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ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 
 
 
Portaria n. 03/2009 – CG 
 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares previstas 
no art. 34 do Decreto n. 6.161, de 30 de junho 
de 2005, 

 
  RESOLVE: 
 
  Art. 1º Estabelecer procedimentos obrigatórios após viagens de cursos, 
estágios, simpósios, seminários, congressos, palestras e outros eventos de cunho 
técnico-profissional realizados por militares da Corporação. 
 
  Art. 2º Após o retorno da viagem, o militar mais antigo, doravante 
denominado Relator, deverá proceder da seguinte maneira: 
 
  I – apresentar relatório de viagem ao Comando Geral (conforme 
modelo anexo), no prazo de 3 dias úteis após o retorno e assinatura do livro de 
apresentação no Comando de Administração e Finanças; e 
 

II – encaminhar plano de aula à Gerência de Ensino, no prazo de 10 
dias após o retorno, visando difundir a instrução recebida aos demais militares da 
Corporação. 

 
  Art. 3º A Gerência de Ensino deverá, no prazo de 30 dias após o 
recebimento do plano de aula, buscar meios de execução do plano de aula e, após 
autorização do Comando Geral, divulgar curso, palestra ou instrução referente ao 
conteúdo apresentado pelo militar Relator, de acordo com disponibilidade de 
calendário e de instalações. 
 
  Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 
  CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE em Boletim Geral Eletrônico. 

 
  Comando Geral, em Goiânia, 23 de janeiro de 2009. 
 
 
 
 

Uilson Alcântara Manzan – Cel QOC 
Comandante Geral 



 

 
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL 
 
 

Relatório de Viagem n. ____/_______ – CG 
(número fornecido pelo Comando Geral) 

 
n. ____/_____ – Nome da OBM 
 
Nome do Relator: 
Meio de transporte: (    ) próprio  (    ) ônibus/avião (    ) viatura → 
Ônus: (    ) não houve  (    ) para a Corporação  (    ) para o Estado/SSP-GO 
Origem: Destino: 
Distância rodoviária da origem:           km Distância percorrida (total):                 km 

Saída Chegada 
data hora odômetro data hora odômetro 
/      / h  /      / h  

 
Objetivo: 

 

 

 

 
Relatório: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________, em ____ de ______________de ______. 

 
 

_____________________________________ 
Relator 


