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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Portaria 298/2020 - CBM
Institui máscara facial padrão como peça de fardamento a ser utilizada no
âmbito da Corporação enquanto perdurar a pandemia pelo novo
coronavírus (Sars-CoV-2).

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, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, 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,
CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual n. 9.653, de 19 de abril de 2020, que
dispõe sobre a decretação de situação de emergência em saúde pública no Estado de Goiás, em razão da
pandemia pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o Comando Geral deve velar pela preservação da saúde dos
bombeiros militares;
CONSIDERANDO o teor do artigo 8º do decreto precitado, que determina a utilização
de máscaras de proteção facial por toda a população ao sair de casa;
CONSIDERANDO a minimização dos riscos de contágio pelo novo coronavírus na
hipótese de utilização massiva de máscaras de proteção facial;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 197/2020 - CBM (000012668533), que
estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial no âmbito da Corporação e, ainda, a
necessidade de padronização da peça, haja vista seu uso diário pelos bombeiros militares em conjunto com
o fardamento;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 4º, III, do Decreto Estadual n. 7.005,
de 30 de setembro de 2009, que confere ao Comandante-Geral prerrogativa para baixar atos relativos à
complementação de uniformes, designação de peças e equipamentos não previstos no Regulamento de
Uniformes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e, ainda, o teor do artigo 49 do mesmo
regulamento que define que as peças que compõem os uniformes e os completam terão seu tempo de
duração determinado por ato do Comandante-Geral do CBMGO, para fins de aquisição e distribuição,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir máscara facial padrão como peça de fardamento a ser utilizada no âmbito
da Corporação enquanto perdurar a pandemia pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).
§ 1º A máscara padrão instituída no caput deste artigo seguirá modelo a ser elaborado
pelo Comando de Apoio Logístico conjuntamente com a Assessoria Fundacional, observadas as seguintes
premissas:
I - forro externo em ripstop ou material equivalente;
II - cor cáqui; e
III - logo da Corporação no lado direito.
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§ 2º A mascará facial padrão de que trata este artigo será distribuída pela Corporação a
todos os bombeiros militares e será de uso obrigatório em serviço.
§ 3º A quantidade de máscaras a serem distribuídas para cada bombeiro militar está
condicionada à disponibilidade de recurso financeiro, limitada a 5 (cinco) unidades por militar.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 5 (cinco) dias para a elaboração do modelo referido no
parágrafo único do artigo 1º desta portaria.
Parágrafo único. O modelo elaborado deverá ser submetido à apreciação do Comando
Geral para aprovação e, por conseguinte, autorização para confecção.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral
Eletrônico da Corporação.
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aos
três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Esmeraldino Jacinto de Lemos - Coronel QOC
Comandante-Geral

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, ComandanteGeral, em 05/08/2020, às 17:30, 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
000014520436 e o código CRC A5878543.
GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMGO
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C231 (62)3201-2000
Referência: Processo nº 202000011024650

SEI 000014520436
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SECRETARIA GERAL

PROCESSO: 202000011024650
INTERESSADO: COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
ASSUNTO: máscara facial padrão.

DESPACHO Nº 4519/2020 - SG- 09346

Versam os presentes autos sobre a instituição de máscara facial padrão como peça de
fardamento a ser utilizada no âmbito da Corporação enquanto perdurar a pandemia pelo novo
coronavírus (Sars-CoV-2).
Em atendimento ao artigo 1º, § 1º, da Portaria n. 298/2020 (000014520436),
o respeitável Comando de Apoio Logístico apresentou sugestão de modelo para a referida peça de
fardamento, conforme documento SEI n. 000014729030, para apreciação.
Diante do exposto, exaro o seguinte:
I - aprovo o modelo de máscara facial apresentado, conforme modelo (000014729030);
II - retornem-se ao CAL para prosseguimento com as demais medidas ao encargo
daquele Comando; e
III - ao CGF para publicação deste despacho e do documento SEI n. 000014729030 em
Boletim Geral Eletrônico da Corporação.
Secretaria Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 14 dias do mês de agosto de 2020.

Esmeraldino Jacinto de Lemos - Coronel QOC
Comandante-Geral
Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, ComandanteGeral, em 14/08/2020, às 10:41, 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
000014745429 e o código CRC 717EBEFB.

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

Referência: Processo nº 202000011024650

SEI 000014745429
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO

ANEXO Nº1: MODELO DE MÁSCARA INSTITUCIONAL/2020 - CAL- 06502

Imagem 1: Detalhe do tecido ripstop na cor cáqui com logo da Corporação do lado direito
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Imagem 2: Detalhe da proteção inferior (queixo)
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Imagem 3: Detalhe da proteção superior (nariz)

Imagem 4: Detalhe do tecido interno
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OBSERVAÇÕES:
1. O bordado com a logo da Corporação deve estar centralizado, verticalmente e horizontalmente, no
lado direito com diâmetro de aproximadamente 4cm;
2. A distância entre a extremidade superior (nariz) e inferior (queixo) deve ser de aproximadamente
15 cm, respeitando a proporcionalidade do tamanho da máscara (P, M, G e GG);
3. Para garantir o conforto durante o uso, a peça facial deverá ser presa com elástico (preto) na parte
posterior da orelha;
4. O tecido interno deve ser em material confortável (combinação de poliéster com viscose).

GOIÂNIA - GO, aos 13 dias do mês de agosto de 2020.
Documento assinado eletronicamente por JOEL VARELA DO NASCIMENTO NETO, Bombeiro
(a) Militar, em 13/08/2020, às 11:54, 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
000014729030 e o código CRC 66D24C58.

COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO
AVENIDA CONSOLACAO Qd.35 Lt.3/10 - Bairro SETOR CIDADE JARDIM - CEP 74425-535 GOIANIA - GO 0- , (62)3201-6384

Referência: Processo nº 202000011024650
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