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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 22/2022 - CBM

 
Designa gestor e suplente do Contrato nº 57/2021-CBM (000026133762) para os fins 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 ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que
aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos
autos do Processo Administra�vo SEI nº 202100011027777, resolve:

 

Art. 1º  Designar o TC QOC 01.314 Carlos ALBERTO Cardoso Faleiro - CPF nº
833.036.181-00, como Gestor do Contrato nº 57/2021-CBM (000026133762), que tem por
objeto a contratação de escola para realização de Curso de Formação de Instrutor de Voo para
Helicóptero - INVH, com fornecimento de cer�ficado reconhecido pela Agência Nacional de Aviação Civil
- ANAC, que entre si celebram o Estado de Goiás, através do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, e a empresa EFAI - Escola de Aviação Ltda , inscrita sob o CNPJ n. 03.622.266/0001-64.

 

Art. 2º  Designar o 1º Ten QOC 02.660 Dériki SULLIVAN Castro - CPF nº 899.555.871-
72, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a subs�tuição do �tular em casos de impedimento e
afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e da suplente por
mo�vo de férias, licenças ou outros afastamentos.

 

Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação
de regência, em especial o disposto no ar�go 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de
novembro de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o recebimento da nota fiscal ou da fatura
pela unidade administra�va responsável.

§ 1º O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira -
SIOFINET deverá ser realizado após atesto da execução do objeto contratado. 

§ 2º Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de responsabilidade do órgão
solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o, deverá o órgão solicitar o ajuste das respec�vas CMDFs ao
Tesouro Estadual em estrita obediência a essa ordem.

§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade orçamentária que os pagamentos
sejam realizados cumprindo a ordem cronológica.

 

Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das
providências que lhe são afetas.

 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2019/decreto_9561.htm
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Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Bole�m Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respec�vo contrato.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 13 dias do mês de
janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 13/01/2022, às 19:45, 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
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026655692 e o código CRC A9F2CF26.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202100011027777 SEI 000026655692

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026655692&crc=A9F2CF26
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

17º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - 17º BBM - PIRENÓPOLIS
 
 

Processo: 202200011000349

Nome: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - CBM

Assunto: Comissão Técnica - Supermercado Campeão.

PARECER 17º BBM - PIRENÓPOLIS- 09878 Nº 1/2022

1. REFERÊNCIA

 
1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006; 
1.2 Normas Técnicas – CBMGO; 
1.3 Protocolo de Análise de Projeto de nº 104982/21; 
1.4 Protocolo de Comissão Técnica nº 173370/21 ; 
1.5 Solicitação de Comissão Técnica – Ocupação/Uso: Supermercado Campeão L & S LTDA,  comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimen�cios - supermercados, divisão predominante C-2, CNPJ: : 07.651.848/0001-20, documento assinado de solicitação de Comissão Técnica
assinada pelo responsável técnico Eurico Vilela Neto e proprietário do supermercado,

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

2.1 Nome ou Razão Social: SUPERMERCADO CAMPEÃO L & S LTDA  
2.2 Endereço: Av. Vale do Sol, Qd. 159 Lt. 13, Setor Central, 72930-000, Alexânia, GO.   
2.3 CNPJ: 07.651.848/0001-20; 
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimen�cios - supermercados C-2 (predominante) 
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 2.941,49 m²; 
2.6 Altura Apresentada: 3,91 m.
 
3. REQUERIMENTO
 

Solicita-se através de Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da NT-01 Procedimentos Administra�vos, um estudo de caso para
implementação de medidas que visem atender a solicitação do analista referente ao posicionamento das paredes corta-fogo segundo o item 9.5 da NT-28 Parte
II, a qual segue:

9.5 Quando a área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP for parcialmente cercada por paredes resistentes ao fogo, essas
não podem ser adjacentes e o comprimento total dessas paredes não deve ultrapassar 60 % do perímetro da área de armazenamento, de
forma a permi�r ampla ven�lação. O restante do perímetro que delimita a área de armazenamento deve obedecer ao que determina o
descrito em 6.11.

4. CONSIDERAÇÕES
 
4.1. Da Edificação
 

O estudo se refere a um edificação com ocupação predominante C-2 (Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimen�cios - supermercados), com altura 3,91m, área total de 2970,74 m² e 2 pavimentos. Esta edificação possui ocupação secundária classificada
como M-2 (Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), ao qual se refere o pedido de Comissão Técnica.

 
4.2. Dos distanciamentos exigidos:

Os locais de armazenamento de GLP classe II devem, de acordo com NT-28 parte II tabela C, seguir os seguintes distanciamentos: 
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Ressalta-se a Nota Genérica da referida tabela no que diz respeito à diminuição das distâncias, de acordo com o item 6.23 da mesma norma, a
qual segue:

6.23 Com a construção de paredes resistentes ao fogo, as distâncias mínimas de segurança definidas na Tabela C1, do Anexo C, podem ser
reduzidas pela metade, desde que observado o descrito no item 9.

 

O item 9, por sua vez, define as caracterís�cas das paredes resistentes ao fogo as quais devem ser atendidas para que as distâncias possam ser
diminuídas à metade.

 

4.3. Do projeto apresentado:

O projeto apresentado evidenciava uma área de armazenamento de GLP rodeado por muros com 4,00m de altura e TRRF mínima de 120min,
vejamos:

De acordo com o item 6.11 , a delimitação da área de armazenagem deve ser realizada de forma que seja garan�da a ampla ven�lação,
fator prejudicado pela altura das paredes propostas.

 

4.4 Considerações gerais:

 

Tratando-se das exigências referentes ao distanciamento da área de armazenagem para demais edificações e tomadas de ar, o projeto
apresentado atende aos distanciamentos. No entanto, não é possível re�rar as paredes resistentes ao fogo que delimitam a revenda de GLP para propiciar
melhor ven�lação, tendo em vista que caso fosse realizada determinada alteração e houvesse vazamento de gás, o mesmo se dissiparia para dentro do depósito,
aumentando sobremaneira a possibilidade de explosão em caso de surgimento de uma fonte de ignição.

No entanto, a norma expressa, no item 9.5, que as paredes resistentes ao fogo não podem ser adjacentes, conforme é apresentado no
projeto. Ainda conforme esse item, o comprimento total dessas paredes não deve ultrapassar 60% do perímetro da área de armazenamento.

A propositura do solicitante atenderia ao item 9.5 no que diz respeito ao comprimento total das paredes não ultrapassar 60% do perímetro da
área de armazenamento, porém não atende ao descrito mais adiante no mesmo item, no que diz respeito às paredes serem adjacentes, não atendendo também
à impossibilidade de ven�lar o gás para dentro de uma edificação.

Vale ressaltar que também conforme projeto apresentado este local des�nado à revenda de GLP é aberto em sua parte superior.

 

5. PARECER:
 

Ante ao exposto, levando-se em consideração a análise do projeto e todas as considerações anteriores, esta Comissão decide:

DEFERIR a proposta do solicitante, desde que sejam realizadas as seguinte adequações.

I- Manter o muro de 4,0 metros isolando o local de revenda de GLP afim de evitar ven�lação do gás, em caso de vazamento, para ambientes
habitáveis e que aumente o risco de explosão.

II- Instalar grade em toda a extensão da frente da revenda, afim de propiciar ven�lação do recinto, o que atenderia parcialmente à
porcentagem de ven�lação da área de revenda.

III- Instalar ponto de hidrante que atenda 100% da área de revenda de GLP, que oferecerá proteção adicional ao risco apresentado.

IV- Re�rar todo e qualquer item que não deva estar no local, como mangueiras e torneiras. 

O presente parecer condiciona-se à atual situação da edificação e projeto apresentado a este conselho. Caso seja alterada sua finalidade,
ocupação ou área, um novo projeto deverá ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás referentes à segurança contra
incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

 
                               Este é o parecer.
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Daniel Ferreira Rodrigues - 2º Ten QOC 
Presidente

 

 

Renato Luiz de Pina Forzani - Cb QP/C
Membro

 
 
 

Rogério Abreu Figueiredo Filho - Sd QP/C
Membro

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL FERREIRA RODRIGUES, Bombeiro (a) Militar, em 13/01/2022, às 16:15, 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 RENATO LUIZ DE PINA FORZANI, Bombeiro (a) Militar, em 13/01/2022, às 16:16, 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 ROGERIO ABREU FIGUEIREDO FILHO, Bombeiro (a) Militar, em 13/01/2022, às 16:28, 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 000026418561 e o código CRC 22737F35.

 17º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - 17º BBM - PIRENÓPOLIS 
TRAVESSA SERGIO MOTTA , - Bairro VILA MATUTINA - PIRENOPOLIS - GO - CEP 72980-000 - (62)3331-1205.

 

Referência: Processo nº 202200011000349 SEI 000026418561

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026418561&crc=22737F35
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 33/2022 - CBM

 

 

Dispensa bombeiro militar do exercício de função, efe�va lotação e atribui encargo ao militar que
especifica.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS, nos termos do ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013,
resolvem:

 

Art. 1º  Dispensar o TC QOC 01.830 BRÁULIO CANÇADO FLORES, CPF: 934.357.381-20,
da função de Assessor Parlamentar em âmbito federal.

 

Art. 2°  Lotar o Major QOC 02.294 BRUNO ALVES FERREIRA, CPF: 002.644.861-02, na
Assessoria Parlamentar em âmbito federal, passando a ocupar a função de Assessor Parlamentar,
cumula�vamente com as funções que já exerce.

 

Art. 3°  Determinar ao oficial designado o desenvolvimento de a�vidades inerentes à
tramitação de propostas de emenda à cons�tuição e projetos de leis de interesse da Corporação e dos
demais Corpo de Bombeiros Militares do Brasil, com necessário e tempes�vo retorno ao Comando Geral.

Parágrafo único. O militar subs�tuído deverá subsidiar o militar subs�tuto com todas as
informações necessárias ao pleno desempenho da função de Assessor Parlamentar perante o Congresso
Nacional, a fim de que não haja solução de con�nuidade em relação ao trabalho em desenvolvimento.

 

Art. 4°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 5°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 13 dias do mês de janeiro de 2022.
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ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO

 

 

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
14/01/2022, às 10:59, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 17/01/2022, 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
000026658250 e o código CRC 6A9FE2A1.

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 202200011001540 SEI 000026658250

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026658250&crc=6A9FE2A1
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 36/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre a transferência de bombeiros militares no interesse do serviço e dá outras providências.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11 da Lei estadual n° 18.305, de
30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020, resolve:

 

Art. 1º Transferir, no interesse do serviço, os seguintes militares:

I - do Comando de Gestão e Finanças - CGF para o Comando de Apoio Logís�co - CAL, o
Cel QOC 01.303 AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO, CPF: 775.682.221-87, passando a responder pelas a�vidades
do Comando de Apoio Logís�co até o devido processamento da nomeação para o referido cargo;

II - do 5º Comando Regional Bombeiro Militar - 5º CRBM/Aparecida de Goiânia para o
Comando de Gestão e Finanças - CGF, o Cel QOC 01.310 EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA, CPF:
759.334.381-20, passando a responder pelas a�vidades do Comando de Gestão e Finanças - CGF até o
devido processamento da nomeação para o referido cargo, cumula�vamente com a função de
Comandante do 5º Comando Regional Bombeiro Militar;

III - do 2º Batalhão Bombeiro Militar - 2º BBM, para o 1º Comando Regional Bombeiro
Militar - 1º CRBM, o TC QOC 01.314 CARLOS ALBERTO CARDOSO FALEIRO, CPF: 833.036.181-00.

 

Art. 2º Dispensar os bombeiros militares relacionados abaixo das seguintes funções:

I - Comandante de Gestão e Finanças - CGF, o Cel QOC 01.303 AMI DE SOUZA
CONCEIÇÃO, CPF: 775.682.221-87;

II - Comandante do 2º Batalhão Bombeiro Militar - 2º BBM, o TC QOC 01.314 CARLOS
ALBERTO CARDOSO FALEIRO, CPF: 833.036.181-00;

III - Subcomandante do 2º Batalhão Bombeiro Militar - 2º BBM, o Maj QOC 02.270
RODRIGO FERREIRA DA SILVA, CPF: 704.061.461-87.

 

Art. 3º Atribuir aos bombeiros militares relacionados abaixo, as seguintes funções:

I - Comandante do 1º Comando Regional Bombeiro Militar - 1º CRBM ao TC QOC 01.314
CARLOS ALBERTO CARDOSO FALEIRO, CPF: 833.036.181-00;

II - Comandante do  2º Batalhão Bombeiro Militar - 2º BBM ao Maj QOC 02.270
RODRIGO FERREIRA DA SILVA, CPF: 704.061.461-87;
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Parágrafo único. A Cap QOC 02.057 LISIANE KÁSSIA VIDAL MONTES, CPF: 957.007.811-
15, responderá pelo comando do 2º Batalhão Bombeiro Militar - 2º BBM, enquanto perdurar o
afastamento do �tular.

 

Art. 4º Conceder dispensa por mo�vo de trânsito, conforme preceitua o § 3º, do ar�go
28, da Norma Administra�va nº 05/2021, nos termos do inciso “I”, um total de 2 dias,
ao militar constante no inciso II do art. 2º.

 

Art. 5º As unidades de des�no deverão atribuir aos militares ora transferidos, funções
para que conste no SICAD, inclusive no que concerne às funções elencadas nos incisos XC ou XCI,
conforme prescreve a Portaria nº 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico nº 34/2020.

 

Art. 6°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral
Eletrônico.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 18 dias do mês de janeiro de 2022.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/01/2022, às 10:20, 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
000026738610 e o código CRC E022F7D0.

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 202200011001943 SEI 000026738610

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026738610&crc=E022F7D0
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 25/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre concessão de Licença Especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei
n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, e ainda do ar�gos 8° e 9º da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e
considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011000574, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder Licença Especial, em caráter excepcional, ao militar abaixo relacionado:

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
Cb QP/Combatente 03.466 ISMAEL BRAGA BARBOSA 699.984.851-34 1° quinquênio 1 mês 03/02 a 02/03/2022

 

Art. 2°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos subordinados, a adoção
das providências que lhe compete.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 12 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO

 

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em 13/01/2022, às 10:32, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 13/01/2022, às 19:00, 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 000026626652 e o código CRC C3D52A9B.

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 202200011000574 SEI 000026626652
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 31/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre concessão de Licença Especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei
n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, ar�gos 8° e 9º da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e
considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011000613, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder Licença Especial, em caráter excepcional, ao militar abaixo relacionado:

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
2º Sgt QP/Combatente 02.194 SAMUEL ROSÁRIO VITAL 222.144.318-70 4° quinquênio 1 mês 01/02 a 28/02/2022

 

Art. 2°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos subordinados, a adoção
das providências que lhe compete.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 12 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO

 

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em 13/01/2022, às 10:32, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 13/01/2022, às 19:00, 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 000026634192 e o código CRC 0A7E2AA9.

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 202200011000613 SEI 000026634192
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 32/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre concessão de Licença Especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei
n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, ar�gos 8° e 9º da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e
considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011001167, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder Licença Especial, em caráter excepcional, ao militar abaixo relacionado:

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
Cb QP/Combatente 03.527 ELISSON RIBEIRO DOS SANTOS 863.380.131-00 1° quinquênio 2 meses 02/02 a 01/04/2022

 

Art. 2°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos subordinados, a adoção
das providências que lhe compete.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 12 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO

 

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em 13/01/2022, às 10:32, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 13/01/2022, às 19:00, 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 000026635840 e o código CRC 8185014A.

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 202200011001167 SEI 000026635840
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011000722
INTERESSADO: 18º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - 18º BBM - GOIANÉSIA
Assunto: Cancelamento de punição.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 3/2022 - ACG- 09880

 
1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do Cb QP/Combatente 03.712 LUIZ

CARLOS Da Silva Batista, que solicita o cancelamento de registro de sanção disciplinar constante em sua
ficha funcional, com fulcro na Lei Estadual n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que institui o Código de
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás e dá outras providências.

 
2. É a síntese. Segue manifestação.
 
3. Analisando a ficha funcional do requerente, observa-se que o pleito de cancelamento

recai sobre uma sanção administrativa disciplinar de detenção publicada no Boletim EG 161/2017-
CBMGO, datado de 23 de outubro de 2017. 

 
4. Insta consignar que a matéria é regida pela Lei estadual n. 19.969, de 11 de janeiro de

2018, que institui o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás e dá outras
providências, da seguinte maneira: 

 
Art. 108. Cancelamento de sanção disciplinar é o direito concedido ao militar de tê-la excluída, bem como a
averbação e outras notas a ela relacionadas, em seus assentamentos funcionais. 
Art. 109. O cancelamento da pena disciplinar dar-se-á, automaticamente, ao militar apenado que tenha
completado, sem qualquer outra punição, as seguintes condições:
I - 05 (cinco) anos de efetivo serviço, no caso de a sanção disciplinar ser prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional ou transferência a bem da disciplina; 
II - 04 (quatro) anos de efetivo serviço, quando a sanção disciplinar for reprimenda ou repreensão. 
(...)
Art. 112. As anotações de punições canceladas deverão ser excluídas da ficha virtual do militar e, não se
tratando desta, todas as anotações relacionadas com as sanções disciplinares canceladas deverão ser
apagadas de maneira que não seja possível a sua leitura. Em todo caso, na margem onde for feito o
cancelamento, deverão ser anotados o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o
cancelamento, com rubrica da autoridade competente que assinar as folhas de alterações. 
(Grifo nosso)

 
5. A sanção disciplinar de detenção disciplinada no Decreto estadual n. 4.681, de 03 de

junho de 1996 - Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, não foi

É
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recepcionada pelo Código de Ética dos Militares, contudo, o novo ordenamento jurídico prevê a
equivalência de tal sanção, para fins administrativos, com a sanção disciplinar de reprimenda, senão
vejamos:

 
Art. 124. Para efeitos desta Lei, os prazos, a classificação, a reclassificação, a melhoria de comportamento e
equivalência com crime e contravenção penal, para prisão e detenção previstos nos Decretos nº 4.717, de 07
de outubro de 1996, e nº 4.681, de 03 de junho de 1996, correspondem, respectivamente, às sanções
disciplinares de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional e reprimenda previstas
nesta Lei.

 
6. Desta feita, após a verificação dos requisitos objetivos necessários à efetivação

do cancelamento da sanção administrativa elencada, consoante disposição do art. 109 da Lei estadual n.
19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar faz jus ao cancelamento do registro da sanção
disciplinar de detenção, publicada no no Boletim EG n. 161/2017, datado de  23 de outubro de 2017, e
consequentemente, à retirada de sua ficha funcional, a partir da publicação do cancelamento, de todas as
anotações relacionadas com a sanção disciplinar cancelada, devendo ser anotado em seus assentamentos
funcionais o número e a data do boletim de cancelamento.

 
 
Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 11 dias do mês de janeiro de

2022.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 12/01/2022, às 08:11, 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 HEITOR BRAGA DE PAULA, Bombeiro (a) Militar,
em 12/01/2022, às 09:31, 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
000026607118 e o código CRC FB15CAA3.

 

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/

AVENIDA C-231 (62)3201-2000
 

Referência: Processo nº 202200011000722 SEI 000026607118

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1996/decreto_4717.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1996/decreto_4681.htm
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