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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 197/2020 - CBM
 

Estabelece a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial no
âmbito da Corporação.

 
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 51, I, do Decreto Estadual n. 8.934, de 06 de abril de 2017,

 
CONSIDERANDO o disposto no 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, 

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no âmbito da

Corporação durante a vigência do Decreto Estadual n. 9.653, de 19 de abril de 2020, ou até a emissão de
ordem em sentido contrário.

Parágrafo único. Os bombeiros militares devem priorizar a utilização de máscaras de
proteção facial caseiras no interior das OBMs, face a alta demanda por equipamentos de proteção
individual no mercado, de forma que as máscaras de uso profissional devem ser utilizadas prioritariamente
no atendimento de ocorrências.

Art. 2º Prorrogar o prazo estabelecido no artigo 4º da Portaria n. 172/2020 - CBM
(000012209319) por 30 (trinta) dias, a contar de 20 de abril de 2020, mantendo-se as exceções
consignadas no dispositivo em comento, acrescidas dos prestadores de serviço habituais.

Parágrafo único. Os prestadores de serviço habituais e terceiros em geral, deverão
necessariamente utilizar máscara de proteção facial para ingresso e permanência nas OBMs.

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

 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
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Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aos
vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte.

 
 
 

Esmeraldino Jacinto de Lemos - Coronel QOC
Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 24/04/2020, às 14:00, 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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