
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 27/2019 - CBM

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do parágrafo único
do art. 2º da Lei n. 16.899, de 26 de janeiro de 2010,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Autorizar que Bombeiros Militares desempenhem, no âmbito da Corporação,
funções próprias das respectivas áreas de formação superior/técnica em prol do serviço Bombeiro Militar.

§ 1º São requisitos para o exercício das funções previstas neste artigo:

I – existência de interesse institucional;

II – não existência ou insuficiência de profissionais na área requisitada;

III – requerimento ao Comando Geral do setor onde há a demanda, contendo as razões
que justifiquem a necessidade do referido profissional;

IV – aceitação voluntária do profissional, mediante assinatura de termo específico.

§ 2º Para o exercício das funções previstas no caput deste artigo, o militar deverá estar
devidamente regularizado junto ao respectivo conselho profissional de classe, cujos custos ocorrerão à sua
conta.

Art. 2º São consideradas áreas de formação de interesse institucional para fins de
aplicação desta portaria:

I - engenharia civil e elétrica;

II - medicina;

III - odontologia;

IV - enfermagem;

V - música;

VI - outras, conforme deliberação do Comando Geral.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral
Eletrônico.

 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 

Gabinete do Comando Geral do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 18 dias do
mês de janeiro de 2019.

 



Documento assinado eletronicamente por DEWISLON ADELINO MATEUS,
Comandante-Geral, em 22/01/2019, às 17:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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5408764 e o código CRC 608F1EBB.

SECRETARIA GERAL
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/

AVENIDA C-231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 201800011033640 SEI 5408764

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=5408764&crc=608F1EBB


ESTADO DE GOIÁS
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DECLARAÇÃO Nº 1 / 2019 SG- 09346

Eu, 3º Sgt 09.000 Fulado de Tal, na condição de bombeiro militar, pertencente ao
quadro de (Oficiais de Comando/ Oficiais Auxiliares Administrativos/Oficiais Auxiliares Músicos/Praças
Combatentes/Praças Músicos), inscrito no CPF n. 000.000.000-00,  declaro que sou voluntário para
exercer dentro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás a função de (engenheiro, médico,
dentista, etc), para a qual possuo formação profissional conforme diploma anexado neste processo, e
tenho ciência que continuo com os direitos, prerrogativas, obrigações e deveres previstos nos Títulos II e
III do Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado, baixado pela Lei n. 11.416, de 05 de fevereiro
de 1991, referentes ao quadro que atualmente pertenço nesta Corporação.

 

GOIANIA, 17 de janeiro de 2019.
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