporações 
distintas em correspondências militares, será 
utilizada após a respectiva abreviatura aquela 
indicadora da instituição. Exemplo: Cel Aer João; 
Cb PM Paulo. 
 

Capítulo VIII 
Formas de Tratamento 

 
Art. 10. Os documentos devem obedecer às 
seguintes formas de tratamento: 
 
§ 1º São dispensáveis as formas de pura cortesia, 
tais como: “Tenho a honra de (...)” e outras cuja 
ausência, não denotando desatenção pessoal, 
torna mais simples e sucinta a exposição, além das 
prolixas, como “Venho através deste (...)” ou “Tem 
este o objetivo/fulcro/desiderato”, mas sim 
“Encaminhamos os autos em referência 
visando...”. 
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§ 2º Em correspondências ao público civil, na 2ª 
linha após o último parágrafo serão utilizados os 
fechos “Atenciosamente” para autoridades da 
mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, e 
“Respeitosamente” para autoridades superiores, 
inclusive para o Presidente da República. O fecho 
deve seguir o alinhamento do parágrafo inicial, 
entretanto não deve ser numerado em casos de 
textos com mais de 3 parágrafos.” 
Alterado pela Portaria n. 66/2017 

 
§ 3º O vocativo deve ser “Senhor” acrescido do 
cargo ocupado pelo destinatário (exemplo: “Senhor 
Diretor,”). A exceção são os documentos a serem 
destinados aos Chefes dos Poderes Federais e do 
Executivo Estadual (exemplo “Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado,”). 
 
§ 4º Em nenhuma hipótese serão colocados os 
termos “ilustríssimo”, “digníssimo” ou “mui digno” 
(Ilmo./DD/MD), pois dignidade é pressuposto de 
qualquer cidadão e, no caso do superlativo 
ilustríssimo, para as autoridades que recebem o 
tratamento de Vossa Senhoria, é suficiente o uso 
do termo Senhor. Mesmo no corpo do texto, 
pronomes de tratamento não devem ser 
abreviados (exemplo: Vossa Excelência, e não V. 
Ex.ª). 

 
§ 5º Doutor é um título e não um pronome de 
tratamento, devendo ser de uso restrito a quem 
tiver concluído o curso universitário de Doutorado 
e àqueles que, pela titularidade histórico-social, 
convencionou-se o emprego de doutor, como é o 
caso dos bacharéis em Direito ou Medicina. 
 
§ 6º A palavra “vossa”, seguida de substantivo 
abstrato referente a pessoa, perfaz um pronome de 
tratamento, não devendo ser utilizada para 
designar posse por parte de alguém, exemplo: 
“Encaminhamos a Vossa Senhoria documento que 
trata de assunto de ‘seu’ interesse”, e não “de 
vosso interesse”. Na  
forma cerimoniosa de Excelência, deve-se evitar o 
emprego dos possessivos “seu” e “sua” e das 
variações pronominais “o” e “lhe”; dir-se-á, de 
preferência, “remeto para apreciação de Vossa 
Excelência...”. 
 
§ 7º Nas referências às autoridades, emprega-se o 
título do cargo, precedido de “Senhor”. Exemplo: 
“por delegação do Senhor Comandante Geral do 
CBMGO”, com exceção dos chefes dos Poderes 
Executivos Estadual e Federal, em que será 
precedido pelo termo Excelentíssimo. 
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Anexo 1 
 
 

Modelos de documentos 
 
 
Ata Papel A4 

↨ 2 cm 
cabeçalho padronizado somente na primeira página dos documentos;  

número da página a partir da 2ª página, a 1,25 cm do lado superior direito, fonte tamanho 8 

 

↨ célula de 1,5 cm  
de altura 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS 
(logotipo do Estado de Goiás) 

 
 
 
 

Ata n. 00/2009 
(título em fonte 14 ou letras maiúsculas) 

→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

Ata da reunião realizada às ___h___ do dia ___ de __________ de ______, na 

_____________________________. 

↔ 3 cm 

Presentes os seguintes militares: _____________, _____________, _____________ 

e ______________, que secretariou a reunião. 

 
Realizada a abertura pelo _____________________, este informou que o motivo da 

reunião era a __________________. 

 
Nada mais havendo a tratar, às ___h___ foi dada por encerrada a reunião. 

2 cm ↔ 

OBM, em Goiânia, ___ de _____________ de ______. 
 

Em nenhum documento as assinaturas poderão ser dispostas isoladamente em página subsequente 

 
 

 
Presidente 

 
Secretário 

 
________________________________________________________________________________  

Comissão Promoção de Praças – cpp@bombeiros.go.gov.br 
Endereço, CEP, telefone 

 
 
↨ 2 cm 

iniciais do digitador/sigla da seção/nome do arquivo 
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Despacho Papel A4 

↨ 2 cm 
cabeçalho padronizado somente na primeira página dos documentos 

 
↨ célula de 1,5 

cm  
de altura  

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 
(logotipo do Estado de Goiás) 

 
 

→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

Referência ...:  
 
Documento/autos motivo do despacho 

Interessado .: 
 
nome do Órgão/OBM 

Assunto .......: (conforme § 4º do art. 8º) 
↔ 3 cm 

 

→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

 DESPACHO n. 25/2009 – Considerando o que consta nos autos em referência, 

exaro o seguinte: 

I – indefiro o pedido por falta de amparo legal; 

II – adotar providências ...; 

III – encaminhem-se os autos à...; e 

IV – publique-se em Boletim Geral da Corporação. 

  

OBM, em Goiânia, em ____. 

2 cm ↔ 

 
 

Nome completo – Coronel QOC 
Comandante Geral 

 
________________________________________________________________________ 

Comando Geral – comandogeral@bombeiros.go.gov.br 
Endereço, CEP, telefone 

 
 

↨ 2 cm 

iniciais do digitador/sigla da seção/nome do arquivo 
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Determinação/Convocação Papel A4 

↨ 2 cm    
↨ célula de 
1,5 cm de 

altura  

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

PELOTÃO BOMBEIRO MILITAR DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 
(logotipo do Estado de Goiás) 

 
 
 

→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

Referência ...: 
  
diretriz/motivo da ordem 

Interessados: 
 
OBM, nomes de BM 

Assunto .......: (conforme § 4º do art. 8º) 
 

(a ementa acima é opcional neste documento) 

↔ 3 cm 

 

Determinação n. 10/2009 
(título em fonte 14 ou letras maiúsculas) 

 
→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

 Tendo em vista as..., determino aos... 

... 

... 

 
OBM, em (cidade), em ____. 

2 cm ↔ 

 
 

Nome completo – Capitão QOC 
Comandante 

 
__________________________________________________________________________ 

Pelotão Bombeiro Militar de... – e-mail@bombeiros.go.gov.br 
Endereço, CEP, telefone 

 
 
↨ 2 cm 

iniciais do digitador/sigla da seção/nome do arquivo 
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Memorando Papel A4 

↨ 2 cm    

↨ célula de 1,5 
cm de altura 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO DE OPERAÇÕES DE DEFESA CIVIL 
(logotipo do Estado de Goiás) 

 
 
Memorando n. 00/2009 

↔ 3 cm 

Goiânia, ___ de ________ de ____. 

→ 10 cm da margem do papel (recuo da epígrafe) 

Do: Major QOC Chefe do DECIP 
 

Ao: Capitão QOA/Administrativo Chefe da SAAD 
 

Assunto: (conforme § 4º do art. 8º) 
 

→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

Tendo em vista o teor da documentação recebida ... solicitamos informações acerca 

da ... . 

2 cm ↔ 

... 

 
... 

 

 

Nome completo – Major QOC 
Chefe 

 
 
 

________________________________________________________________________ 
Comando de Operações de Defesa Civil – defesa_civil@bombeiros.go.gov.br 

Endereço, CEP, telefone 

 
 
↨ 2 cm 

iniciais do digitador/sigla da seção/nome do arquivo 
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Ofício civil Papel A4 

↨ 2 cm    

↨ célula de 1,5 
cm de altura 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CHEFIA DE GABINETE 
(logotipo do Estado de Goiás) 

 
 
Ofício n. 12/2009 
 

Goiânia, ___ de ________ de ____. 
 

A Sua Excelência o Senhor 
Nome completo 
Secretário de ... 
Endereço 
Goiânia – GO 

Assunto: (conforme § 4º do art. 8º) 

↔ 3 cm 

 

Senhor Secretário de Estado, 
 

→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

1.        Tendo em vista a solenidade referente a ..., que será realizada em 13 de maio ..., a Banda 

de Música do Corpo de Bombeiros Militar... 

 
2.       Dessa forma, encaminhamos a Vossa Excelência o planejamento visando 

disponibilização de viaturas para deslocamento dos militares. 

(numeração de parágrafos somente em documentos com mais de 3 parágrafos, sem contar o vocativo e o fecho; numeração 
colocada neste caso para fins de exemplificação) 

2 cm ↔ 
Respeitosamente, 

 
 
 
 

Nome completo – Tenente-Coronel QOC 
Chefe de Gabinete 

 
 

____________________________________________________________________________ 
Chefia de Gabinete – comandogeral@bombeiros.go.gov.br 

Endereço, CEP, telefone 

 
 
↨ 2 cm 

iniciais do digitador/sigla da seção/nome do arquivo 
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Ofício militar Papel A4 

↨ 2 cm    

↨ célula de 1,5 
cm de altura 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

4ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL 
(logotipo do Estado de Goiás) 

 
 
Ofício n. 02/2009 

↔ 3 cm 

(cidade), ___ de ________ de ____. 

→ 10 cm da margem do papel (recuo da epígrafe) 

Do: Major QOC Chefe da BM/4 
 

Ao: Sr. Coronel QOC 1º Comandante Regional 
 

Assunto: (conforme § 4º do art. 8º) 
 

 

→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

 Em resposta ao Ofício n. 20/2009 – 1º CRBM, encaminhamos a Vossa Senhoria 

o relatório financeiro referente a aquisição de materiais operacionais para as unidades pertencentes 

a essa área de atuação. 

2 cm ↔ 

 

Nome completo – Tenente-Coronel QOC 
Chefe da BM/4 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Assessoria de Planejamento e Orçamento – bm4@bombeiros.go.gov.br 

Endereço, CEP, telefone 

 
 
↨ 2 cm 

iniciais do digitador/sigla da seção/nome do arquivo 
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Parecer Papel A4 

↨ 2 cm    

↨ célula de 1,5 
cm de altura 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO DE CORREIÇÕES E DISCIPLINA  
(logotipo do Estado de Goiás) 

 
 
 
 

Referência ...:  
 
documento/autos motivo do parecer 

Interessado ..: 
 
OBM, nomes 

Assunto .......: (conforme § 4º do art. 8º) 
↔ 3 cm 

 

→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

PARECER n. ___/2009 – Modelo de parecer ... . 

... 

 

 
Comando de Correições e Disciplina, em Goiânia, __ de _________de 2009. 

2 cm ↔ 

 
 

Nome completo – Coronel QOC 
Comandante 

 
 

____________________________________________________________________________ 
Comando de Correições e Disciplina – corregedoria@bombeiros.go.gov.br 

Endereço, CEP, telefone 

 
 
↨ 2 cm 

iniciais do digitador/sigla da seção/nome do arquivo 
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Parte Papel A4 

↨ 2 cm    

↨ célula de 1,5 
cm de altura 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
7º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

(logotipo do Estado de Goiás) 

 
 
Parte n. 10/2009 

↔ 3 cm 

(cidade), ___ de ________ de ____. 

→ 10 cm da margem do papel (recuo da epígrafe) 

Do: 1º Tenente QOC Chefe da SECIP 
 

Ao: Sr. Major QOC Comandante do 7º BBM 
 

Assunto: (conforme § 4º do art. 8º) 
 

 

→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

Em atendimento ao despacho exarado por Vossa Senhoria na Determinação n. 

14/2009, encaminhamos o Relatório de Inspeção n. ____/2009 para conhecimento. 

2 cm ↔ 

 
 
 

Nome completo – 1º Tenente QOC 
Chefe da SECIP 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
7º Batalhão Bombeiro Militar – aparecidadegoiania@bombeiros.go.gov.br 

Endereço, CEP, telefone 

 
 
↨ 2 cm 

iniciais do digitador/sigla da seção/nome do arquivo 
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Portaria Papel A4 

↨ 2 cm    

↨ célula de 1,5 
cm de altura 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS 
(logotipo do Estado de Goiás) 

 
↔ 3 cm 

Portaria n. 10/2009 

→ 10 cm da margem do papel (recuo da epígrafe) 

Dispõe sobre a transferência de militares no 
interesse do serviço. 

 
→ 2,5 cm da margem do texto (recuo do parágrafo) 

O Comandante Geral e o Comandante de Gestão e Finanças do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás, no uso das respectivas atribuições, nos termos do..., 
 

 RESOLVE: 

 Art. 1º Transferir, no interesse do serviço, o Sd QP/Combatente 00.000 NOME Completo 
para a OBM. 

 
 Art. 2º O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respectivos 

Departamentos, providencie o que lhe compete. 
 
 Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da respectiva publicação em Boletim Geral 

da Corporação. 
 
 
 PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 
 

 Comando Geral, em Goiânia, em ___ de ___________ de _____. 
2 cm ↔ 

 

 

 

Nome completo – Coronel QOC 
Comandante Geral 

 

 

 

Nome completo – Coronel QOC 
Comandante de Gestão e Finanças  

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Comando de Gestão e Finanças – protocolorh@bombeiros.go.gov.br 

Endereço, CEP, telefone 

 
 
↨ 2 cm 

iniciais do digitador/sigla da seção/nome do arquivo 
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Anexo 2 
 
 

Modelos de cabeçalho 
 
 
– Com 3 linhas: 
 
 

2 cm 7 cm 6 cm 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
9º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

(brasão/logotipo da  
Administração/em período eleitoral) 

 
 
 
– Com 4 linhas: 
 
 

2 cm 7 cm 6 cm 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMPANHIA INDEPENDENTE  
BOMBEIRO MILITAR DE POSSE 

(brasão/logotipo da  
Administração/em período eleitoral) 

 
 
 
– Período eleitoral: 
 
 

2 cm 10,5 cm 2,5 cm 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

PELOTÃO BOMBEIRO MILITAR DE IPAMERI   

(ou logotipo 
estabelecido) 

 
 
 


