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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 177/2020 - CBM
Delega atribuições na área de saúde aos militares que especifica.

 
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, nomeado pelo

Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no 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 do Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n. 8.934, de 06 de abril de 2017,

 
CONSIDERANDO que o Comandante-Geral poderá atribuir outras atividades aos

integrantes da Corporação, além daquelas estabelecidas em leis ou regulamentos, desde que guardem
relação com as missões da instituição, conforme artigo 11, § 2º, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de
dezembro de 2013;

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 a
necessidade de otimizar as atividades; 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),

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar o TC QOS 02.609 Raphael de Siqueira Junqueira, como coordenador

das ações relacionadas à inspeção de saúde de oficiais e praças da Corporação.
Parágrafo único. O coordenador designado no caput deste artigo tratará sobre o tema de

sua competência diretamente com o Comando-Geral.
Art. 2º Designar o Major QOS 02.625 José Laerte Rodrigues da Silva Júnior como

coordenador das ações relacionadas ao novo Coronavírus (2019-nCOV), especialmente quanto ao registro,
gestão e controle dos casos suspeitos ou confirmados de contaminação entre bombeiros militares e
familiares, realizado pela Central de Gestão e Controle – Covid19, criada pela Ordem de
Operação n. 32/2020 BM/3.

Parágrafo único. O coordenador designado no caput deste artigo deverá tratar dos
assuntos inerentes ao novo Coronavírus (2019-nCOV) diretamente com o Comando-Geral.

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

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

Goiânia - GO, aos 31 dias do mês de março de 2020.
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Esmeraldino Jacinto de Lemos - Coronel QOC
Comandante-Geral

 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 31/03/2020, às 18:41, 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
000012306249 e o código CRC 1BD7B6FC.

Comando Geral do CBMGO 
(Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)

Referência: Processo nº 202000011010451 SEI 000012306249

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000012306249&crc=1BD7B6FC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 236/2020 - CBM
 

Dispõe sobre a substituição temporária do Oficial que especifica.

 

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, nomeado pelo
Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.197, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, 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, e

 
CONSIDERANDO a Portaria n. 177/2020 - CBM 000012306249, que delega atribuição

na área de saúde aos militares que especifica, particularmente em relação ao artigo 2º, que designa o Major
QOS 02.625 José Laerte Rodrigues da Silva Júnior como coordenador das ações relacionadas ao novo
Coronavírus (SARS-CoV-2); e

CONSIDERANDO o Memorando n. 1522/2020 - CSAU 000013290263, que informa
sobre o gozo de férias regulamentares do Oficial supracitado, no período de 24 de junho a 13 de julho de
2020, conforme publicado no Boletim Geral Eletrônico n. 85, de 27 de maio de 2020,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar o Maj QOS/Médico 02.621 Alexandre GONTIJO Guimarães como

coordenador das ações relacionadas ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2), cumulativamente com as
funções que já exerce, especialmente quanto ao registro, gestão e controle dos casos suspeitos ou
confirmados de contaminação entre bombeiros militares e familiares, realizado pela Central de Gestão e
Controle – Covid19, criada pela Ordem de Operação n. 32/2020 BM/3, em substituição ao
Maj QOS/Médico 02.625 José LAERTE Rodrigues da Silva Júnior, durante o período de afastamento legal
do titular por motivo de férias.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral
Eletrônico.

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em 1º de junho de

2020.
 

 
Esmeraldino Jacinto de Lemos - Coronel QOC

Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 02/06/2020, às 13:00, 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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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
000013313637 e o código CRC 2150FAB3.

 Comando Geral do CBMGO (Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)

Referência: Processo nº 202000011016626 SEI 000013313637

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000013313637&crc=2150FAB3
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 256/2020 - CBM
 

Dispõe sobre a substituição temporária do Oficial que especifica.

 

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, nomeado pelo
Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.197, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, 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, e

 
CONSIDERANDO a Portaria n. 177/2020 - CBM 000012306249, que delega atribuição

na área de saúde aos militares que especifica, particularmente em relação ao artigo 1º, que designa o TC
QOS 02.609 Raphael de Siqueira Junqueira como coordenador das ações relacionadas à inspeção de saúde
de oficiais e praças da Corporação; e

CONSIDERANDO o Memorando n. 1715/2020 - CSAU 000013659512, que informa
sobre o gozo de férias regulamentares do Oficial supracitado, no período de 15 de julho a 3 de agosto de
2020, conforme publicado no Boletim Geral Eletrônico n. 95, de 15 de junho de 2020,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar o TC QOS 02.608 Jardel Teixeira Costa como coordenador das ações

relacionadas à inspeção de saúde de oficiais e praças da Corporação, cumulativamente com as funções que
já exerce, em substituição ao TC QOS 02.609 Raphael de Siqueira Junqueira, durante o período de
afastamento legal do titular por motivo de férias.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral
Eletrônico.

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em 15 de junho de

2020.
 

 
Esmeraldino Jacinto de Lemos - Coronel QOC

Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 16/06/2020, às 14:01, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000013664987&crc=D78E20A8
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013664987 e o código CRC D78E20A8.

 Comando Geral do CBMGO (Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)

Referência: Processo nº 202000011018536 SEI 000013664987

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000013664987&crc=D78E20A8

