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SECRETARIA DA SEGURAN�A P�BLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL � CG

Portaria n. 70/2010 � CG

Aprova o Regimento dos Servi�os Interno e 
Operacional Bombeiro Militar.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goi�s, no uso de suas atribui��es, e nos termos do Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho 

de 1969, combinado com o n. 4 do art. 44 do Decreto Federal n. 88.777, de 30 de 

setembro de 1983, e com o Decreto Estadual n. 6.161, de 3 de junho de 2005, e 

tendo em vista o estudo realizado pelo Estado-Maior Geral encaminhado pelo 

Despacho n. 1288/2010-CG,

RESOLVE:

Art. 1� Aprovar o Regimento dos Servi�os Interno e Operacional 

Bombeiro Militar � Resiobom, conforme anexo a esta portaria.

Art. 2� Revogar a Portaria n. 49/97 � BM/1, que aprova o Regulamento 

do Servi�o Interno e Operacional Bombeiro Militar � Resiobom, publicada no Boletim 

Geral n. 49/1997, de 2 de dezembro de 1997.

Art. 3� Ficam convalidados, para quaisquer efeitos, os atos praticados 

em decorr�ncia da aplica��o do Resiobom ora revogado.

Art. 4� Esta portaria entra em vigor na data de sua publica��o.

PUBLIQUE-SE em Boletim Geral e CUMPRA-SE.

Comando Geral, em Goi�nia, 20 de agosto de 2010.

Uilson Alc�ntara Manzan � Cel QOC
Comandante Geral
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SECRETARIA DA SEGURAN�A P�BLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL � CG

Portaria n. 112/2010 � CG

Atualiza o Regimento dos Servi�os Interno e 
Operacional Bombeiro Militar.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 
Goi�s, no uso de suas atribui��es, nos termos do art. 34 do Decreto Estadual n. 
6.161, de 3 de junho de 2005, e considerando o que consta na Norma Operacional 
n. 04/2010,

RESOLVE:

Art. 1� Os incisos IV, VII e XV do art. 9� do Regimento dos Servi�os 
Interno e Operacional Bombeiro Militar � Resiobom, de 20 de agosto de 2010, 
passam a vigorar com a seguinte reda��o:

�Art. 9� (...)

IV � 1� Piloto Comandante da Aeronave: ser Oficial QOC, ter cumprido 
com aproveitamento as normas para ascender tecnicamente �s fun��es 
operacionais, designado pelo Comando Geral para as fun��es de piloto comandante 
de aeronave, com licen�a de Piloto Comercial de Helic�ptero � PCH, Certificado de 
Habilita��o T�cnica � CHT para o tipo ou classe de aeronave a ser utilizada, 
Certificado de Capacidade F�sica � CCF, dentro do prazo de validade dos 
documentos, com no m�nimo 510 horas de voo;

(...)
VII � M�dico do Servi�o de Resgate Terrestre/N�utico: Oficiais 

M�dicos, podendo, em situa��es especiais, concorrer civis contratados pela 
administra��o p�blica;

(...)
XV � Auxiliar de Guarni��o Terrestre/Resgate/N�utica: Pra�as;�

Art. 2� O inciso IV do art. 10 do Regimento dos Servi�os Interno e 
Operacional Bombeiro Militar � Resiobom, de 20 de agosto de 2010, passa a vigorar 
com a seguinte reda��o:

�Art. 10� (...)

IV � do 1� Piloto Comandante da Aeronave:
a) supervisionar, coordenar e controlar a manuten��o das condi��es 

operacionais da aeronave;
b) efetuar a orienta��o t�cnica da tripula��o durante o briefing;
c) elaborar o relat�rio de bordo, conforme a IAC 3151 � Comando 

Minist�rio da Aeron�utica;
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d) comandar a aeronave com a devida seguran�a;
e) realizar a comunica��o aeron�utica, de acordo com as normas de 

Comando Aeronave;
f) coordenar o debriefing ap�s as ocorr�ncias; e
g) atuar como primeiro piloto da guarni��o a�rea.�

Art. 3� Incluir os incisos XXIX, XXX, XXXI e XXXII ao art. 9� do 
Resiobom, com a seguinte reda��o:

�Art. 9� (...)

XXIX � 2� Piloto Comandante de Opera��es A�reas: ser Oficial QOC, 
ter cumprido com aproveitamento as normas para ascender tecnicamente �s 
fun��es operacionais, designado pelo Comando Geral para as fun��es de piloto 
comandante de opera��es, com licen�a de Piloto Comercial de Helic�ptero � PCH, 
Certificado de Habilita��o T�cnica � CHT para o tipo ou classe de aeronave a ser 
utilizada, Certificado de Capacidade F�sica � CCF, e dentro do prazo de validade dos 
documentos, com no m�nimo 100 horas de voo;

XXX � Tripulante Auxiliar de Guarni��o A�rea: ser Pra�a bombeiro 
militar, ter cumprido com aproveitamento o Curso de Especializa��o de Tripulante 
Operacional � CTOp ou Curso de Opera��es A�reas, certificado de capacidade 
f�sica espec�fico para operador de equipamentos especiais;

XXXI � Tripulante Operacional M�dico: ser m�dico e possuir o Est�gio 
de Adapta��o para M�dicos e Enfermeiros Tripulantes; e

XXXII � Tripulante Operacional Enfermeiro: ser enfermeiro e possuir o 
Est�gio de Adapta��o para M�dicos e Enfermeiros Tripulantes;�

Art. 4� Incluir os incisos XXIX, XXX, XXXI e XXXII ao art. 10 do 
Resiobom, com a seguinte reda��o:

�Art. 10. (...)

XXIX � do 2� Piloto Comandante de Opera��es A�reas:
a) decidir quanto � interven��o em ocorr�ncias; 
b) auxiliar o Comandante da Guarni��o nas diversas inspe��es da 

aeronave, de acordo com as IAC espec�ficas da ANAC; 
c) supervisionar, orientar e comandar as opera��es de prote��o 

p�blica; 
d) elaborar relat�rios de ocorr�ncias; 
e) efetuar a orienta��o operacional da tripula��o durante o briefing; 
f) efetuar as considera��es operacionais durante o debriefing; 
g) executar as comunica��es na rede r�dio do CBMGO; e 
h) atuar como segundo piloto da guarni��o a�rea.

XXX � do Tripulante Auxiliar de Guarni��o A�rea: 
a) efetuar as observa��es laterais da aeronave; 
b) manusear os guias para localiza��o de pontos de refer�ncia; 
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c) operar os equipamentos especiais de avia��o; 
d) atuar como fiel de carga; 
e) adotar medidas de seguran�a para que n�o haja acidentes com os 

rotores do helic�ptero; 
f) alterar a configura��o da aeronave de acordo com a miss�o a ser 

realizada; e 
g) realizar a assepsia da aeronave.

XXXI � do Tripulante Operacional M�dico: m�dico respons�vel pelo 
atendimento necess�rio para a reanima��o e estabiliza��o da v�tima, no local do
evento e durante o transporte, al�m de zelar pela seguran�a de voo;

XXXII � do Tripulante Operacional Enfermeiro: enfermeiro respons�vel
pelo atendimento de enfermagem necess�rio para a reanima��o e estabiliza��o do
paciente, no local do evento e durante o transporte, realizar a assepsia da aeronave 
ap�s atendimento m�dico das v�timas, verificar os equipamentos m�dicos 
especializados durante o servi�o, al�m de zelar pela seguran�a de voo.�

Art. 5� Esta portaria entra em vigor na data de sua publica��o em 
Boletim Geral da Corpora��o.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Comando Geral, em Goi�nia, 21 de dezembro de 2010.

Uilson Alc�ntara Manzan � Cel QOC
Comandante Geral
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SECRETARIA DA SEGURAN�A P�BLICA E JUSTI�A
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL

Portaria n. 20/2011 � CG

Atualiza o Regimento dos Servi�os Interno e 
Operacional Bombeiro Militar.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goi�s, no uso de suas atribui��es, nos termos do art. 34 do Decreto Estadual n. 

6.161, de 3 de junho de 2005,

RESOLVE:

Art. 1� Revogar o � 1� e o � 2� do item III do art. 2� do Regimento dos 

Servi�os Interno e Operacional Bombeiro Militar � Resiobom, aprovado pela Portaria 

n. 70/2010 � CG, de 20 de agosto de 2010.

Art. 2� Esta portaria entra em vigor na data de sua publica��o em 

Boletim Geral da Corpora��o.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Comando Geral, em Goi�nia, 14 de fevereiro de 2011.

Carlos Helbingen J�nior � Cel QOC
Comandante Geral
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SECRETARIA DA SEGURAN�A P�BLICA E JUSTI�A
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL

Portaria n. 46/2012 � CG

Atualiza o Regimento dos Servi�os Interno e 
Operacional Bombeiro Militar.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goi�s, no uso de suas atribui��es, nos termos do art. 34 do Regulamento da 

Secretaria da Seguran�a e Justi�a, aprovado pelo Decreto Estadual n. 6.161, de 3 

de junho de 2005, e considerando o que consta no Despacho n. 545/2012 � CG,

RESOLVE:

Art. 1� O Regimento dos Servi�os Interno e Operacional Bombeiro 

Militar passa a vigorar com a seguinte reda��o:

�Art. 9� (...)

XXXIII � Tripulante Operacional Mec�nico: ser bombeiro militar 

possuidor de curso espec�fico de mec�nica de aeronaves compat�vel com o tipo ou 

classe da aeronave a ser utilizada, devendo estar em conformidade com as 

exig�ncias da legisla��o peculiar; e

XXXIV � Analista Jur�dico: ser bombeiro militar graduado em direito.

(...)

Art. 10. (...)

XXXIII � do Tripulante Operacional Mec�nico: 

a) realizar logo pela manh� o pr�-voo e p�s-voo da aeronave;

b) realizar a limpeza da aeronave;

c) abastecer a aeronave;

d) estar presente em todos os acionamentos da aeronave;

e) dar o apoio de solo;
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f) acompanhar e participar de todo servi�o de manuten��o realizado 

por empresas terceirizadas;

g) realizar a hangaragem da aeronave; e

h) zelar pela seguran�a de voo.

XXXIV � do Analista Jur�dico: 

a) analisar e emitir pareceres sobre o aspecto legal e jur�dico de todos 
os assuntos relacionados com a Corpora��o, tais como:

� normas, diretrizes, portarias, determina��es, e demais documentos 
internos emanados do Comando Geral;

� minutas de lei e decretos envolvendo projetos de interesse da 
Corpora��o; e

� minutas de Conv�nios, Termos de Coopera��o e demais ajustes a 
serem firmados pela Corpora��o.

b) examinar, pr�via e conclusivamente, no �mbito do CBMGO:
� textos de editais de licita��o, bem como os respectivos contratos ou 

instrumentos cong�neres a serem celebrados, atos de reconhecimento de 
inexigibilidade e dispensa de licita��o, em cumprimento ao que determina a 
legisla��o em vigor;

� decis�es e senten�as judiciais e orientar o Comando quanto ao seu 
exato cumprimento, sem preju�zo das orienta��es emanadas da Procuradoria Geral 
do Estado; e

� coligir elementos de fato e de direito para preparar as informa��es 
que devem ser prestadas � Procuradoria Geral do Estado para a defesa dos 
interesses do Estado de Goi�s em a��es judiciais.

c) laborar estudos e preparar informa��es, por solicita��o do Comando 
Geral; e

d) manter o Comando Geral informado sobre as altera��es da 
legisla��o.�

Art. 2� Esta portaria entra em vigor na data de sua publica��o em 

Boletim Geral da Corpora��o.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Comando Geral, em Goi�nia, 14 de maio de 2012.

Carlos Helbingen J�nior � Cel QOC
Comandante Geral
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  

 
 

Portaria n. 15/2016 – CG 
 

 
Torna sem efeito a Portaria n. 14/2016 – CG e 
atualiza o artigo 8° do Regimento dos Serviços 
Interno e Operacional Bombeiro Militar. 

 
 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei 
Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria n. 14/2016-CG que trata da 

atualização do Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar. 

 
Art. 2° O artigo 8° do Regimento dos Serviços Interno e Operacional 

Bombeiro Militar passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 8º A carga horária para o serviço administrativo e operacional será definida pelo 
Comando Geral de acordo com a necessidade e interesse da Instituição, do 
aprimoramento técnico-profissional e das especificidades de cada setor que compõe 
a estrutura organizacional da Corporação, podendo ser alterada em determinados 
períodos ou por deficiência de efetivo, observando, ordinariamente, os seguintes 
critérios: 
I – 6 horas de trabalho por 18 horas de folga da escala; 
II – 12 horas de trabalho por 36 horas de folga da escala; 
III – 24 horas de trabalho por 48 horas de folga da escala; 
IV – 24 horas de trabalho por 72 horas de folga da escala; 
V – plantão médico e odontológico: 12 horas de trabalho mais 8 horas para instrução 
ou outra atividade de interesse da Corporação. 
VI – plantão na Central de Operações e Comunicações (COB): 12 horas de trabalho 
por 48 horas de folga da escala ou de 6 horas de trabalho por 24 horas de folga da 
escala; e 
VII – expediente administrativo: 8 horas de trabalho com intervalo de almoço, ou seja, 
das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.  
.................................................................. 
§ 1º............................................................ 
.................................................................. 
§ 8° Excepcionalmente nos casos de incremento significativo na demanda de 
atividades operacionais ou no caso de limitação de efetivo, os Comandantes de 
Unidade poderão, mediante justificativa fundamentada, alterar a jornada de trabalho 
dos militares a eles subordinados, de modo a preservar a continuidade e qualidade do 
serviço prestado.”  
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em 

Boletim Geral da Corporação. 

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
Comando Geral, em Goiânia, 26 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  
 
 
Portaria n. 82/2016 – CG 

 
Atualiza o Regimento dos Serviços Interno e 
Operacional Bombeiro Militar. 

 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei 

Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e considerando o que consta na 

Norma Operacional n. 01, 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º O artigo 8º do Regimento dos Serviços Interno e Operacional 

Bombeiro Militar passa a vigorar com os seguintes acréscimos: 

 
“Art. 8º ......................................................... 

............................................................ 
 
§ 9º No caso de Operações Bombeiro Militar, as quais se diferem do serviço 
operacional diário devido à excepcionalidade da mobilização de pessoal, 
logística, recursos financeiros, bem como às especificidades de seu 
planejamento e execução, não se aplicam as escalas constantes nos incisos I 
a VII deste artigo, de forma que os militares serão empregados em regime de 
disponibilidade permanente, garantidos os intervalos necessários à 
alimentação, hidratação, recuperação física e outros. 
 
§ 10. Os casos previstos no parágrafo anterior não configuram prestação de 
serviço extraordinário.” 
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em 

Boletim Geral da Corporação. 

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 
Comando Geral, em Goiânia, 20 de abril de 2016. 

 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  
 
 
Portaria n. 241/2016 

 
Atualiza o Regimento dos Serviços Interno e 
Operacional Bombeiro Militar. 

 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei 

Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e considerando o que consta na 

Norma Administrativa n. 09 e na Norma Operacional n. 04, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Alterar o art. 4º, § 5º, e o art. 9º, incisos IV e XXIX, do 

Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar, que passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 4º ......................................................... 
............................................................ 
 
§ 5º Para que o bombeiro militar possa ser escalado na escala de serviço 

extraordinário, mesmo que permaneça de sobreaviso, deverá ser observado 

um período mínimo de 12 horas de descanso entre a escala normal e a 

extraordinária, exceto nas situações de urgência e/ou de emergência ou 

estado de calamidade pública, grandes incêndios ou em ocorrências ou 

operações de grande vulto ou repercussão quando não será observado o 

período regular de folga estabelecido neste Regimento.” (NR) 

 
“Art. 9º ......................................................... 
............................................................ 
 
IV – 1º Piloto Comandante da Aeronave: ser Oficial QOC, ter cumprido com 

aproveitamento as normas para ascender tecnicamente às funções 

operacionais, designado pelo Comando Geral para as funções de piloto 

comandante de aeronave, com licença de Piloto Comercial de Helicóptero – 

PCH, Certificado de Habilitação Técnica – CHT para o tipo ou classe de 

aeronave a ser utilizada, Certificado de Capacidade Física – CCF, dentro do 

prazo de validade dos documentos, com carga horária mínima de voo 

conforme Norma Operacional n. 04; (NR) 
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............................................................ 
 
XXIX – 2º Piloto Comandante de Operações Aéreas: ser Oficial QOC, ter 

cumprido com aproveitamento as normas para ascender tecnicamente às 

funções operacionais, designado pelo Comando Geral para as funções de 

piloto comandante de operações, com licença de Piloto Comercial de 

Helicóptero – PCH, Certificado de Habilitação Técnica – CHT para o tipo ou 

classe de aeronave a ser utilizada, Certificado de Capacidade Física – CCF, e 

dentro do prazo de validade dos documentos, com carga horária mínima de 

voo conforme Norma Operacional n. 04.” (NR) 

 
Art. 2º O Comando de Gestão e Finanças e a Secretaria Geral 

providenciem o que lhes competem. 

 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em 

Boletim Geral da Corporação. 

 
 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
Comando Geral, em Goiânia, 24 de novembro de 2016. 

 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 
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SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  
 
 

Portaria n. 161/2017 
 

Atualiza o Regimento dos Serviços Interno e 
Operacional Bombeiro Militar. 

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei 

Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Alterar o parágrafo único do art. 7º do Regimento dos Serviços 

Interno e Operacional Bombeiro Militar – RESIOBOM, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 
  “Parágrafo único. O militar poderá ser escalado para qualquer serviço 

na OBM ou em qualquer órgão ou setor da estrutura organizacional da Corporação 

após o término de afastamento, transferência, reversão, lotação, nomeação, 

disposição, conclusão de curso, estágio, pena disciplinar ou qualquer outro 

impedimento ou afastamento.” 

 
  Art. 2º A Secretaria Geral e o Comando de Gestão e Finanças 

providenciem o que lhes compete. 

 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em 

Boletim Geral da Corporação. 

 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 

Comando Geral, em Goiânia, 12 de junho de 2017. 
 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 65/2019 - CBM
Atualiza o Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar.

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de
2013,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º O Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar passa a

vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 9º (...)
 
XXXV – Engenheiro Civil: oficiais e praças, podendo, em situações especiais, concorrer

civis contratados pela administração pública;
 
XXXVI – Engenheiro Eletricista: oficiais e praças, podendo, em situações especiais,

concorrer civis contratados pela administração pública;
(...)
 
Art. 10. (...)
 
XXXV – do Engenheiro Civil:
a) projetar e especificar sistemas estruturais, hidrossanitários e instalações de incêndio; 
b) realizar levantamentos arquitetônicos;
c) elaborar documentação técnica relativos a obras e serviços;
d) fiscalizar a execução e gerir contratos de obras;
e) elaborar relatórios em sua área de atuação;
f) elaborar orçamentos de custos e cronogramas físico-financeiro de obra;
g) executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
 
XXXVI – do Engenheiro Eletricista:
a) projetar e especificar sistemas e equipamentos elétricos;
b) elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos elétricos;
c) fiscalizar, durante a execução de obras, as etapas de instalações e reparo dos

equipamentos elétricos;
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d) elaborar relatórios em sua área de atuação;
e) fazer orçamentos de custos relativos à sua área de atuação;
f)  executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função."
 
Art. 2º A Secretaria Geral e o Comando de Gestão e Finanças providenciem o que lhes

compete.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da

Corporação.
              
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Comando Geral do (a) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 22 dias

do mês de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DEWISLON ADELINO MATEUS, Comandante-Geral,
em 22/01/2019, às 17:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 5494066
e o código CRC D6BE654A.

 
SECRETARIA GERAL 

AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-
231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 201900011001660 SEI 5494066
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 78/2019 - CBM
Atualiza o Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar.

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de
2013,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Alterar o Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar, que

passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 8º (...)
 
VIII – serviço de Busca, Resgate e Salvamento com Cães: 10 horas, das 8h às 18h, às

segundas, terças, quintas e sextas-feiras, em regime de revezamento de duas equipes, mais 4 horas, das 8h
às 12h, às quartas-feiras, além de escala interna de sobreaviso e manutenção do canil aos sábados,
domingos e após o horário previsto em dias de semana, de forma a não haver interrupção do serviço.

(...)
 
Art. 9º (...)
 
XXXVII – Condutor de Cães de Busca: oficiais e praças, que tenham Curso de Busca,

Resgate e Salvamento com Cães reconhecido pela Corporação e que estejam conduzindo um cão;
XXXVIII – Auxiliar de Condução de Cães de Busca: oficiais e praças, que tenham

Curso de Busca, Resgate e Salvamento com Cães reconhecido pela Corporação e que dão suporte ao
Condutor de Cães de Busca, durante o atendimento a uma ocorrência.

(...)
 
§ 3º Compõem as Guarnições: (...)
 
e) de Busca, Resgate e Salvamento com Cães: os bombeiros militares Condutores de

Cães de Busca e Auxiliares de Condução de Cães de Busca escalados para a atividade de Busca, Resgate e
Salvamento com Cães.

 
(...)
 
Art. 10. (...)
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XXXVII – do Condutor de Cães de Busca:
a) realizar as atividades necessárias à execução de buscas com o emprego de cães;
b) realizar as atividades necessárias ao treinamento, adaptação do plantel da OBM e

execução de buscas pela unidade;
c) realizar as atividades de limpeza e de manutenção diárias requeridas às instalações

físicas do canil;
d) providenciar o banho e a limpeza dos animais e cuidados veterinários sempre que

necessários;
e) providenciar diariamente alimentação e a hidratação do plantel.
 
XXXVIII – do Auxiliar de Condução de Cães de Busca:
a) realizar o transporte e operação dos equipamentos de comunicação e de

orientação/localização no terreno;
b) avaliar os riscos ambientais a que a guarnição está exposta e primar pela segurança;
c) colaborar com o Condutor de Cães de Busca nas atividades necessárias à execução de

buscas com o emprego de cães."
 
Art. 2º A Secretaria Geral e o Comando de Gestão e Finanças providenciem o que lhes

competem.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da

Corporação.
              
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 
COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 23 dias do mês de

janeiro de 2019.
 

Documento assinado eletronicamente por DEWISLON ADELINO MATEUS, Comandante-Geral,
em 25/01/2019, às 12:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 5540654
e o código CRC 20746AF5.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 82/2019 - CBM
Atualiza o Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar.

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de
2013,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Alterar o § 4° do art. 8º do Regimento dos Serviços Interno e Operacional

Bombeiro Militar – RESIOBOM, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 
"§ 4º Excepcionalmente, tendo em vista o interesse público, a necessidade e

particularidade dos serviços, ficam autorizados a cumprirem expediente administrativo de 6 horas
ininterruptas, das 07h00 às 13h00 e das 13h00 às 19h00, os seguintes setores da Corporação: 

 
I - Recepção/Protocolo do Quartel do Comando Geral;
II - Seções de Segurança Contra Incêndio e Pânico – SECIPs, com exceção dos oficiais;
III - Serviços Médico - SMED e Odontológico - SOD; 
IV - Subseção de Comunicação Social Externa – SCE da BM/5;e
V -  Subseção de Desenvolvimento de Sistemas – SEDS da BM/6, exclusivamente para

os militares que exercem a função de analista de suporte técnico; e
VI - Seção de Boletim Geral Eletrônico – SBG do Comando de Gestão e Finanças."
 
Art. 2º Revogar o § 5º do art. 8º do Regimento dos Serviços Interno e Operacional

Bombeiro Militar – RESIOBOM e a Portaria 32/2019 - CBM. 
 
Art. 3º A Secretaria Geral e o Comando de Gestão e Finanças providenciem o que lhes

compete.
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da

Corporação.
              
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Comando Geral do (a) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 24 dias

do mês de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DEWISLON ADELINO MATEUS, Comandante-Geral,
em 25/01/2019, às 12:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 5557699
e o código CRC 80C179F5.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 304/2019 - CBM
Atualiza o Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar.

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de
2013,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Alterar o § 4° do art. 8º do Regimento dos Serviços Interno e Operacional

Bombeiro Militar – RESIOBOM, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 
"§ 4º Excepcionalmente, tendo em vista o interesse público, a necessidade e

particularidade dos serviços, ficam autorizados a cumprirem expediente administrativo de 6 horas
ininterruptas, das 07h00 às 13h00 e das 13h00 às 19h00, os seguintes setores da Corporação: 

 
I - Recepção/Protocolo do Quartel do Comando Geral;
II - Seções de Segurança Contra Incêndio e Pânico – SECIPs, com exceção dos oficiais;
III - Serviços Médico - SMED e Odontológico - SOD; 
IV - Subseção de Comunicação Social Externa – SCE da BM/5;
V -  Subseção de Desenvolvimento de Sistemas – SEDS da BM/6, exclusivamente para

os militares que exercem a função de analista de suporte técnico;
VI - Seção de Boletim Geral Eletrônico – SBG do Comando de Gestão e Finanças; e
VII - Subseção de Atendimento ao Contribuinte - SAC da BM/7."
 
Art. 2º A Secretaria Geral e o Comando de Gestão e Finanças providenciem o que lhes

compete.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da

Corporação.
              
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Comando Geral do (a) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 9 dias do

mês de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DEWISLON ADELINO MATEUS, Comandante, em
09/08/2019, às 17:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site



http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 8492260
e o código CRC 67FF3C38.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 381/2019 - CBM
Atualiza o Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar.

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Alterar o Art. 8° do Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar –

RESIOBOM, que passa a vigorar com o acréscimo da seguinte redação:
 

"Art. 8º.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

§ 5º  O bombeiro militar em efetiva atividade de teleatendimento e telefonia, cumprirá jornada de, no máximo, 6
(seis) horas diárias, nela incluídas as pausas, sem prejuízo de ser empregado em outras atividades inerentes à carreira
militar. 
 

Art. 2º A Secretaria Geral e o Comando de Gestão e Finanças providenciem o que lhes
compete.

 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral da

Corporação.
              
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Comando Geral do (a) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 14 dias do mês

de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por DEWISLON ADELINO MATEUS, Comandante, em
15/10/2019, às 19:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 9517709 e o
código CRC 7CEA072E.
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