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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 571/2021 - CBM

 
Estabelece critérios para pagamento de diárias no âmbito da Corporação
durante a vigência do Decreto Estadual n. 9.737, de 27 de outubro de
2020.

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Suplemento do
Diário Oficial do Estado n. 23.197, de 12 de dezembro de 2019, 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 114, I, do
Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da
Segurança Pública,

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n. 9.737, de 27 de outubro de 2020,

que estabelece medidas de racionalização de gastos com pessoal e outras despesas correntes e de capital,
na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e nas empresas estatais dependentes,
e suas alterações, resolve:

 
Art. 1º Estabelecer critérios para o pagamento de diárias no âmbito da

Corporação durante a vigência do Decreto Estadual  n. 9.737, de 27 de outubro de 2020, considerando
a cota anual específica fixada pela Câmara de Gestão de Gastos.

§ 1º Os critérios a que se refere o caput deste artigo são os seguintes:
I - para deslocamentos resultantes do atendimento às ocorrências, as solicitações de

diárias deverão ser lançados diretamente no Sistema de Solicitação de Diárias - SSD, contendo as
prescrições legais aplicáveis ao caso; e

II - os demais deslocamentos deverão ser solicitados previamente ao Comando Geral por
meio de requerimento no Sistema Eletrônio de Informações - SEI, com a devida fundamentação, para
análise e deliberação do Ordenador de Despesas, de forma que somente serão lançadas no Sistema de
Solicitação de Diárias - SSD as solicitações devidamente autorizadas.

Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças
para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.

Art. 3º  Os casos omissos nesta portaria serão solucionados pelo Comandante-Geral da
Corporação.

Art. 4º  Fica revogada  a Portaria nº 105/2021 - CBM (000019871783).
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 16 dias do mês de

novembro de 2021.
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 17/11/2021, às 09:38, 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
000024699056 e o código CRC CD5512A6.

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMGO 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-

231 (62)3201-2000
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