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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 160/2020 - CBM
Estabelece regras e procedimentos preventivos de emergência a serem
adotados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e por seus
integrantes, face a pandemia do novo Coronavírus (2019-nCOV).

 
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, de
12 de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 11, II, da Lei Estadual n.
18.305, de 30 de dezembro de 2013,

 
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, do

Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em virtude da
infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCOV);

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou a infecção humana
pelo novo Coronavírus (2019-nCOV) como pandemia no dia 11 de março último;

CONSIDERANDO a decretação de situação de emergência na Saúde Pública do Estado
de Goiás em razão da disseminação do novo Coronavírus, por força do Decreto Estadual n. 9.633, de 13
de março de 2020; 

CONSIDERANDO que a situação requer o emprego imediato de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, visando evitar danos e agravos à saúde pública em virtude de
eventual disseminação da doença no Estado de Goiás;

CONSIDERANDO o teor do artigo 9º da Portaria 0190/2020 - SSP (000012087332),
que determina aos titulares de órgãos jurisdicionados à Secretaria de Estado da Segurança Pública a edição
de atos normativos complementares;

CONSIDERANDO a gama de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás à sociedade goiana, bem como as especificidades de cada área da Corporação; e

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n. 9.634, de 14 de março de 2020,
que estabelece procedimentos preventivos de emergência a serem adotados pelo Poder Executivo do
Estado de Goiás e seus servidores, face a pandemia do novo Coronavírus (2019-nCOV);

CONSIDERANDO, por fim, o teor do Processo Administrativo SEI n.
202000011009019,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Estabelecer regras e procedimentos preventivos de emergência a serem adotados

pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e por seus integrantes, face a pandemia do
novo Coronavírus (2019-nCOV).

Parágrafo único. As medidas estabelecidas nesta portaria objetivam a proteção do
efetivo bombeiro militar e da comunidade em geral.

Art. 2º Para o enfrentamento inicial à emergência em saúde pública decorrente do novo
coronavírus, ficam suspensos pelos próximos 15 (quinze) dias:
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I - eventos que acarretem aglomeração de pessoas, como cursos, instruções, seminários,
congressos, workshop, treinamentos, formaturas de cursos, formaturas gerais em quartéis, PROEBOM,
Treinamento Físico Militar coletivo e demais atividades físicas de serviço praticadas de forma coletiva,
atividades físicas em ato de serviço em ambientes externos à caserna, como academias, entre outros,
excetuados os eventos considerados de extrema necessidade pública, assim declarada pelo Chefe do Poder
Executivo Estadual, nos termos do Decreto Estadual n. 9.634, de 14 de março de 2020;

II - atendimentos presenciais em geral, sobretudo nos setores de atividades técnicas e de
arrecadação, ressalvadas situações excepcionais, a critério do Comandante/Chefe responsável;

III - visitação aos quartéis;
IV - visitação a bombeiros militares eventualmente internados com diagnóstico de

coronavírus.
§ 1º O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por decisão do

Comandante-Geral da Corporação em caso de comprovada necessidade.
§ 2º O Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar deverá atualizar calendários

de cursos, instruções, seminários e outras atividades a seu encargo, em execução ou previstos, além
de adotar providências voltadas à minimização de eventuais prejuízos ao ensino da Corporação.

§ 3º Em virtude da suspensão das atividades do 3º ano do Curso de Formação de Oficiais
(CFO III), nos termos do artigo 2º, I, desta portaria, cuja formatura estava prevista para o próximo dia 26
de março de 2020, caberá ao Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar a apresentação de
proposta ao Comandante-Geral visando minimizar eventuais danos ao curso e à Corporação.   

§ 4º O atendimento ao público nos setores de atividades técnicas e de arrecadação, entre
outros atendimentos presenciais, deverão priorizar meios como o telefone e a internet.

Art. 3º Ficam estabelecidos no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás os
seguintes procedimentos preventivos à disseminação do novo coronavírus:

I - ventilação do ambiente de trabalho, com janelas e portas abertas, caso possível;
II - afixação de cartaz educativo, em local visível aos bombeiros militares,

com informações sobre os cuidados de saúde preventivos ao contágio do novo coronavírus, observado o
disposto no parágrafo único do Decreto Estadual n. 9.634, de 14 de março de 2020;

III - lavagem das mãos com água e sabão, sempre que possível, em conformidade com as
orientações amplamente divulgadas pelos órgãos de saúde;

IV - higienização das mãos com álcool gel 70%, sempre que possível;
V - limpeza e desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência;
VI - suspensão de cumprimentos por meio de abraços e/ou aperto de mãos, sendo a

continência cumprimento militar suficiente;
VII - realização de cumprimentos em atividades de serviço externas tão somente por

meio de expressões como "bom dia" e "boa tarde", sem aperto de mãos, como em inspeções, por exemplo;
VIII - produção de mídias eletrônicas (vídeos, mensagens e informativos) orientativas

pela Assessoria de Comunicação;
IX - revezamento de jornada de trabalho. 
Parágrafo único. As condutas de assepsia elencadas neste artigo constituem mecanismos

fundamentais de proteção contra o novo coronavírus e devem ser amplamente praticadas pelos bombeiros
militares nas mais diversas áreas de atuação.

Art. 4º Os Comandantes/Chefes de OBM's deverão conferir ampla divulgação às
orientações preconizadas pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás em relação a atendimentos de
pacientes supostamente infectados por coronavírus, sem embargo da divulgação e massificação das
condutas estabelecidas no Relatório n. 4/2020 - CSAU - 09888 (000011880934), que versa sobre plano de
contingência voltado à redução dos riscos de contágio e de disseminação do novo coronavírus entre os
integrantes da Corporação, com vistas à efetiva adoção das medidas pelos bombeiros militares.
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Art. 5º Os bombeiros militares empregados em regime de expediente administrativo
deverão cumprir revezamento de jornada de trabalho visando evitar aglomerações em locais de circulação
comum, como elevadores, corredores, auditórios e restaurantes, na esteira do artigo 4º do Decreto Estadual
n. 9.634, de 14 de março de 2020.

Art. 6º O bombeiro militar diagnosticado com suspeita de contaminação pelo novo
coronavírus, com orientação médica de isolamento domiciliar ou hospitalar, deverá enviar o Relatório
Médico para Solicitação de Licença Médica - CORONAVÍRUS - COVID-19 fixado no Anexo Único do
Decreto Estadual n. 9.634, de 14 de março de 2020, devidamente preenchido, via Sistema Eletrônico de
Informação - SEI, ao Comando de Saúde (CSAU) da Corporação que, após análise e homologação por
médico bombeiro militar, nos termos da legislação específica, encaminhará o referido relatório,
acompanhado de parecer, à unidade SEI 02820, e ao endereço eletrônico coronavirus.sead@goias.gov.br.

§ 1º O Comando de Saúde, por meio de profissional médico, poderá requisitar mais
informações ou solicitar ao bombeiro militar a realização de exames complementares, caso necessário.

§ 2º Na hipótese de emissão de licença médica em virtude do disposto no caput deste
artigo, caberá ao CSAU o encaminhamento do correspondente ato administrativo ao Comando de Gestão e
Finanças para publicação e demais providências ao encargo daquele setor, como a anotação nos
assentamentos funcionais do bombeiro militar.

§ 3º A prorrogação da licença médica seguirá o mesmo procedimento de que trata o
caput deste artigo.

Art. 7º Ficam suspensas as concessões de férias aos bombeiros militares pelo prazo de 15
(quinze) dias, a contar da publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico, bem como o gozo
do afastamento destacado se eventualmente já concedido, nos termos do artigo 64, § 3º, da Lei Estadual
11.416, de 05 de fevereiro de 1991, ressalvados os casos em que o bombeiro militar esteja em pleno gozo
de férias.

§ 1º O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por iguais
períodos enquanto perdurar a situação de anormalidade.

§ 2º Excepcionalmente, poderá ser autorizado pelo Comandante-Geral pleito de
manutenção de férias já concedida.

Art. 8º Ficam suspensas as concessões de Licença Especial (LE) e de Licença para Tratar
de Interesse Particular (LTIP), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta portaria em
Boletim Geral Eletrônico.

Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por
iguais períodos enquanto perdurar a situação de anormalidade.

Art. 9º Ficam canceladas as viagens oficiais interestaduais e internacionais
eventualmente previstas, nos termos do artigo 5º da Portaria 0190/2020 - SSP (000012087332),
ressalvadas autorizações especiais ou determinações do Governador do Estado e do Secretário de Estado
da Segurança Pública.

Art. 10. Poderá ser dispensado tratamento diferenciado aos bombeiros militares do
expediente administrativo que se enquadrarem nos incisos do § 1º do artigo 5º do Decreto Estadual n.
9.634, de 14 de março de 2020, como a possibilidade de permissão para teletrabalho, desde que
observadas as exigências e/ou condições estabelecidas no regulamento em debate, sem embargo do devido
acompanhamento aos prazos indicados para cumprimento das missões e as entregas.

§ 1º. O tratamento estabelecido no caput deste artigo está condicionado à deliberação do
Comando Geral da Corporação, que emitirá parecer sobre o pleito e informará ao Comando de Gestão e
Finanças os casos autorizados.

§ 2º O Comando de Gestão e Finanças deverá manter controle atualizado acerca da
relação de bombeiros militares autorizados a cumprir teletrabalho, devendo ainda informar à Secretaria de
Estado da Administração, caso solicitado.

Art. 11. Os bombeiros militares que retornarem de férias ou outros afastamentos legais e
que estiveram em países estrangeiros deverão entrar em quarentena de 14 (quatorze) dias em isolamento
domiciliar imediatamente após o retorno ao Brasil, devendo ainda comunicar o fato ao Comandante/Chefe
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imediato, com documento que comprove a realização da viagem e, em sendo o retorno ao trabalho dentro
do período de isolamento, cumprirão teletrabalho até o fim do período de quarentena.

§ 1º Na hipótese de registro da situação estabelecida no caput deste artigo, o
Comandante/Chefe do bombeiro militar deverá informar o fato imediatamente ao Comando Geral da
Corporação.

§ 2º Em se tratando de bombeiros militares empregados no serviço operacional, estes
deverão ser remanejados para atividades administrativas a serem executadas por meio de teletrabalho, nos
termos do caput deste artigo.

§ 3º Os bombeiros militares empregados no serviço administrativo e que, paralelamente,
concorrem a escalas operacionais, deverão exercer exclusivamente atividades administrativas por meio de
teletrabalho durante 14 (quatorze) dias, a contar do retorno ao Brasil. 

Art. 12. Fica determinado ao Comandante de Apoio Logístico e aos gestores de fundos,
caso necessário, a adoção de providências, em caráter emergencial, para a aquisição de máscaras, álcool
gel 70%, sabonete líquido, papel-toalha, copos descartáveis, bem como outros materiais de consumo e
permanentes necessários ao enfrentamento à pandemia, observadas as normas que regem a matéria.

Art. 13. A tramitação de processos referentes a assuntos vinculados a esta portaria
deverão tramitar em regime de urgência e prioridade em todas as Organizações Bombeiro Militar.

Art. 14. Compete aos Comandantes/Chefes de OBM a coordenação, supervisão e
fiscalização quanto a aplicação das medidas estabelecidas nesta portaria, sob pena de responsabilidade.

Art. 15. O descumprimento das medidas para enfrentamento à Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional em virtude da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCOV)
previstas nesta portaria acarretará responsabilização, nos termos da lei.

Art. 16. Para fins de esclarecimentos sobre procedimentos e condutas específicas e/ou
operacionais inerentes ao novo coronavírus, serão emitidos documentos denominados Orientação Técnica,
em complemento a esta portaria.

Art. 17. Os casos omissos nesta portaria serão solucionados pelo Comandante-Geral da
Corporação.

Art. 18. 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

dezesseis dias do mês de março 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 16/03/2020, às 17:40, 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
000012087949 e o código CRC 3B52CF05.

 
GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMGO 

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

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000012087949&crc=3B52CF05
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