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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 190/2020 - CBM
Prorroga prazos estabelecidos na Portaria n. 160/2020 - CBM, que
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),
conforme especifica.

 
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 nos Decretos Estaduais n. 9.637, de 17 de março de

2020, n. 9.638, de 20 de março de 2020, e n. 9.644, de 26 de março de 2020, que alteram o Decreto
Estadual n. 9.633, de 13 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde pública no
Estado de Goiás em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV) e estabeleceu outras
providências;

CONSIDERANDO a possibilidade de prorrogação de prazos estabelecidos na Portaria
n. 160/2020 - CBM, conforme estabelecido no próprio ato normativo em questão, face ao contexto de
pandemia enfrentado pelo Estado de Goiás e pelo mundo,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Estabelecer nova prorrogação dos prazos estabelecidos no caput dos artigos 2º, 7º

e 8º da Portaria n. 160/2020 - CBM (000012087949), por 15 (quinze) dias, a contar da assinatura desta
portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aos

quinze 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 15/04/2020, às 16:45, 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



17/04/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000012571850 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16090209&infra_siste… 2/2

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000012571850 e o código CRC 1AAE8DBF.

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMGO
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