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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL
 
 

ORDEM DE ATENDIMENTO N° 61 / 2020 BM/3- 09893
 

1. Solicitante: Coordenação da Operação Teste Rápido - COVID 19
 
2. Situação: Realização de testes rápidos em todos os Bombeiros Militares da ativa e Servidores Civis de
OBM's da região metropolitana.  
 
3. Missão: Definir as condições de execução, o cronograma e regência para a realização de testes de Covid-
19 nos Bombeiros Militares e Servidores Civis de OBM's da região metropolitana. 
3.1 Observação importante: A testagem para Covid19 é voluntária, não havendo a obrigatoriedade em realiza-la,
porém, cada Comandante/Chefe de OBM deve ressaltar junto aos seus subordinados, a importância deste ato, para
segurança dos Bombeiros Militares e seus familiares.
 
4. Condições de Execução:
4.1. Uniforme: 
4.1.1. 4º “A” – Instrução;
4.1.2. EPI: Máscara facial;
4.1.3. Militares em afastamento legal: Poderão usar traje paisano, mediante a apresentação de identidade
funcional. Este item não se aplica a Bombeiros Militares em home office/teletrabalho, devendo estes se
apresentarem, devidamente fardados.
 
4.2 Data/Hora/Local:
4.2.1. Data: de 29/06/20 a 03/07/20. Todos os dias;
4.2.2. Horário: Das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas;
4.2.3. Local: Sede da Instituto Médico Legal - IML, entrada pela Rua Benedito Zupelli - Cidade Jardim, Goiânia -
GO.

4.3. Formulário (voucher):
4.3.1. Todos os Bombeiros Militares e Servidores Civis, devem apresentar a identidade e voucher devidamente
preenchido e impresso. Só será realizada a coleta de material (sangue) mediante a apresentação deste. 
4.3.2. Para o prenchimento do formulário deve-se:
a) Acessar https://extranet.saude.go.gov.br/inqcovid
b) Preencher até o fim (as informações são essenciais)
c) Ao fim, clicar em "Gerar Voucher" o que gerará um número que precisa ser impresso e entregue no ponto de
coleta.
4.3.3. Para Servidores Civis, ao preencher o formulário, no campo "A qual corporação você pertence?" deve ser
descrito: CBMGO - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e no campo "matrícula" deve colocar o nº do
RG.
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4.4. Coleta:
4.4.1. Ao chegar no local, os Bombeiros Militares e Servidores Civis devem se apresentar aos auxiliares da
coordenação e responsáveis pela triagem, aguardando;
4.4.2. Devem atender os afastamentos de segurança, para evitar a contaminação por Coronavirus.
 
4.5. Cronograma e Regência
4.5.1. Unidades Operacionais 
4.5.1.1. As unidades operacionais deverão encaminhar os bombeiros militares e servidores civis conforme
cronograma e regência abaixo:

OBM
DATA/ALA

29/jun 30/jun 01/jul 02/jul 03/jul

Quartel do Comando Geral – QCG

DELTA ALFA BRAVO CHARLIE

EXPEDIENTE
FÉRIAS

LESP.
JUNTA MED.
SERV. CIVIS

Batalhão de Salvamento em Emergência - BSE
1º Batalhão Bombeiro Militar  
2º Batalhão Bombeiro Militar 
7º Batalhão Bombeiro Militar - Aparecida de Goiânia
8º Batalhão Bombeiro Militar
14º Batalhão Bombeiro Militar - Senador Canedo
15º Batalhão Bombeiro Militar - Trindade
7ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Inhumas
20ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Goianira
21ª Companhia Independente Bombeiro Militar - Nerópolis
24ª Companhia Independente Bombeiro Militar - CAOPP
Brigada de Incêndio da Casa Militar – BICM
Centro Operacional de Bombeiros – COB
Companhia de Segurança Aeroportuária - CSA

4.5.1.2. As guarnições deverão deslocar-se até o ponto de coleta mediante a autorização e orientação prévia do
COB, devendo retornar imediatamente à unidade de origem após o procedimento;
4.5.1.3. Conforme descrito no quadro acima, os Bombeiros Militares do expediente e Servidores Civis, deverão
realizar a coleta para o teste no dia 03/07/2020, nos horários descritos no item 4.2.2.
4.5.1.4. Conforme descrito no quadro acima, os Bombeiros Militares em gozo de férias, licença especial ou
afastados por junta médica, deverão realizar preferencialmente a coleta para o teste no dia 03/07/2020, nos
horários descritos no item 4.2.2.
4.5.1.5. "Preferencialmente" os Bombeiros Militares das unidades operacionais devem, realizar a coleta no período
matutino;
 
4.5.2. Unidades Administrativas 
4.5.2.1. As unidades administrativas deverão encaminhar os Bombeiros Militares e servidores civis conforme
cronograma e regência abaixo:

DATA OBM

SEGUNDA-FEIRA (29/JUNHO)
Comando de Saúde – CSAU
Comando de Atividades Técnicas – CAT

TERÇA-FEIRA (30/JUNHO) Secretaria Geral - CG
Assessoria Fundacional – ASF
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Assessoria Parlamentar – AP
BM/1
BM/2
BM/3
BM/4
BM/5
BM/6

QUARTA-FEIRA (01/JULHO)

BM/7
Comando de Correições e Disciplina – CCD
Comando de Apoio Logístico – CAL
Comando de Operações de Inteligência – COI
Comando de Gestão Estratégica – CGE
Centro de Manutenção – CEMAN

QUINTA-FEIRA (02/JULHO)

Comando de Gestão e Finanças – CGF
1º CRBM
5º CRBM

SEXTA-FEIRA (03/JULHO)

Comando de Operações de Defesa Civil – CODEC
Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar – CAEBM
Centro de Operações Aéreas – COA
Banda de Música
Férias/Lesp/Junta médica/Servidores civis

4.5.2.2. O Comandante/Chefe de cada OBM deverá prover as condições necessárias para que seus subordinados
possam realizar a testagem, devendo organizar escala para a coleta de sangue, respeitando o cronograma/regência
descritos no quadro acima, sem o comprometimento das atividades administrativas da respectiva OBM;
4.5.2.3. Conforme descrito no quadro acima, os Bombeiros Militares em gozo de férias, licença especial ou
afastados por junta médica e servidores civis, deverão realizar a coleta para o teste no dia 03/07/2020, nos horários
descritos no item 4.2.2.;
4.5.2.4. "Preferencialmente" os Bombeiros militares das unidades administrativas devem realizar a coleta no
período vespertino;
 
4.5.3. Distribuição de efetivo
4.5.3.1. O cronograma e regência de coleta, foram organizados por unidade, considerando o efetivo informado e a
capacidade de testagem a ser realizada por dia, contemplando todo o efetivo da região metropolitana.
 
4.5.4. Servidores Civis
4.5.4.1. Todas as unidades da região metropolitana que possuem Servidores Civis que serão testados, deverão
encaminhar memorando, com a relação nominal e RG destes até o dia 30/07/20, no processo 202000011017264.  
4.5.4.2. Servidores Civis deverão se apresentar ao auxiliar designado, portando identidade e informar em qual
OBM presta serviço;
 
4.6. Caberá ao   Coordenador da Operação Teste Rápido Covid-19
4.6.1. Acompanhar e orientar os militares escalados na organização, recepção e registro no local de coleta.
4.6.2. Encaminhar à Central de Gestão e Controle - Covid19, a estatística de testados, com o registro de casos
positivos e negativos.
4.6.3. Informar ao Comando Geral diariamente se mediante testagem, foi verificado o caso de Bombeiros
Militares ou Servidores Civis, com Covid-19.
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4.6.4. Receber, armazenar e transportar ao local de coleta os insumos necessários para o cumprimento da missão;
4.6.5. Intermediar as trativas com o servidor do  Instituto Médico Legal - IML, responsável no local pela coleta,
testagem, análise e registro dos resultados dos testes rápidos.
 
4.7. Caberá ao   CSAU: 
4.7.1. Escalar 02 (dois) militares do Gabinete Odontológico para a conferencia de voucher, organização de filas e
registro Bombeiros Militares e Servidores que realizarem a coleta para exame.
4.7.2. Os 02 (dois) militares escalados devem se apresentar no Comando de Saúde às 07:00 horas, e serão
responsáveis por transportar diariamente os insumos para a coleta de sangue até a Sede do Instituto Médico Legal
- IML, devendo iniciar a coleta às 08:00 horas. Maiores informações serão repassadas pelo Coordenador da
Operação.

4.8. Caberá ao Central de Gestão e Controle Covid-19
Acompanhar diariamente os resultados da testagem e no caso de Bombeiros Militares ou Servidores Civis,
diagnosticados com Covid-19, providenciar o registro e seu afastamento imediato, informando ao Comandante
imediato do militar sobre esta condição. 
 
4.9. Caberá ao COB:
4.9.1. Organizar regência e encaminhar ao local definido no item 4.2.3., as guarnições de serviço operacional para
a coleta de sangue, em revezamento, de acordo com a área operacional, demanda de ocorrências e disponibilidade
de viaturas;
4.9.2. Todas as guarnições de serviço da região metropolitana devem ser encaminhadas para a coleta de sangue.
 
5. Prescrições Diversas
5.1. Os militares escalados na organização da missão devem zelar pelo distanciamento entre as pessoas e deverão
utilizar máscaras e luvas de procedimento durante toda a operação, utilizando álcool para higienização pessoal;
5.2. A coleta de sangue e testes de Covid-19 devem ser realizados exclusivamente em Bombeiros Militares da
ativa e Servidores Civis que prestam serviços em OBM's;
5.3.  Casos omissos serão deliberados pelo Coordenador da Operação Teste Rápido Covid-19.
 
6. Difusão:  
6.1. Conhecimento e Providências: SG, BM/1, BM/2, BM/3, BM/4, BM/5, BM/6, BM/7, CGF, CCD, CGE, CAL,
CODEC, CGF, CAEBM, COI, CEMAN, COB, CAT, QCG, COA, CAT, CSA, ASF, AP, 5º CRBM, 7º BBM, 1º
CRBM e unidades subordinadas;
6.2. Conhecimento: Todo o CBMGO.
 
 

Roberto Machado Borges - Cel QOC
Sub-Comandante Geral

 
Goiânia 25/06/2020.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO MACHADO BORGES, Subcomandante Geral, em
26/06/2020, às 10:46, 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 000013878361 e o
código CRC ED6DC72B.



26/06/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000013878361 - Ordem de Atendimento

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17634845&infra_siste… 5/5

Referência: Processo nº 202000011017264 SEI 000013878361


