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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

Memorando Circular nº: 76/2020 - SG- 09346
GOIANIA, 04 de maio de 2020.

Da (o):  SECRETARIA GERAL
Para: TODO O CBMGO
 
Assunto: emissão de extrato de ocorrência.

 
CONSIDERANDO o Memorando nº: 537/2020 - 3º BBM (000012145653) da lavra do

Comandante do 3º BBM, que trata do acesso aos extratos de ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar
por terceiros;

CONSIDERANDO que na maioria dos casos em que pessoas acidentadas precisam do
extrato de ocorrência, os envolvidos estão acometidos de sequelas físicas e/ou emocionais que os impedem
de se locomover ou até mesmo de assinar uma procuração, necessitando que terceiros venham até a sede
da OBM para retirarem o extrato de ocorrência;

CONSIDERANDO a observância da Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de
2011, que regula o acesso a informação previsto na Constituição Federal, o Estado de Goiás editou a Lei
Estadual n. 18.025, de 22 de maio de 2013, e o Decreto Estadual n. 7.904, 11 de junho de 2013, ambos
com o fito de regulamentar o procedimento de acesso a informações no âmbito dos Poderes do Estado;

Do exposto, determino a todo o CBMGO que o extrato de ocorrência deverá ser
fornecido, mediante comprovação de identidade, conforme segue:

a) às partes envolvidas;
b) a procurador legalmente constituído, mediante consentimento expresso da parte,

formalizado pela apresentação de procuração; sendo esta dispensável quando o acesso ao extrato de
ocorrência for necessário para a prevenção e diagnóstico médico da parte, quando esta estiver física ou
legalmente incapaz e a utilização do extrato da ocorrência for exclusivamente para o tratamento médico,
sendo a entrega condicionada à assinatura de termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a
destinação da autorização;

c) ao cônjuge, ascendentes ou descendentes, sendo a entrega condicionada à assinatura
de termo de responsabilidade que disporá sobre a finalidade e a destinação da autorização.

Deverão ainda, utilizar os modelos de Procuração (000012271051) e Termo de
Responsabilidade (000012271059) com o intuito de orientar, padronizar e subsidiar o fornecimento do
extrato de ocorrência ao solicitante, ressaltando que tais documentos sejam preenchidos no Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, ou a ele anexados, facilitando o controle e arquivo dos processos.

Revoga-se a Determinação nº: 41/2015 - CG (000012060774) e o Memorando Circular
nº: 44/2020 - SG (000012060770).

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO MACHADO BORGES, Subcomandante
Geral, em 05/05/2020, às 08:04, 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
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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000012832212 e o código CRC B140DBB9.
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