
05/01/2022 08:06 SEI/GOVERNADORIA - 000026316154 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31750470&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 136/2021 - CBM

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente à NT-34/2014
e torna sem efeito a Portaria nº 125/2021 - CBM.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS EM EXERCÍCIO DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, resolve:

 
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria Nº 125/2021 - CBM (000024773429), publicada no

BGE n. 175/2021.

 
Art. 2º Nomear Comissão de Estudos com a finalidade precípua de analisar e emitir

parecer quanto aos apontamentos a respeito da  Norma Técnica 34/2014, consignados no Ofício n.
070/2021, encaminhado pelo Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias - SECOVI GOIÁS,
designando para compor a referida Comissão os seguintes oficiais:

- Cap QOC 02.950 Anderson Araújo da Costa (Presidente);
- 1º Ten QOC 03.673 Márcio Ferreira Magalhães (Membro);
- 2º Ten QOC 03.679 Bruno Milioli Ferreira (Membro).
 
Art. 3º Delegar a função de Presidente ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
Goiânia, 4 de janeiro de 2022.
 
 

BRUNO DIAS PRUDENTE - MAJ QOC
Comandante do CAT em Exercício
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
04/01/2022, às 15:19, 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
000026316154 e o código CRC 60868264.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.ÁREA - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202100011032459 SEI 000026316154

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026316154&crc=60868264
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

PROCESSO: 202100011028462

INTERESSADO: 7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Assunto:  Decisão - Reconsideração de ato

DESPACHO Nº 383/2021 - 7º BBM- 11140

 

Mediante análise das informações con�das nos anexos defesa prévia (000024798767) e
reconsideração de ato (000026280489). E verificando os autos do Processo Administra�vo Disciplinar -
PAD n. 50/2021 - CCD/7° BBM constatou-se pontos em desconformidade com o que prevê a Lei n.
19.969, de 11 de janeiro de 2018, que ins�tui o Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de
Goiás e dá outras providências.

Em tempo, descrimino pontos a serem considerados durante os trabalhos realizados no
PAD n. 50/2021 - CCD/7° BBM:

•   Assinatura do encarregado e escrivão na Citação;

•   Termo de compromisso do escrivão com respec�va assinatura;

•  Assinatura do escrivão nos atos realizados em audiência (inquirições, interrogatório e
atas), conforme dispõe inciso IV art. 66 da NA-25;

•    Anexar ficha individual do militar acusado;

•  Concessão do tempo para alegações orais ao final do interrogatório ou considerando
a complexidade a apresentação de  memoriais em 5 dias, conforme art. 76 do CEDIME;

•   No�ficação para audiência de instrução e julgamento, conforme Art. 73 do CEDIME,
informar data e horário das oi�vas de todos  os envolvidos;

•   Realizar audiência UNA (todos atos realizados num único dia, salvo complexidade e
constando fundamentação em ATA, devendo ser iniciada tão logo cesse os impedimentos);

•  O militar foi citado pelo come�mento das transgressões previstas no Art. 120, I e XVII,
porém não consta no Parecer porque não foi imputada ou como foi desconsiderada a transgressão do
inciso XVII;

• Na citação consta circunstâncias agravantes, que não constam no Parecer, apresentar
o mo�vo pelo qual foram descartadas;

• Embasar o Parecer , principalmente na relação de provas testemunhais com a suposta
transgressão (transcrever parte do testemunho dos envolvidos);

•  Realizar inquirição de mais testemunhas visando melhor elucidar os fatos, como os
dois Soldados PM que primeiro par�ciparam da ocorrência, ou até mesmo da Sra. Géssica, para verificar
mais informações.
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Tendo em vista o princípio da autotutela, que também é referido como poder de
autotutela administra�va, sendo uma verdadeira prerroga�va ou um poder da administração pública,
possibilitando o controle de seus próprios atos, apreciando-os quanto ao mérito e quanto à legalidade.
Este princípio instrumenta a revisão de suas ações, consubstanciando um meio adicional de controle de
atuação, no que respeita a legalidade, reduzindo o conges�onamento do Poder Judiciário. Corroborando
este entendimento os doutrinadores Marcelo Alexandrino e Vincente Paulo, em seu livro Direito
Administra�vo Descomplicado, 16ª Edição, explanam mais sobre o assunto:

Diz-se que o princípio da autotutela autoriza o controle, pela
Administração, dos atos por ela pra�cados, sob dois aspectos: a) de
legalidade, em que a Administração pode, de o�cio ou provocada, anular
os seus atos ilegais; b) de mérito, em que examina a conveniência e
oportunidade de manter ou desfazer um ato legí�mo, nesse úl�mo caso
mediante a denominada revogação. A administração Pública, no
desempenho de suas múl�plas a�vidade, está sujeita a erros; nessas
hipóteses, ela mesmo deve tomar inicia�va de repará-los, a fim de
restaurar a situação de regularidade e zelar pelo interesse público.

 

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula n. 473, consagrou tal instrumento,
nestes termos:

473 - A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de
vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por mo�vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

 

Isto posto, exaro a seguinte decisão:

I - Anulo a Citação (000024170821) e demais documentos/atos anexados
posteriormente a essa que prejudiquem o andamento do Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n.
50/2021 - CCD/7° BBM; mantendo validos os documentos que deram origem ao processo anteriores à
Citação;

II - Determino ao Encarregado que proceda nova citação, de acordo com a legislação
vigente, e a realização dos demais atos necessários à acusação, bem como aqueles que a defesa julgar
necessários;

III - Estabeleço um novo prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos, a par�r da
publicação deste documento em Bole�m Geral Eletrônico - BGE;

IV – À SAAd enviar ao Comando de Gestão e Finanças - CGF, para publicação deste
Despacho em Bole�m Geral Eletrônico – BGE.

 

 

 

ÉZIO Antônio de Barros - TC QOC 
Comandante do 7ºBBM

 

 

7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR DO (A) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, ao(s) 30
dia(s) do mês de dezembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por EZIO ANTONIO DE BARROS, Comandante, em
30/12/2021, às 17:25, 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
000026378603 e o código CRC FBDBF9F4.

 
7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

AVENIDA ESCULTOR VEIGA VALE , - APARECIDA DE GOIANIA - GO - CEP 74954-410 - (62)3201-2208.  

Referência: Processo nº 202100011028462 SEI 000026378603

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026378603&crc=FBDBF9F4
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 2/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre transferência no interesse próprio.

 

 

O COMANDANTE-GERAL EM EXERCÍCIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS, designado pelo Despacho nº 27/2022 - GESG-02896 (000026427727), no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013, e do ar�go 114 do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de
2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei
Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e considerando o teor dos autos do Processo SEI
n° 202100011038139, resolvem:

 

Art. 1° Transferir no interesse próprio, conceder dispensa por mo�vo de trânsito, nos
termos da legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

Graduação RG NOME CPF ORIGEM DESTINO TRÂNSITO

3º
Sgt QP/Combatente 02.388

EDUARDO
RODRIGUES

FERREIRA DOS
SANTOS

695.273.001-
00

6º
BBM/Itumbiara CAOPP 3 dias

Cb QP/Combatente 03.694 GLAUBER LUIZ
DOS SANTOS

002.156.101-
05 CAOPP 16ª

CIBM/Goiatuba 2 dias

Cb QP/Combatente 03.210 DANIEL DE
PAULA PORTILHO

934.005.001-
00

16ª
CIBM/Goiatuba

6º
BBM/Itumbiara 2 dias

 

Art. 2°  As unidades de des�no deverão atribuir aos militares ora transferidos,
funções para que conste no SICAD, inclusive no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI,
conforme prescreve a Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

Art. 3°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 4°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 4 dias do mês de janeiro de 2022.
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JAILTON PINTO DE FIGUEIREIDO - CORONEL QOC 
Comandante-Geral em exercício 

Despacho n° 27/2022 - GESG-02896
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO - CORONEL QOC
Comandante de Gestão e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
06/01/2022, às 11:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO, Subcomandante
Geral, em 06/01/2022, às 15:18, 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
000026457125 e o código CRC 8745F337.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046

Referência: Processo nº 202100011038139 SEI 000026457125

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026457125&crc=8745F337

