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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 018/2022 - CBM

 
Designa gestor e suplente de Termo de Cooperação Técnica entre a
Corporação e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás.

 
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 nº 23.197, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei estadual nº
18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 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 Administrativo SEI nº 201800011012247, resolve:

 
Art. 1º  Designar o TC QOC 01.311 ANDERSON Gonçalves de Siqueira MOURA -

CPF nº 818.412.561-53 como Gestor do Acordo de Cooperação Técnica n. 02/2018, que tem por objeto a
realização de ações de parceira entre o CREA-GO e o CBMGO, que entre si celebram o Estado de Goiás,
representado pela Procuradoria Geral do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança
Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e o Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Goiás, CNPJ n. 01.619.022/0001-05, representada pelo seu Presidente Sr.
Francisco Antônio Silva de Almeida, portador da Cédula de Identidade nº 2332, expedido pela CREA-Go,
inscrito sob o CPF/MF nº 195.601.681-34.

Art. 2º  Designar o Maj QOC 02.295 Bruno Dias PRUDENTE - CPF nº 963.308.051-
72 como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e
afastamento.

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

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das
providências que lhes são afetas, e ao CAT para conhecimento.

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe
forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado.

Art. 5º  Fica revogada a Portaria nº 142/2020 - CBM (000011857349).
Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo termo de cooperação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 18 dias do mês de

janeiro de 2022.
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
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Geral, em 18/01/2022, às 05:48, 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
000026640083 e o código CRC D2E678EC.

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

231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 201800011012247 SEI 000026640083

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026640083&crc=D2E678EC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 04/2022 - CBM

Dispõe sobre substituição de membros da JCSBM.

 
O Comandante de Saúde, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
Art 1º Dispensar da função de Presidente da Junta Central de Saúde Bombeiro Militar  o

TC 02.610 Sérgio Henrique Silva Feldner Martins;
Art 2º Dispensar da função de 1º Menbro da Junta Central de Saúde Bombeiro Militar  o

TC QOS 02.625 José Laerte Rodrigues da Silva júnior;
Art 3º Dispensar da função de 2º Membro o Maj QOS 02.621 Alexandre Gontijo

Guimarães;
Art 4º Atribuir a função de Presidente da Junta Central de Saúde Bombeiro Militar

ao TC QOS 02.625 José Laerte Rodrigues da Silva júnior;
Art. 5º Atribuir a função de 1º  Membro ao Maj QOS 02.621 Alexandre Gontijo

Guimarães;
Art. 6º Atribuir função de 2º Membro ao Maj QOC 02197 Saul Ezrom de Miranda

Xavier.
Art 7º A Junta Central de Saúde Bombeiros Militar terá a seguinte composição:
I) Presidente: TC QOS 02.625 José Laerte Rodrigues da Silva júnior;
II) 1° Membro: Maj QOS 02.621 Alexandre Gontijo Guimarães;
III) 2° Membro: Maj QOC 02197 Saul Ezrom de Miranda Xavier;
IV) Secretário: Cap QOA 01.190 Valdick Aparecido Rocha Ribeiro.
 

                            Art 8º  Encaminhar esta Portaria ao Comando de Gestão e Finanças para que seja
publicada em BGE.

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 
Comando de Saúde, Goiânia ao 18 dias do mês de janeiro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL DE SIQUEIRA JUNQUEIRA, Comandante,
em 18/01/2022, às 13:19, 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
000026759751 e o código CRC 3E451676.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026759751&crc=3E451676
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COMANDO DE SAÚDE BOMBEIRO MILITAR 
Rua 29-A, Esq com 16-B - Bairro Setor Aeroporto -  GOIÂNIA - GO -  (62)3201-2122

Referência: Processo nº 202200011002021 SEI 000026759751
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 5/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre a criação da Comissão de Elaboração das Normas Gerais de Ação do 7º CRBM.

 

 

O Comandante do 7º Comando Regional Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares nos termos da Portaria Nº 619/2021 - CBM, publicada no BGE Nº 119/2021
(000022266402) em 21 de julho de 2021, resolve:

 

Art. 1º Criar a Comissão de Elaboração das Normas Gerais de Ação (NGA), com o
obje�vo de padronizar as ações das seções internas deste Comando Regional.

 

Art. 2º Nomear para o ato da elaboração os seguintes militares:

1. Presidente: TC QOC 01.299 Marcos Abrahão MONTEIRO de Paiva;

2. Vice-Presidente: Cap QOA/Adm. 01.704 RÔMULO Rocha de Oliveira;

3. Membros: 1º Ten QOA/Adm. 01.546 Hely Márcio de MACEDO Fagundes, 2º Sgt
QP/Comb. 02.127 Oneil EVANGELISTA de Sousa, Cb QP/Comb. 03.593 ELIAS Alves da Silva, Sd 1ª Classe
QP/Comb. 04.079 WANDER Luiz dos Santos.

 

Art. 3º Encaminhar esta Portaria ao CGF para que seja publicada em Bole�m Geral
Eletrônico.

 

Gabinete do Comandante do 7º COMANDO REGIONAL BOMBEIROS MILITAR, aos 18 de janeiro de 2022.

 
 

MARCOS ABRAHÃO MONTEIRO DE PAIVA
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ABRAHAO MONTEIRO DE PAIVA,
Comandante, em 18/01/2022, às 17:35, 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
000026738757 e o código CRC EF4052EE.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026738757&crc=EF4052EE
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7º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - cbmgo.7crbm@gmail.com 
Rua Antônio Inocêncio, esquina com Rua Vera Cruz, Centro, Caldas Novas-GO, CEP 75680-057 (64) 3454-6649

Referência: Processo nº 202200011001947 SEI 000026738757
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 02/2022 - CBM

Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 27908/21 e
protocolo de Comissão Técnica número 6286/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS EM EXERCÍCIO DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos da  Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 -
CBMGO, resolve:

 
 
Art. 1º Nomear Comissão para analisar e  emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 27908/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 6286/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:

                                        - Presidente: Cap QOC 02.777 Raphael Paiva JUSTO ;

                                       -  Membro:  1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VILELA de Aguiar.;

                                       - Membro:  1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva.

 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
 
Goiânia, aos 12  dias do mês de janeiro de 2022.
 
 

BRUNO DIAS PRUDENTE - MAJ QOC
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
14/01/2022, às 10:08, 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
000026435099 e o código CRC 101CA78D.

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 202200011000485 SEI 000026435099

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026435099&crc=101CA78D
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011000485
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 1/2022

1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 02/2022 - CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  27908/21;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 6286/22;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por  SPE RESIDENCIAL MARISTA 135
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 24.9940750001-01 e o Responsável Técnico, Eng Civil Sr : Cláudio
Lustosa Bucar Filho – CREA: 1014651662D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social: SPE RESIDENCIAL MARISTA 135 EMPREENDIMENTOS LTDA

2.2. Endereço:135 c/ Rua 1.141 c/ Rua 122, Setor Marista,  Goiânia-GO;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: A-2;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 36.674,68 m²;

2.5. Altura Apresentada: : 96,96 m; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  38 Pavimentos.

 

3.  Requerimento 

Por meio do Anexo H apresentado, foram expostas as seguintes argumentações para questionar as exigências
trazidas pela análise do projeto.

3.2 EXIGÊNCIA/ ESTUDO DE CASO PARA ANÁLISE:
DE ACORDO COM O ITEM 5.3.2 DA NT-13, NÃO SÃO PERMITIDAS ABERTURAS ABERTURA
ABAIXO DAS CAPTAÇÕES DE AR DAS ESCADAS PRESSURIZADAS. ADEQUAR, VISTO QUE
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EXISTEM ABERTURAS PARA OS PAVIMENTOS INFERIORES.
Nota-se que não foram indicadas modificações relativas ao sistema de pressurização de escadas da primeira
aprovação para esta substituição. As modificações efetuadas até então são decorrentes de orientação do
analista durante a reaprovação para melhoria do sistema

 
FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA A SOLICITAÇÃO:
Vale notar de início que da primeira aprovação deste projeto a NT 13 de 2014 não sofreu alterações. Deste
modo, no que discorre em relação ao item 5.3.2 b – III da NT13, o entendimento mútuo há época é que não
seriam permitidas aberturas imediatamente abaixo da tomada de ar. De maneira que podemos constatar que
este projeto – conforme notado também na aprovação inicial – atende a este item, por não possuir aberturas
inferiores a tomada de ar próximas desta, conforme imagens abaixo:

Figura 01 - Corte Lateral da Tomada de Ar - Torre A
 

Percebe-se acima que não há ligação com aberturas do pavimentos inferiores à frente da tomada de ar,
complementando a interpretação à época da primeira aprovação, uma vez que a região à frente é fechada pela
parede, que fica 2m acima da veneziana de tomada de ar. Deste modo não temos aberturas diretamente abaixo
da tomada de ar. Ver também projeto
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Figura 02 - Corte Lateral da Tomada de Ar - Torre B
 

Para esta tomada de ar, a situação é análoga da Torre A, uma vez que à frente da Tomada de Ar temos parede,
2m acima da veneziana de tomada de ar, restringindo a região, sem aberturas diretamente abaixo da tomada.
Ver também projeto.

Para além disso, é importante trazer o texto do item 5.3.2.1 da NT 13:
“5.3.2.1 Edificações novas: A tomada de ar e instalação do grupo motoventilador e seus acessórios, para o
sistema de pressurização, devem atender às seguintes características:
a) Localizarem-se no pavimento térreo ou próximo deste e possuir filtro de partículas, conforme NBR
16401/08, sendo do tipo metálico lavável; ...”

Há época havia o entendimento, junto ao CBMGO, que o local de instalação do grupo motoventilador atendia
ao disposto no item 5.3.2.1, uma vez que a norma exige que este seja localizado “no pavimento térreo ou
próximo deste”. Para o projeto em questão os grupos motoventiladores estão localizados no 1º garagem
(Torre A) e no Lazer (Torre B), que são pavimentos do embasamento, portanto próximos ao térreo, atendendo
então a norma vigente, conforme entendido na primeira aprovação deste projeto. Portanto a locação das
tomadas de ar foi viabilizada apenas no pavimento lazer, conforme primeira aprovação, sem aberturas abaixo,
dadas as condições arquitetônicas citadas acima
 
MEDIDA ALTERNATIVA / SOLUÇÃO PROPOSTA:

Por fim, traz-se a essa comissão, a importância da conservação da solução proposta presente na primeira
aprovação deste projeto, uma vez que não houve alteração da NT 13 desde então, e como apresentado acima,
a condição atual de compartimentação atende aos critérios da NT 13, no item 5.3.2 b – III. Levantando
também a ciência que como o sistema de pressurização não fez parte do escopo da reaprovação, esse sistema
já está executado no canteiro e qualquer alteração do que foi aprovado em 1ª análise tem viabilidade
praticamente nula.
 
3.2 EXIGÊNCIA/ ESTUDO DE CASO PARA ANÁLISE:
 
EXIGÊNCIA – 1 : OBS.: AS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO DA QUADRA COBERTA, NO
PAVIMENTO LAZER, DEVEM OBEDECER AOS AFASTAMENTOS PREVISTOS NO ITEM 5.3.2 DA
NT-13, EM RELAÇÃO Á JANELA DE CAPTAÇÃO DE AR PARA O SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO
DA ESCADA.
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Nota-se que não foram indicadas modificações relativas ao sistema de pressurização de escadas da primeira
aprovação para esta substituição. A retirada de alvenaria vazada ao lado da tomada de Ar da Torre A e
indicação de porta PCF estanque, visam o atendimento do item 5.3.2 b – III, conforme exigências advindas
durante a reaprovação, apesar do sistema não estar contemplado no escopo de itens que geraram a
reaprovação.
 

FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA A SOLICITAÇÃO:
 
Para atendimento à distância mínima lateral de 2,0m das aberturas à tomada de Ar, não é possível a
eliminação da porta que dá acesso à quadra esportiva do empreendimento. Deste modo, propõe-se a essa
comissão para que esta possa ficar a menos de 2,0m de distância da tomada de ar, de modo que esta não seja
contabilizada como abertura dadas as suas características. Ver em projeto inviabilidade de locação da porta
em outra posição para acesso externo à quadra e condição de distanciamento de outras aberturas.

A fundamentação técnica para tal uso da PCF, é que esta porta fará a compartimentação do ambiente da
quadra à tomada de ar, garantida pelo sistema de fechamento automático desta, pela resistência ao fogo e
estanqueidade característicos, de modo a impedir a entrada de fumaça no sistema de pressurização. O
fechamento é garantido pela sinalização e mola de fechamento automático.
Para além disso temos situação análoga quando é utilizada porta corta-fogo (PCF) para acesso direto a sala de
pressurização, onde esta não é contabilizada como abertura dadas as características de estanqueidade e
resistência ao fogo.
 

MEDIDA ALTERNATIVA / SOLUÇÃO PROPOSTA:
Deste modo, solicitamos a essa comissão, que a porta corta fogo não seja contabilizada como abertura lateral
da tomada de ar do sistema da Torre A, dadas as características técnicas desta porta. Vale ressaltar que o
sistema de pressurização não fez parte do escopo da reaprovação, de modo que as condições de alteração são
mínimas e a Porta Corta Fogo é uma solução proposta durante a reaprovação que possui viabilidade
construtiva, dadas as condições atuais de canteiro e urgência de finalização do empreendimento.

 

4.  Comentários                                                                 

 Em relação à localização da tomada de ar da escada pressurizada o Item 5.3.2.1 prevê que:

A tomada de ar e instalação do grupo motoventilador e seus acessórios, para o sistema de pressurização,
devem atender às seguintes características:
a) Localizarem-se no pavimento térreo ou próximo deste e possuir filtro de partículas, conforme NBR
16401/08, sendo do tipo metálico lavável;
b) Caso necessário, a tomada de ar deve ser realizada através de duto de captação de um local sem risco de
fumaça de incêndio até o compartimento que abriga o conjunto motoventilador;

Sobre as características da tomada de ar do sistema, o item 5.3.2 da NT-13, revela que:

a) É essencial que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em risco de contaminação pela
fumaça e/ou outros gases tóxicos ou asfixiantes. Medidas para minimizar a influência da ação dos ventos
sobre o sistema de pressurização (como a tomada e a saída de ar) também devem ser adotadas;
b) As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas próximas à tomada de ar da
pressurização:
I. 2,5 m das aberturas nas laterais, medidos horizontalmente. Quando a tomada de ar for feita abaixo do
nível do piso de descarga da edificação, a distância deverá então ser de 5m;
II. 2 m das aberturas acima da tomada de ar;
III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas, exceto quando,
comprovadamente, esta abertura não prejudicar a tomada de ar, devido à posição, à existência de proteções
etc;
IV. Não é permitida a instalação da tomada de ar em local interno à linha de projeção do pavimento
superior, devendo estar situada em local seguro e livre de emissão de fumaça e/ou gases tóxicos ou
asfixiantes.
 

É
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É possível observar que as tomadas de ar se encontram no pavimento lazer e que abaixo deles existem 5
pavimentos, sendo 2 subsolos.

No projeto apresentado por meio do  Protocolo N. 27908/21 é possível observar as tomadas de ar das duas
torres em análise.  

 

 
Figura 03 - Planta baixa da tomada de ar na Torre B.     
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Figura 04 - Planta baixa da tomada de ar na Torre A.          
     

É importante mencionar que a  edificação foi aprovada anteriormente e que não houve alteração na
edificação desde então.  Ainda, a partir das figuras apresentadas é possível observar que as aberturas dos
pavimentos abaixo da captação de ar da escada não estão no mesmo alinhamento de fachada da tomada de
ar e que a tomada de ar e as aberturas dos pavimentos inferiores também possuem uma
separação vertical por uma parede de alvenaria que possui altura de 2 metros acima da tomada de ar,
indicadas no Anexo H e propostas pelo Responsável Técnico como uma das medidas que buscam impedir a
entrada de fumaça na tomada de ar.

5. Parecer

Diante do exposto e da análise dos documentos e argumentações apresentados, bem como do escopo
normativo vigente, esta Comissão decide:
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Deferir a solicitação sobre a permanência das tomadas de ar nos pavimentos em que se encontram,
desde que sejam seguidas as demais medidas de distanciamento previstas na NT-13 e que seja
demonstrado em planta baixa e por cortes a parede  2 metros de altura acima da veneziana da tomada
de ar das duas torres, conforme proposto no Anexo H.
Deferir a utilização de Porta Corta-Fogo estanque para quadra de esportes. 

O presente parecer condiciona-se à atual situação da edificação. 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

CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 14 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL PAIVA JUSTO, Analista, em 14/01/2022, às
10:49, 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 ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA, Analista,
em 14/01/2022, às 10:55, 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 PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Bombeiro
(a) Militar, em 14/01/2022, às 10:58, 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
000026436313 e o código CRC 4ECC3626.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62)3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011000485 SEI 000026436313

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026436313&crc=4ECC3626
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 019/2022 - CBM

 
Atualiza comissão designada para analisar as normas técnicas 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 nº 23.197, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei estadual nº
18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 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 Administrativo SEI nº 201900011037447, resolve:

 
Art. 1º  Dispensar o TC QOC 02.263 DIEGO Alves Batista e o Cap QOC 02.302

LEONARDO Passos da Silva da Comissão designada com a finalidade precípua de estudar e analisar as
Normas Técnicas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, em especial acerca da compartimentação,
acessos de viaturas em edificações e pressurização de escadas de emergências, objetivando mantê-las
devidamente atualizadas, nos termos da Portaria nº 116/2020 - CBM (000011610522).

 
Art. 2º  Estabelecer a continuidade dos trabalhos por meio da Comissão Permanente de

Estudos sobre Segurança contra Incêndio e Pânico – CESIP, instituída pela Portaria nº 36/2021 - CBM
(000017898304).

Parágrafo único. O Cap QOC 02.950 Anderson ARAÚJO da Costa e o 1º Ten QOC
03.673 Márcio Ferreira MAGALHÃES deverão assessorar a CESIP até a conclusão dos trabalhos.

 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao CAT para conhecimento.
 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico. 
 
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 18 dias do mês de

janeiro de 2022.
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/01/2022, às 05:48, 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
000026640318 e o código CRC 00A6FBA9.

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

Referência: Processo nº 201900011037447 SEI 000026640318

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026640318&crc=00A6FBA9
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 43/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre agregação de militar.

 

 

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 ainda o item 3 da alínea "c" do § 1º c/c
§ 4º do art. 78, art. 79 e art. 80, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991 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, e considerando o teor dos autos do Processo SEI nº 202200011001990, resolvem:

 

Art. 1º Agregar, a contar do dia 1º de novembro de 2021, por haver ultrapassado um
ano con�nuo de licença para tratamento de saúde própria, o 1º Sgt QP/Combatente 01.195 ADALBERTO
NEVES DA SILVA, CPF: 510.051.821-91.

Parágrafo único.  O militar ficará adido ao Comando de Gestão e Finanças.

 

Art. 2º  Atribuir as funções: "Bombeiro Administra�vo" e "Agregado".

 

Art. 3°  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 19 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 20/01/2022, às 19:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
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Geral, em 21/01/2022, às 13:14, 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
000026772133 e o código CRC B13BC847.

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 202200011001990 SEI 000026772133

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026772133&crc=B13BC847
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 54/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre transferência no interesse do serviço.

 

 

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 ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, resolvem:

 

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

Graduação/Posto RG NOME CPF ORIGEM DESTINO
1º Ten QOA/Administra�vo 01.162 WEINER FERREIRA DE OLIVEIRA 625.941.841-87 CGF BM-7

3º Sgt QP/Combatente 02.841 PETERSON ABREU CALDEIRA SOUZA 870.307.641-53 CAEBM CSAU
3º Sgt QP/Combatente 03.094 MICHELE SANTOS ONOFRE 016.646.591-70 CSAU BM-8

 

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 19 dias do mês de janeiro de 2022.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em
20/01/2022, às 19:47, 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
21/01/2022, às 13:14, 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 000026794126 e o código
CRC EEB10057.

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 202200011002208 SEI 000026794126

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026794126&crc=EEB10057
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

 
Portaria 0040/2022 - SSP

 

 

PORTARIA Nº 0040, DE 14 DE JANEIRO DE 2022

 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 02 de
janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 22.963, no uso de suas atribuições legais,
considerando o inciso V, do art. 1º, do Decreto nº 9.382, de 8 de janeiro de 2019, e o disposto no
Processo SEI nº 202100011038011; e

Considerando a manifestação con�da no Despacho nº 49/2022 – SG, do Comando-Geral
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, resolve:

 

Art. 1º  Renovar a disposição do 2º Sgt QP/Combatente 02.742 RODRIGO FERREIRA DE
OLIVEIRA SANTOS, inscrito no CPF nº 007.891.851-05, pertencente aos Quadros do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás, junto à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária - DGAP, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com ônus para o Órgão
Cessionário.

 

Art. 2º  Renovar a disposição do 3º Sgt QP/Combatente 02.904 WADSON RIBEIRO
PORTO, inscrito no CPF nº 907.625.251-34, pertencente aos Quadros do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás, junto à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária - DGAP, no período
compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com ônus para o Órgão
Cessionário.

 

Art. 3º  Encerrar a disposição e retornar ao órgão de origem, a par�r de 1º de janeiro de
2022, com ônus (folha de pagamento) para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o 3º
Sargento QP/Combatente 02.559 THIAGO TIRADENTES ARAÚJO, inscrito no CPF nº 011.973.171-12, ora à
disposição da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária - DGAP, conforme a Portaria nº
0331/2021/SSP, de 15 de junho de 2021 (000021314664).

 

Art. 4º  Publicar esta Portaria no sí�o h�p://www.ssp.go.gov.br/portarias, em
cumprimento a orientação do Parecer “PA” nº 000429/2017, aprovado pelo Despacho “AG” nº
000878/2017, ambos da Procuradoria-Geral do Estado.

 

Art. 5º  Esta Portaria entre em vigência na data de sua publicação.

 

http://www.ssp.go.gov.br/portarias
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Art. 6º  Determinar o encaminhamento desta Portaria à Diretoria-Geral de
Administração Penitenciária e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás para conhecimento e
demais providências.

 

 

RODNEY ROCHA MIRANDA

 

Documento assinado eletronicamente por RODNEY ROCHA MIRANDA, Secretário (a) de
Estado, em 18/01/2022, às 09:52, 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
000026682761 e o código CRC 9CDE675B.

Secretaria de Estado da Segurança Pública – www.ssp.go.gov.br

Av. Anhanguera, n. 7364 – Setor Aeroviário – CEP 74.435-300 Goiânia - GO 

fone: 3201-1000

Referência: Processo nº 202100011038011 SEI 000026682761

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026682761&crc=9CDE675B
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMPANHIA AMBIENTAL DE OPERAÇÕES COM PRODUTOS PERIGOSOS
 
 
 

DECISÃO Nº 02/2022 - CAOPP- 18486

                                            

1.           A Sindicância n° 117/2021 - CCD/CAOPP, inaugurada através da Portaria n. 49/2021 - CBM
(000025725451), tendo como encarregado o 2º Ten QOC 04.094 Lucas Nunes DANTAS, foi instaurada pelo
Comando da Companhia Ambiental de Operações com Produtos Perigosos – CAOPP/24ª CIBM, para apurar
os fatos narrados no Ofício 56449/2021 – CAOPP (000025074274).

 

2.         Trata-se de possível falsificação de resultado de exame de COVID-19, envolvendo o 3° Sgt
QP/Combatente 02.605 Thiago Costa Lúcio, o qual não compareceu ao serviço que estava escalado
ordinariamente, em sua Ala, Charlie, conforme escala 53/2021 – CAOPP (000024973541), alegando que
estava com sintomas de COVID-19, conforme Ofício 55911 (000024994881). O militar também anexou dois
documentos, como Atestado Médico (000024994910) e o Resultado de Exame (000024994912), sendo
assim, percebeu-se que havia inconsistência no resultado do exame apresentado pelo sindicado. Dessa forma,
de possível falsificação ao realizar a checagem e validação quanto a veracidade das informações dispostas,
no site do laboratório emissor.

 

3.         O Parecer CAOPP - 18486 Nº 1/2022 (000026413163) apresenta as diligências realizadas pelo
encarregado, constando as inquirições do sindicado e testemunha (000026077301 e 000026074195)
respectivamente. Restou claro que as “provas elencadas, tanto no site da HLAGyn quanto pela resposta do
Laboratório, que o exame de COVID-19 entregue pelo 3º Sgt QPC 02.605 Thiago Costa LÚCIO, emitido
pelo laboratório em questão, não foi realizado na data de 06/11/2021, sendo falso o resultado do exame de
COVID-19 apresentado pelo sindicado. Além disso, durante a inquirição o sindicado assumiu que errou e
que anexou um resultado falso ao processo”.

 

[...]contudo não possuo habilidade para manusear o SEI e acabei encaminhando o documento de maneira
errada, visto que, a minha intenção era apenas o de encaminhar o atestado e por equivoco este outro
documento foi anexado ao Sistema, percebendo posteriormente, quando da notificação da Sindicância.[...]

 

4.         Face as diligências realizadas pelo encarregado, “não resta dúvidas com relação ao objeto da presente
sindicância, pois a falsificação do resultado de exame de COVID-19”. Vale ressaltar também que a ausência
do sindicado, “devido a apresentação de resultado falso geraria prejuízo ao Serviço Operacional da CAOPP
e, portanto, prejuízo ao atendimento a sociedade, visto que a ausência de um militar faz com que a viatura
fique inativa para o serviço operacional. Esse fato só foi solucionado com o pagamento de serviço
extraordinário (AC4) para que outros militares pudessem trabalhar no seu lugar, ou seja, houve prejuízo para
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o Estado”. Assim existindo, portanto, indícios suficientes de materialidade de transgressão disciplinar e
crime militar, restando a necessidade de instauração de processos de responsabilização.

 

Face ao exposto, com o fito de patrocinar a hierarquia e a disciplina, com fundamento no conteúdo
probatório do presente procedimento investigativo, Resolvo:  

 

I – Concordar com o Parecer n. 01/2022 – CAOPP (000026413163), Edificado pelo Oficial Encarregado;

II – Encaminhar a presente de Decisão ao Comando de Gestão e Finanças – CGF, para publicação em
Boletim Geral Eletrônico;

III – Cientificar o Sindicado da Publicação da Decisão do presente Procedimento Investigativo;

IV – À SAAd para providências quanto a instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, face
aos indícios de autoria e materialidade de transgressão disciplinar evidenciadas nos presentes autos;

V – No que concerne os indícios concretos de autoria e materialidade de crime militar a serem apurados por
meio do devido Inquérito Policial Militar - IPM, e, com vistas a atender o princípio da economia processual,
sugiro que após análise processual por parte do Comando de Correições e Disciplina, seja verificado a
possibilidade de remessa da própria Sindicância n° 117/2021 - CCD/CAOPP às autoridades competentes,
para as demais providências legais que o caso requer.

VI – À SAAd para remessa do presente procedimento ao Comando de Correições e Disciplina – CCD para
conhecimento, análise e providências de mister;

VII – À SAAd para encaminhar a remessa do presente procedimento ao 1º Comando Regional Bombeiro
Militar – 1º CRBM, para conhecimento, com sugestão de envio ao Gabinete do Subcomando-Geral do
CBMGO, conforme consta no Despacho n. 177 (000025138037), para análise e providências de mister.

 

Goiânia – GO, aos 19 dias do mês de Janeiro de 2022.

 

 

 

Wanderley VALÉRIO de Oliveira - Maj QOCBM
Autoridade Instauradora da Sindicância n. 117/2021 - CCD/CAOPP

 
 

GOIANIA - GO, aos 19 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por WANDERLEY VALERIO DE OLIVEIRA,
Comandante, em 19/01/2022, às 12:48, 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
000026795413 e o código CRC E725F5E9.
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