
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 580/2018 - CBM
O Comandante-Geral e o Comandante de Gestão e Finanças do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e, tendo em vista o que
consta no processo n. 201800011011050; notadamente nos termos dos arts. 5º, da Lei n. 15.949, de 29 de
dezembro de 2006; 7º, da Portaria 1153/2017 - SSP, de 21 de dezembro de 2017; 1º, da Portaria 137/2018 -
SSP, de 1º de março de 2018.

RESOLVE:
 
Art. 1º Regulamentar os procedimentos para concessão do pagamento de ajuda de custo

nos termos da Norma Administrativa nº 09 - Das Despesas Extraordinárias, em consonância com a Lei
15.949/06, aos oficiais que concorrem as escalas de serviço operacional na função de Superior de Dia,
Supervisor de Dia, Comandante de Área e Perito de Dia.

 
Art. 2º As unidades operacionais e administrativas, visando a efetivação do pagamento

da ajuda de custo, deverão adotar o sistema RAI ESCALA como ferramenta de lançamento e controle dos
serviços EXTRAORDINÁRIOS realizados no âmbito da Corporação.

 
Art. 3º O lançamento das escalas EXTRAORDINÁRIAS dos Comandantes de Área,

Supervisor de Dia e demais oficiais no sistema RAI ESCALA, serão realizadas pelas Unidades BASE,
(1°BBM, 2°BBM, 7°BBM, 8°BBM e BSE), as quais pertence o detentor do serviço.

 
Art. 4º O lançamento das escalas EXTRAORDINÁRIAS de Superior de Dia e Perito de

Dia, quando estes participarem efetivamente nas ocorrências, serão realizadas respectivamente pelo
Centro Operacional de Bombeiros - COB e pelo Comando de Operações de Defesa Civil - CODEC.

 
Art. 5º O Comandante da unidade de lotação do militar deverá fiscalizar o cumprimento

da escala ORDINÁRIA do Oficial a ele subordinado, e em caso de folga após o cumprimento do
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, este deverá informar a opção pela folga à unidade BASE, via SEI, para
que a mesma proceda com a invalidação do serviço extraordinário no RAI ESCALA e por consequência a
exclusão do serviço na planilha de pagamento.

 
Art. 6º As unidades BASE deverão encaminhar até o 2º dia útil, conforme legislação

(NA-09 - Das Despesas Extraordinárias), a relação dos Oficiais que concorreram às escalas de serviço
operacional, acompanhada de toda a documentação comprobatória dos serviços de Superior de Dia,
Supervisor de Dia, Comandante de Área e Perito, que participarem efetivamente de forma presencial nas
ocorrências ou operações devidamente registradas.

 
Art. 7º O Comando de Gestão e Finanças, deverá adotar as providências necessárias para

validação e pagamentos dos serviços realizados.
 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com os devidos efeitos a

partir de 1º de junho de 2018, revogando todas as disposições contrárias e a Portaria nº 364/2018/CGF, de



7 de maio de 2018.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 25 dias do mês de junho de 2018.

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante
do Comando de Gestão e Finanças, em 26/06/2018, às 10:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO ANDRE DE MORAIS, Comandante Geral do
CBMGO, em 26/06/2018, às 14:55, 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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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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e o código CRC 5BABC75E.
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