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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 185/2020 - CBM
Estabelece a Operação COVID-19 no âmbito do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás e dá outras providências.

 
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 a evolução da pandemia do novo coronavírus no país e os
prognósticos das autoridades de saúde em âmbito federal e estadual quanto a duração do evento, que deve
atravessar o mês de abril em curva ascendente,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Estabelecer a Operação COVID-19 no âmbito da Corporação, com o objetivo

precípuo de regular, implementar, executar e acompanhar todas as atividades de resposta do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás em razão da pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º Instituir Coordenação Geral para o comandamento dos trabalhos inerentes à
operação estabelecida no artigo anterior.

Parágrafo único. As atividades e operações relacionadas ao enfrentamento do novo
coronavírus executadas anteriormente à edição desta portaria ficam vinculadas a coordenação geral
instituída neste ato para fins de resolução a eventuais demandas e/ou reflexos atuais das ações
implementadas.

Art. 3º Designar o TC QOC 01.105 ULISSES José da Silva para a função de
Coordenador-Geral da Operação COVID-19.

Art. 4º Designar o Maj QOC 01.433 André Luiz Martins FELIPE para a função de
Subcoordenador-Geral da Operação COVID-19.

Art. 5º O coordenador das atividades de registro, gestão e controle dos casos suspeitos
e/ou confirmados de contaminação entre bombeiros militares e familiares, designado por força da Portaria
n. 177/2020-CBM, fica subordinado à Coordenação Geral da Operação COVID-19.

Art. 6º Revoga-se o parágrafo único do artigo 2º da Portaria n. 177/2020 - CBM.
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.



03/04/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000012408586 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15907441&infra_siste… 2/2

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
 
Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aos

2 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 03/04/2020, às 13:12, 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
000012408586 e o código CRC CB76FF18.
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