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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 179/2020 - CBM
Suspende temporariamente a aplicação do Teste de Aptidão Física relativo
ao certame de promoção de oficiais previsto para o dia 02 de julho de
2020.

 
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, nos termos do artigo 11, II, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro
de 2013,

 
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, com as respectivas alterações; 

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 o teor das Portarias números 160/2020 - CBM e  172/2020 - CBM,
que estabelecem 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);

CONSIDERANDO a evolução da pandemia do novo coronavírus no país e os
pronunciamentos de representantes do Ministério da Saúde quanto a duração do evento, que deve
atravessar o mês de abril em curva ascendente;

CONSIDERANDO que a preservação da saúde dos bombeiros militares constitui
premissa do Comando Geral da Corporação;

CONSIDERANDO a proximidade da data de realização do Teste de Aptidão Física
relativo ao certame de promoção de oficiais, previsto para os dias 06 e 07 de abril de 2020;

CONSIDERANDO o teor do Memorando n. 97/2020 (000012290403), subscrito pelo
Presidente da Comissão de Aplicação do Teste de Aptidão Física relativo ao certame de promoção de
oficiais previsto para o ano de 2020, que solicita a prorrogação da data do teste, ou na impossibilidade de
realização do mesmo, sua substituição pela média aritmética referente aos 03 (três) últimos Testes de
Aptidão Física publicados em ficha individual dos militares em questão;

CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Manifestação n. 54/2020 (000012325307),
emitida pela Assistência do Comando Geral, que opina pela não aplicabilidade da média
aritmética referente aos 03 (três) últimos Testes de Aptidão Física semestrais, realizados e publicados em
ficha individual dos militares que concorrem à promoção, exceto aos que enquadrarem nas situações
previstas na NA-02 e, pela viabilidade da alteração das datas previstas para aplicação do referido teste,
sugerindo ainda que, caso a situação de excepcionalidade permaneça, que a CATAF aplique o teste em
dias e horários fracionados com vistas a cumprir as orientações de distanciamento social, realizando o
registro das atividades, além de efetivar as medidas de assepsia dos equipamentos a serem utilizados pelos
candidatos, como medida preventiva à disseminação do Coronavírus, nos termos do artigo 3º da Portaria n.
160/2020 -CBM,
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RESOLVE:
 
Art. 1º Suspender temporariamente a aplicação do Teste de Aptidão Física relativo ao

certame de promoção de oficiais previsto para o dia 02 de julho de 2020.
§ 1º A Comissão de Aplicação do Teste de Aptidão Física, em deliberação conjunta com

o Comando Geral da Corporação, definirá nova data para realização do teste em momento oportuno. 
§ 2º A Comissão de Aplicação do Teste de Aptidão Física emitirá

comunicado/convocação acerca da nova data de realização do teste com antecedência mínima de 10 (dez)
dias para a data da realização da prova física.

§ 3º Os atos estabelecidos no cronograma de atividades estabelecido pela Comissão de
Promoção de Oficiais que não tenham relação com o Teste de Aptidão Física devem seguir seu curso
normal. 

Art. 2º 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

31 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-
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