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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 47/2020 - CBM
Institui Comitê Operacional de Incêndios Florestais no âmbito do CBMGO.

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições legais, nos termos do artigo 11, II, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do
artigo 20-A, III, da Lei Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006,

CONSIDERANDO a relevância da matéria no âmbito do Estado de Goiás, haja vista a
ocorrência de inúmeros incêndios florestais todos anos no período de estiagem,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Instituir Comitê Operacional de Incêndios Florestais, visando a produção de

estudos e informações técnicas sobre a temática no âmbito da Corporação, sem embargo de outras
atribuições estabelecidas nesta portaria.

Parágrafo único. O comitê deverá subsidiar o Comando Geral na matéria em destaque
sempre que necessário, bem como representá-lo, quando designado.

Art. 2º. Definir que as atividades do colegiado ora instituído se pautem em objetivos
específicos divididos nos seguinte eixos:

I - Eixo Ensino:
a) assessorar o Comando da Academia e Ensino no seguinte:
1) elaboração de seminários de prevenção e combate a incêndios florestais no campo

técnico;
2) Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais - CPCIF no tocante aos

aspectos técnicos; e
3) elaboração e execução de treinamentos, PAP's e POS;
b) propor ao Comandante Geral a celebração de convênios com universidades que

possuam cursos relacionados ao tema;
c) assessorar na produção e/ou revisão de normas; e
d) promover a constante atualização das técnicas de prevenção e combate a incêndios

florestais.
II - Eixo Estratégico:
a) elaborar proposta para subsidiar o planejamento institucional do Comando Geral

quanto a investimentos na área, bem como para a aplicação dos recursos;
b) cooperar/subsidiar o setor competente da Corporação na elaboração de termos de

referência voltados à aquisição de viaturas e materiais de combate a incêndios florestais;
c) assessorar o Comando de Gestão Estratégica na captação de recursos e na construção

de parcerias junto a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Estadual, Ministérios Público do Trabalho
e Estadual, órgãos de meio ambiente federais, estaduais e municipais, ICMS Ecológico, sindicatos,
associações, entre outros órgãos/entidades da iniciativa pública ou privada;
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d) propor a regulamentação de brigadas florestais, por meio da apresentação de
anteprojetos de lei e/ou normas;

e) propor políticas de responsabilização por dano ambiental (queimadas);
f) assessorar o Comando de Apoio Logístico na construção técnica de viaturas

específicas para combate a incêndios florestais, como Auto Combate Florestal (ACF), Auto Bomba
Tanque Florestal (ABTF), Auto Posto de Comando (APC), entre outras; e 

g) subsidiar o Comando Geral na apresentação de proposta ao Governador do Estado
visando a instituição de Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (CEPCIF).

Art. 3º. Designar bombeiros militares para comporem o Comitê Operacional de
Incêndios Florestais, a saber:

I - TC QOC 01.396 TIAGO Dias Coelho - Coordenador;
II - Maj QOC 02.296 Daniel Freire Batista - Subcoordenador;
III - 1º Ten QOC 02.433 Henrique Saint-Clair Alves de OLIVEIRA - 1º Membro;
IV - 1º Ten QOC 02.539 Rômulo MUNIZ da Silva - 2º Membro; 
V - 1º Ten QOC 02.694 JONATHAN Alves Soares - 3º Membro; 
VI - 1º Ten QOC 02.478 MAICO Cipriano de Melo - 4º Membro; e
VII - 2º Ten QOC 02.329 André AUGUSTO Viana Pires - Secretário. 
Art. 4º. Estabelecer que as reuniões do comitê sejam realizadas, em regra, em Goiânia.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico.
 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
 
 
Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 02 dias do mês de

março de 2020.
 

Esmeraldino Jacinto de Lemos - Coronel QOC
Comandante Geral
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