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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 202/2019 - CBM
 

Aprova novo quadro de organização e distribuição de efetivo da Corporação.
 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições, nos termos dos art. 2º e 4º da Lei n. 16.899, de 26 de janeiro de 2010, que fixa o efetivo da
Corporação e dá outras providências, e o inciso I do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro
de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional do CBMGO e dá outras providências, e ainda a
proposta contida no Relatório da Comissão nomeada pela Portaria n. 121/2019 - CBM,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Aprovar novo Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo e Organogramas

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, conforme anexo a esta portaria (7323106).
Art. 2º Determinar que a criação de novas unidades e a alteração das nomenclaturas das

unidades foram elevadas de categoria sejam realizadas em ato específico do Comandante Geral,
permanecendo estas, por ora, com as atuais designações.

Art. 3º Determinar às unidades abaixo relacionadas a adoção das seguintes medidas:
I - Comando de Gestão e Finanças: providenciar as alterações necessárias inerentes ao

efetivo e nomenclatura das unidades no SICAD;
II - 5ª Seção do Estado-Maior Geral: providenciar a divulgação do quadro ora aprovado

e as alterações necessárias no portal do CBMGO na Internet;
III - 6ª Seção do Estado-Maior Geral: proceder a alteração da nomenclatura das unidades

em lista telefônica e nos Sistemas utilizados pelo CBMGO;
IV - Secretaria Geral: elaborar nova portaria referente às áreas de atuação dos Comandos

Regionais e respectivas unidades operacionais, bem como demais documentações de acordo com as novas
nomenclaturas.

Art. 4º Determinar que as todas as unidades, com exceção daquelas mencionadas no art.
2º, adotem imediatamente a nova nomenclatura estabelecida nas correspondências administrativas e
demais meios de comunicação, divulgação e exposição.

Art. 5º Estabelecer o prazo de 30 dias para o cumprimento das medidas estabelecidas
nesta portaria.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação em Boletim Geral
da Corporação, revogando-se a Portaria n. 180/2016.

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
 
COMANDO GERAL  DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 21 dias do mês de

maio de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por DEWISLON ADELINO MATEUS, Comandante-Geral,
em 22/05/2019, às 09:20, 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 7340474
e o código CRC 128C4E81.
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