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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

PROCESSO: 202100011023610

INTERESSADO: WILLISMAR BONFIM CARDOSO MENDONÇA

Assunto: Homologação de Procedimento Inves�ga�vo.

DESPACHO Nº 143/2022 - SG- 09346

 

O Procedimento Inves�ga�vo de Sindicância n. 75/2021 – CCD, tendo como
encarregado o 2º Ten QOC 03.983 João Pedro LUCZINSKI da Rocha, foi instaurado por este Comando de
Correições e Disciplina - CCD, para apurar indícios quanto a prá�ca de transgressão disciplinar em
desfavor do CB QP/Combatente 01.007 Reformado Willismar Bonfim Cardoso Mendonça, com base no
Registro de Ocorrência n. 26/2021 - SOUV/CCD (000022588472), bem como amparado pela Portaria n.
288/2020 - CBM (000014310692), que dispõe sobre delegação de competência para instauração de
processos/procedimentos administra�vos disciplinares envolvendo militares ina�vos.

Assim, considerando o que consta nos autos do Sindicância n. 75/2021 – CCD,
especialmente no arcabouço fá�co e probatório minunciosamente descrito em sua Decisão
(000025780390)  exaro o seguinte:

I - Homologo a Decisão proferida pela Autoridade instauradora (000025780390), por
seus próprios fundamentos, que concluiu pela inexistência de transgressão disciplinar  por parte do CB
QP/Combatente 01.007 Reformado Willismar Bonfim Cardoso Mendonça;

II - Ao CGF/SINAP para ciência ao militar envolvido;

III - Ao CGF para publicação do presente Termo de Homologação em Bole�m Geral
Eletrônico - BGE; e

IV - Ao Comando de Correições e Disciplina para controle e arquivo.

 
 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 31 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 02/02/2022, às 09:43, 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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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 54/2022 - CBM

 
Aprova a atualização do Regimento do Programa In-Atividade - PROIN.
 

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 artigo 11, § 2º, da Lei
Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, 

 
CONSIDERANDO a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de

normas e regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere
nesse contexto,

CONSIDERANDO proposta de atualização do Regimento do Programa In-Atividade -
PROIN, apresentada pelo Ofício nº 6.823/2022 - ASF (000027145088), resolve:

 
 
  Art. 1º Aprovar a atualização do Regimento do Programa In-Atividade - PROIN

(000027148069).
Art. 2º A BM/1 deverá adotar providências visando a publicação de versão atualizada da

norma em comento no portal oficial do CBMGO na internet.
Art. 3º Revogar a Portaria nº 357/2020 - CBM (000015472741).
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico.
 
 
Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 2 dias do mês de

fevereiro de 2022.

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 02/02/2022, às 08:50, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027167762&crc=BE756CF9


02/02/2022 18:06 SEI/GOVERNADORIA - 000027167762 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32718023&infra_siste… 2/2

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027167762 e o código CRC BE756CF9.

 
SECRETARIA GERAL 

Av. C-206 esquina c/ Av. C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia - GO - CEP
74270-060 - (62) 3201-2004

 

Referência: Processo nº 202200011000605 SEI 000027167762
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REGULAMENTO DO PROGRAMA IN-ATIVIDADE 
“Desacelerando o Bombeiro Militar” 

 

Regulamenta o Programa In-Atividade – PROIN no 
âmbito da Fundação Dom Pedro II.  

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º Este regulamento tem por finalidade definir os critérios e as 

condições a serem observadas pela Fundação Dom Pedro II para o desenvolvimento 

do Programa In-Atividade – PROIN. 

 

Art. 2º O PROIN visa preparar os bombeiros militares de Goiás, em 

condições de transferência para a reserva remunerada, conservando a qualidade de 

vida, bem como, a motivação para novos projetos pessoais e familiares. 

 

Parágrafo único. O PROIN tem os seguintes objetivos: 

I – proporcionar ao militar que passará à inatividade a oportunidade de 

planejar e orientar essa experiência na continuidade e/ou alcance da realização 

pessoal; 

II – contribuir para que a transferência para a inatividade não seja um 

problema, mas uma oportunidade para melhoria na qualidade de vida; 

III – proporcionar ao militar o acesso a informações relacionadas aos 

aspectos de saúde, lazer, finanças, familiares e de projetos pessoais que farão parte de 

sua nova realidade; 

IV – criar condições para que seja possível tomar decisões em tempo 

hábil, observando seus interesses pessoais e a realidade que o cerca; 

V – motivar o militar a manter um bom desempenho profissional e, 

particularmente, nos últimos anos de serviço ativo; e 

VI – motivar o indivíduo quanto as possibilidades concretas de realização 

dos seus projetos. 

 

CAPÍTULO II 

DO PÚBLICO ALVO 
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Art. 3º O PROIN é destinado ao militar que faltar 2 (dois) anos ou menos 

de tempo de serviço para requerer a transferência para a reserva remunerada, de 

acordo com a Lei Estadual n. 20.946, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o 

Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Goiás, e demais legislações 

que regem o tema.  

 

Art. 4º O militar que voluntariamente aderir ao programa preencherá a 

Ficha de Identificação (Anexo 1) e Solicitação de Inscrição (Anexo 2). 

 

CAPÍTULO III 

DO DESENVOLVIMENTO 

 

Art. 5º Cada ciclo do PROIN terá até 10 (dez) encontros/atividades, com 

cerca de 5 (cinco) horas cada, que serão divulgados com antecedência mínima de 10 

(dez) dias. 

 

Art. 6º Para abordagem dos temas propostos, conforme as áreas 

estabelecidas, além da equipe multidisciplinar empenhada, a organização contará com 

a participação de profissionais especializados que abordem prioritariamente os 

seguintes assuntos: 

I – projetos pessoais: os valores pessoais e a sociedade; a criatividade; a 

autorrealização; 

II – área financeira: situação econômica do país; investimentos; 

orçamento familiar (metas financeiras da família); empreendedorismo (abertura e 

gestão de novos negócios); 

III – área de saúde: conceito de saúde; alcoolismo, tabagismo, outras 

drogas e automedicação; saúde após os 50 (cinquenta) anos; conservação da saúde 

através de hábitos de vida adequados, dietas e exercícios; sexualidade e 

envelhecimento; saúde mental; acompanhamento médico; 

IV – aspectos legais: direitos e deveres do veterano; documentação 

necessária para a transferência para inatividade; procedimentos adotados para um 

processo de passagem para a inatividade; contagem de tempo de serviço; 

possibilidade de novo trabalho; 

V – área social: conceitos de sociedade e cidadania; política da 

participação social; atividades políticas e religiosas; o lazer como forma de interação 
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social; as amizades e as atividades comunitárias; o desligamento da atividade no 

quartel, bem como a importância do veterano no contexto da Corporação; e 

VI – área familiar: adaptação do veterano à vida familiar; as expectativas 

da família e a importância do relacionamento; a valorização do veterano como 

profissional que já cumpriu seu papel social. 

 
Art. 7º Os recursos pedagógicos pelos quais os itens serão abordados 

contemplarão palestras, depoimentos, estudos de caso, recursos audiovisuais, 

trabalhos e dinâmicas de grupo. 

 

Art. 8º O militar que faltar à reunião poderá responder como falta ao 

serviço e, se não justificada, estará sujeito às sanções disciplinares previstas na 

legislação específica, tendo em vista que a participação do militar é considerada um ato 

de serviço. 

 

Art. 9º Todas as atividades deverão conduzir o participante à percepção 

de que iniciará um novo projeto de vida. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS BENEFÍCIOS 

 
Art. 10. O bombeiro militar matriculado no PROIN, no último ano de 

serviço e mediante requerimento (Anexo 3), poderá: 

I – indicar a OBM de sua preferência para o encerramento da carreira, 

com transferência por interesse próprio; 

II – optar entre o serviço operacional e o administrativo; e 

III – receber, como recompensa, antecedendo o efetivo desligamento do 

serviço ativo, 15 (quinze) dias de dispensa total do serviço, ou até o limite estabelecido 

no art. 52, §1º, da 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. 

 

Art. 11. Os benefícios estabelecidos nos incisos I e II do art. 10 poderão 

ser concedidos ao militar que faltar 1 (um) ano ou menos de tempo de serviço para 

requerer a transferência para a reserva remunerada.  
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§ 1º Excepcionalmente, os benefícios tratados no caput deste artigo 

poderão ser concedidos quando o militar ultrapassar o tempo de serviço. 

§ 2º Para ter direito a estes benefícios o militar deverá ter participação 

efetiva no PROIN em, no mínimo, 90% (noventa por cento) de frequência nas reuniões, 

desde que não tenha faltado sem motivo justificado. 

§ 3º Os benefícios tratados no caput deste artigo terão duração de 12 

meses, a contar do início de sua vigência, e poderão ser cancelados caso, após 

passado esse período, o militar não protocole seu requerimento de transferência para a 

reserva. 

§ 4º A Fundação Dom Pedro II deverá manter o controle da concessão de 

benefícios e informar ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás – CBMGO quando o militar descumprir o parágrafo 3º deste artigo. 

 

Art. 12. O benefício estabelecido no inciso III do art. 10 será concedido ao 

militar que completar o tempo de serviço, mediante apresentação do protocolo de 

solicitação da transferência para reserva remunerada. 

Parágrafo único. Para ter direito a este benefício o militar deverá ter 

participação efetiva no PROIN com 100% (cem por cento) de frequência nas reuniões, 

excepcionando as faltas devidamente justificadas.  

 

Art. 13. Todos os pedidos de benefícios serão submetidos à ciência do 

respectivo Comandante, Diretor ou Chefe imediato do requerente. 

Parágrafo único. O benefício estabelecido no inciso I do art. 10, além do 

cumprimento do caput deste artigo, deverá ser submetido à ciência do Comandante, 

Diretor ou Chefe da OBM de destino. 

 

Art. 14. Os pedidos de benefícios deverão ser enviados à Fundação Dom 

Pedro II que, observando a legalidade do pleito, encaminhará ao Comando Geral do 

CBMGO para despacho e publicação em Boletim Geral Eletrônico. 

 

Art. 15. Todos os benefícios serão concedidos uma única vez, salvo 

decisão do Comando Geral. 

 

Art. 16. Nos casos previstos no §3º, do art. 64, e §1º, do art. 70, da Lei 

Estadual n. 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, que baixa o Estatuto dos Bombeiros 
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Militares do Estado, bem como se houver cometimento de infração disciplinar 

comprovada em processo administrativo, o gozo dos benefícios poderá ser suspenso. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 17. São atribuições da Fundação Dom Pedro II: 

I – realizar parcerias com clubes, associações, empresas de turismo que 

possam ofertar opções de lazer com preços diferenciados; 

II – realizar reuniões em locais estratégicos, deslocando a equipe 

multidisciplinar e palestrantes; e 

III – envolver a família no projeto de desenvolvimento pessoal do 

veterano, respeitando a sua determinação. 

 

Art. 18. São atribuições do CBMGO: 

I – as OBMs com militares inscritos no programa deverão viabilizar o 

transporte e flexibilizar a dispensa destes para a participação das atividades; 

II – o militar lotado fora da Região Metropolitana de Goiânia não poderá 

ser escalado em serviço operacional nas 12 (doze) horas que antecedem a reunião ou 

no dia da reunião; 

III – o militar lotado na Região Metropolitana de Goiânia não poderá ser 

escalado em serviço operacional no dia da reunião; e 

IV – o militar lotado no serviço administrativo ficará dispensado do 

expediente no dia da reunião. 

§ 1º Caso o participante, voluntariamente, trabalhe no dia da reunião, não 

fará jus a dispensa noutra data. 

§ 2º A primeira reunião, para esclarecimentos e adesão, será de caráter 

obrigatório e destina-se a todos os militares que estejam em condições de participar do 

programa. Nesta reunião, o militar que quiser aderir ao programa preencherá a Ficha 

de Identificação e Requerimento de Inscrição. 

§ 3º A Região Metropolitana de Goiânia compreende os municípios 

previstos no art. 1º da Lei Complementar n. 139, de 22 de janeiro de 2018, que dispõe 

sobre a Região Metropolitana de Goiânia, o Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Goiânia, cria o Instituto de Planejamento Metropolitano e dá outras 

providências. 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 19. O PROIN será coordenado pela Fundação Dom Pedro II, por meio 

de equipe multidisciplinar responsável pelo planejamento, execução e avaliação do 

programa. 

 

Art. 20. O programa é um referencial para discussões sobre o tema como 

ambiente de trabalho, inatividade e qualidade de vida, devendo ser adaptado à 

realidade específica de cada grupo, não os dirigindo paternalisticamente e sim com o 

objetivo da auto-realização. Não devendo, em qualquer momento, ferir a privacidade 

dos participantes, deixando as escolhas e decisões a cargo de cada pessoa envolvida. 

 

Art. 21. Dentre todas as ações desenvolvidas, o tripé de sustentação e 

objetivos macros do programa são constituídos pela família, saúde e finanças. 

 

Art. 22. O PROIN é preventivo e não curativo, e visa, em linhas gerais, 

proporcionar ao militar seu bem-estar por ter cumprido o seu tempo de dedicação à 

sociedade. 

 

Art. 23. O presente regulamento deverá ser aprovado pelo Comandante-

Geral. 

 

Art. 24. Os casos omissos serão sanados pela Fundação Dom Pedro II e 

pelo Comando Geral do CBMGO. 

 

Fundação Dom Pedro II, em Goiânia, aos 1º dias do mês de fevereiro de 

2022. 

 

 
Leonardo Bruno de Souza - Major QOC 

Diretor-Presidente e Assessor Fundacional 
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ANEXO 1 – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

 
FUNDAÇÃO DOM PEDRO II 

 
 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 
 
1. Identificação 
Nome: _______________________________________________ RG ___________ 

Sexo: (    ) Masculino                              (    ) Feminino 

Posto/Graduação: ________________________ Unidade: ____________________ 

Data de nascimento: ____/____/_____ Idade: ____ anos e ____ meses 

Estado civil: (    ) Casado(a) (    ) Solteiro(a) (    ) Viúvo(a) 

(    ) Separado(a) (    ) Divorciado(a) (    ) União estável 

Nome do(a) cônjuge: __________________________________________________ 

Telefones: ___________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
2. Escolaridade 
Fundamental (1ª a 9ª série).......... (    ) Completo (    ) Incompleto 

Médio (2º grau)............................. (    ) Completo (    ) Incompleto 

Superior (3º grau)......................... (    ) Completo (    ) Incompleto 

 

2.1 Você estuda atualmente?   (    ) Sim                (    ) Não 

Qual curso? _________________________________________________________ 

 
3. Situação financeira familiar 
3.1 Casa: (    ) Própria (    ) Alugada  (    ) Cedida 

3.2 Quantas pessoas vivem na sua casa? _____________________________ 

3.2.1 Quantos filhos? __________ maiores _____________ menores 

3.2.2 Quantos ainda dependem de você? ______________________ 

3.2.3 Quantos na família estudam? ____________________ 
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4. Utilização do tempo livre 
___________________________________________________________________ 

 

5. Preparação para a transferência para a reserva 
5.1 O que representa a transferência para a reserva para você? 

(    ) Descanso  (    ) Recompensa  (    ) Prejuízo financeiro  

(    ) Tempo para estudar (    ) Liberdade  (    ) Castigo 

(    ) Tempo para a família (    ) Exercer outra atividade remunerada 

Outros: _____________________________________________________________ 

5.2 O que está planejando ou gostaria de fazer após a transferência para a reserva? 

(    ) Nada (    ) Viajar (    ) Comprar sítio (    ) Continuar trabalhando 

(    ) Lazer (    ) Pescar (    ) Dedicar à família 

(    ) Participar de ações sociais comunitárias / religiosas 

(    ) Outros: _________________________________________________________ 

5.3 Possui afinidade /dom com outro ramo de atividade? 

(    ) Não (    ) Sim Qual(is): _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.4 Sua transferência para a reserva ocorrerá: 

(    ) em até 6 meses (    ) de 6 a 12 meses (    ) de 12 a 18 meses 

(    ) de 18 a 24 meses (    ) de 2 a 3 anos 

5.5 Possui tempo de serviço averbado? 

(    ) Não (    ) Sim Quanto tempo?___________________________ 

5.6 Você exercia alguma atividade anterior ao CBMGO?  

(    ) Não (    ) Sim Qual?___________________________________ 

5.7 Como você está se preparando para a transferência para a reserva? 

(    ) Abrindo negócio próprio 

(    ) Retornando contatos com familiares e amigos 

(    ) Fazendo cursos específicos 

(    ) Procurando outra atividade remunerada 

(    ) Não está se preparando 

(    ) Outros: _________________________________________________________ 

5.8 Qual o seu tipo de serviço? 

(    ) Operacional  (    ) Expediente administrativo 

(    ) Outro tipo de escala. Qual? _________________________________________ 
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5.9 Você gostaria de desempenhar no CBMGO função diferente da sua? 

(    ) Não (    ) Sim Qual?_________________________________________ 

Por que? ____________________________________________________________ 

5.10 Você gostaria de mudar de escala? 

(    ) Não (    ) Sim Para qual? _____________________________________ 

Por que? ____________________________________________________________ 

5.11 Você gostaria de ser transferido de sua Unidade para outra ou ser designado para 

outra Seção? 

(    ) Não (    ) Sim Para qual OBM/Seção? __________________________ 

Por que? ____________________________________________________________ 

5.12 Quais são as suas aspirações e necessidades não atendidas pela Corporação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5.13 Quais as suas sugestões para melhor atendimento de suas aspirações por parte 

do CBMGO? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

Data ____/____/______. 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do(a) entrevistado(a) 

 

 

___________________________ 
Representante da Fundação Dom Pedro II 
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ANEXO 2 – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO  

 
FUNDAÇÃO DOM PEDRO II 

 
 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO  
 
 

Eu, _________________________________________________________, 

Posto/Grad. __________, RG __________, lotado no(a) _____________________, 

contando nesta data com ______ anos de serviço, venho solicitar minha inscrição no 

Programa In-Atividade – PROIN. 

Telefones: __________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

Data ____/____/______. 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do(a) requerente 

 

 

___________________________ 
Representante da Fundação Dom Pedro II 
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ANEXO 3 – MODELO DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO 
 

 
FUNDAÇÃO DOM PEDRO II 

 
 

REQUERIMENTO N. ___/_____ – PROIN 
 
 
Ao: Sr. Diretor Presidente da Fundação Dom Pedro II. 
 
Assunto: Benefício do PROIN. 
 
 

Eu, _________________________________________________________, 

Posto/Grad. __________, RG __________, lotado no(a) _____________________,  

venho requerer, de acordo com os benefícios citados no item VII do Regimento do 

Programa In-Atividade, o seguinte: 

POR ESTAR NO ÚLTIMO ANO DE SERVIÇO 
 Transferência do(a) ______________ para ______________ por interesse próprio. 

 Opção no serviço administrativo (   ) operacional (   ). 
 

POR TER REQUERIDO TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE 
Processo SEI n. _______________ 

 Dispensa por recompensa de até 15 dias, conforme o limite estabelecido no art. 
52, § 1º, do CEDIME (Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018, Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado de Goiás), a contar do dia ___/___/_____. 

 

Goiânia, ___ de _____________ de _______. 

 
____________________ 

Requerente 
 

____________________ 
Assistente social 

 
Ciente: 

____________________ 
Comandante da OBM 

 

____________________ 
Comandante da OBM de destino 

(se for o caso) 
 



02/02/2022 18:11 SEI/GOVERNADORIA - 000027013009 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32542220&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 18/2022 - CBM

Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido de Comissão Técnica protocolado
no SIAPI sob o número 177472/21.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS 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.  174916/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da mesma.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 2º Ten QOC 03,863 Higor Souza Eller
- Membro: 2º Ten QOC 03.856 Bruno MILIOLI Ferreira.
- Membro: 2º Ten QOC 03.868 Leandro Matos Bortolini.
 
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, 1 de fevereiro de 2022.
 

 
ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 01/02/2022, às 11:33, 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
000027013009 e o código CRC FC22776E.

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 202200011003128 SEI 000027013009

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027013009&crc=FC22776E


02/02/2022 18:11 SEI/GOVERNADORIA - 000027014093 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32543483&infra_siste… 1/4

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011003128
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 11/2022
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 18/2022 - CBM ;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  174916/21;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 186122/21;  e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Responsável Técnico,

Marcus Marques Basílio CAU A38634-0.
 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  Brasil Incorporação 185 SPE Ltda;
2.2. Endereço: Rua T29, Quadra 75 , Setor Bueno,  Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: A-2;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 19.292,75  m²;
2.5. Altura Apresentada: 61,88 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 24 Pavimentos.
 
3.  Requerimento 
 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01

– Procedimentos Administrativos, para exigência listadas a baixo:
 

5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise:
Item 1 - 0.0 - OUTROS. OBS.: QUANDO A SEPARAÇÃO FOR
PROVIDA POR MEIO DE VIGAS E/OU PARAPEITOS, ESTES
DEVEM APRESENTAR ALTURA MÍNIMA DE 1,2 M SEPARANDO
ABERTURAS DE PAVIMENTOS CONSECUTIVOS, COM INTUITO
DE DIFICULTAR A PROPAGAÇÃO VERTICAL DO INCÊNDIO PELO
EXTERIOR DOS EDIFÍCIOS

 
Fundamentação Técnica para a solicitação:
Solicitamos análise por meio de Comissão Técnica, quanto ao item 01 do
Protocolo 174916 / 21 de 13/11/2021,
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Considerando que temos uma laje técnica em um prolongamento de laje
da sala/ cozinha, e que neste caso, se encontra interna ao alinhamento da
fachada, foi recusada a compartimentação vertical em nosso projeto, pois
está sendo analisada com “Varanda”.
Gostaríamos, de esclarecer que o ambiente em questão é de fato uma
“Laje Técnica”, ambiente para instalação das máquinas de ar-
condicionado. Não encontramos no conjunto das normas técnicas do
CBMGO alguma restrição em relação à localização e acesso à laje técnica.
O fato de ter uma porta e ela estar sendo acessada através da sala não,
necessariamente, a caracteriza como varanda.

Sabemos da preocupação da Corporação em relação ao uso desde
ambiente “Laje técnica” para outras finalidades, mas temos dois pontos
para esclarecer que a “laje técnica” não terá o uso de varanda.
Primeiramente, o ambiente tem no máximo 1,00m de profundidade, que
impossibilita a colocação de mobiliários. Portando, não será possível se
tornar um ambiente de uso prolongado, como acontece em varandas. A
presença da porta na sala pode, eventualmente, ser um espaço
contemplativo, mas de permanência transitória.
O segundo ponto é que a Incorporadora proíbe, em convenção coletiva do
condomínio, o fechamento das lajes técnicas. Essa proibição acontece
justamente para assegurar que a compartimentação vertical exigida por
norma seja mantida, garantindo a segurança dos usuários. E também para
garantir bom funcionamento dos equipamentos de ar-condicionado, uma
vez que precisam de ser ventilados.
Se tratando então de uma edificação residencial e baixo risco, categoria
A2, e o ambiente ser uma “Laje técnica”, seguimos a recomendação da
NT 09/2017 quanto à compartimentação, atendendo aos itens 6.2.1.1.3 e
6.2.1.1.4, que diz o seguinte:

“6.2.1.1.3 Para efeito de compartimentação vertical externa das
edificações de baixo risco (até 300 MJ/m²), podem ser somadas as
dimensões da aba horizontal e a distância da verga até o piso da laje
superior, totalizando o mínimo de 1,20 m. (Figura A5). 6.2.1.1.4 Nas
edificações citadas no item anterior, os pisos das sacadas, terraços e lajes
técnicas podem ser utilizados na composição da compartimentação
vertical, sendo considerados como prolongamentos horizontais (abas),
desde que tais ambientes sejam constituídos por materiais de acabamento
e de revestimento incombustíveis (piso, parede e teto). Caso a somatória
das dimensões especificadas no item 6.2.1.1.3 seja inferior a 1,20 m,
poderá ser utilizado fechamento com vidros de segurança para a
complementação da referida somatória.”
Também gostaríamos de salientar que temos dois projetos com mesmas
características, aprovados por esta competente Corporação. Nestas
aprovações, foram analisados esta laje técnica como elemento para
colocação dos equipamentos de ar condicionado (condensadoras).
Certos de Vossa atenção, nos colocamos à disposição para eventuais
esclarecimentos, dialogar, se necessário, para buscarmos uma solução
conjunta para o caso.

 

4. Comentários
O Projeto em questão é referente a uma edificação que se enquadra na divisão A-2 -

Habitação Multifamiliar, declarada com altura de 61,88 metros.
No que se refere à compartimentação vertical a Norma Técnica 09, no Anexo B,

regulamenta o seguinte: 
"6.2.1.1.3 Para efeito de compartimentação vertical externa das
edificações de baixo risco (até 300 MJ/m²), podem ser somadas as
dimensões da aba horizontal e a distância da verga até o piso da laje
superior, totalizando o mínimo de 1,20 m. (Figura A5).
6.2.1.1.4 Nas edificações citadas no item anterior, os pisos das sacadas,
terraços e lajes técnicas podem ser utilizados na composição da
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compartimentação vertical, sendo considerados como prolongamentos
horizontais (abas), desde que tais ambientes sejam constituídos por
materiais de acabamento e de revestimento incombustíveis (piso, parede e
teto). Caso a somatória das dimensões especificadas no item 6.2.1.1.3 seja
inferior a 1,20 m, poderá ser utilizado fechamento com vidros de
segurança para a complementação da referida somatória."

Ademais, considerando as definições da Norma Técnica 3, temos:
"4.718 Varanda: parte da edificação, não em balanço, limitada pela parede
perimetral do edifício, tendo pelo menos uma das faces aberta para o
logradouro ou área de ventilação.
...

4.502 Piso técnico: piso destinado exclusivamente à instalação e
manutenção de equipamentos, com acesso restrito de pessoas."

Em análise ao projeto enviado pelo protocolo 174916/21 constata-se que as áreas
denominadas "Lajes Técnicas" possuem uma verga de 0,42 m e um prologamento (aba) de 1,05 m, dessa
forma o somatório desses dois elementos seria de 1,47 m, superando a necessidade mínima de 1,20 m para
a compartimentação vertical. 

Além disso, foi informado que o piso desta área possui dimensões reduzidas pelo fato de
que este local é destinado apenas a equipamentos e não para permanência humana. 

 
5. Parecer
Diante do exposto esta comissão decide DEFERIR o pedido para que os pisos em

análise possam ser considerados como lajes técnicas, por se tratarem de pisos destinados a instalação de
equipamentos, possuindo dimensões reduzidas, o que impede que os usuários dos apartamentos utilizem
mobílias nesses compartimentos, não gerando, assim, carga de incêndio nesses ambientes.

Para tanto, deverá ser incluída nota em planta, junto a essas lajes, com o seguinte dizer:
"Laje Técnica - piso destinado exclusivamente à instalação e manutenção de equipamentos, com acesso
restrito de pessoas. Não poderá ser fechada com vidros de segurança e desfeita a separação do ambiente
interno do externo, criando um ambiente único, de forma a descaracterizar a compartimentação vertical".

O presente parecer condiciona-se a 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.

 
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 27 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO MATOS BORTOLINI, Bombeiro (a)
Militar, em 27/01/2022, às 15:58, 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 BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 27/01/2022, às 16:01, 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 HIGOR SOUZA ELLER, Bombeiro (a) Militar, em
27/01/2022, às 16:01, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027014093&crc=9537B7B6
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027014093 e o código CRC 9537B7B6.

 
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 202200011003128 SEI 000027014093

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027014093&crc=9537B7B6
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 44/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

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 nº 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 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 nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011001587, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
1º Sgt QP/Combatente 01.423 ALENALDO ALVES DE SÁ, CPF: 885.949.121-53, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 1/2001 - 3º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 1/2002 - 3º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno nº 11/2002 - 3º GB, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 7/2004 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 2/2005 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 8/2006 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico nº 7/2007 - 3º GB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 76/2008 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 133/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-
se "Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 142/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 117/2011 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 86/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 121/2013 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 105/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 124/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 177/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 180/2017 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 108/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2018";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 190/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 95/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-se
"Exercício: 2020".

 

Art. 2º  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 3º  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 28 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 01/02/2022, às 12:10, 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 01/02/2022, às 14:36, 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
000026780757 e o código CRC 781E2719.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026780757&crc=781E2719
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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.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011001587 SEI 000026780757
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 45/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

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 nº 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 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 nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011001588, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
2º Sgt QP/Combatente 01.425 ALESSANDRO SOUZA REIS, CPF: 880.678.231-20, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 7/2001 - 2º SGB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Geral nº 56/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 31/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 56/2004 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 1/2005 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 12/2006 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico nº 10/2007 - DIDEC, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 73/2008 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 74/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 27/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



03/02/2022 12:43 SEI/GOVERNADORIA - 000026780669 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32277956&infra_siste… 2/3

XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 158/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-
se "Exercício: 2010";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 220/2011 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 43/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 57/2012 - CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2011", leia-se "Exercício: 2012";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 62/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 62/2012 - CBMGO (reconcessão), onde se lê:
"Exercício: 2011", leia-se "Exercício: 2012";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 35/2013 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 176/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2013", leia-se "Exercício: 2014";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 132/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 131/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 150/2016 - CBMGO (suspensão) onde se lê: "Exercício:
2016", leia-se "Exercício: 2017";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 67/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 96/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 96/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 156/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2016", leia-se "Exercício: 2017";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 193/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2018";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 176/2019 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2018", leia-se "Exercício: 2019";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 184/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2019", leia-se "Exercício: 2020";

XXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 188/2021 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2020", leia-se "Exercício: 2021".

 

Art. 2º  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 3º  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.
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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 01/02/2022, às 12:11, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 01/02/2022, às 14:36, 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
000026780669 e o código CRC 3C90E45F.

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.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011001588 SEI 000026780669

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026780669&crc=3C90E45F
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 46/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

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 nº 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 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 nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011001589, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
2º Sgt QP/Combatente 01.427 ALEX DE SOUSA PINTO, CPF: 852.112.901-78, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 2/2001 - 2º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 10/2002 - 2º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno nº 45/2002 - 2º GB (suspensão), onde se lê: "Exercício: 2001", leia-
se "Exercício: 2002";

IV - Bole�m Geral nº 79/2002 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

V - Bole�m Geral nº 25/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

VI - Bole�m Geral nº 32/2004 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

VII - Bole�m Geral Financeiro nº 4/2005 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VIII - Bole�m Geral Financeiro nº 4/2006 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

IX - Bole�m Interno Eletrônico nº 5/2007 - 16º SGB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

X - Bole�m Interno Eletrônico nº 5/2008 - 16º SGB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 174/2008 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-
se "Exercício: 2009";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 135/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-
se "Exercício: 2010";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 36/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 103/2011 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 222/2011 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 81/2013 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 105/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 100/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2015", leia-se "Exercício: 2016";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 235/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 191/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 91/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 95/2019 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 8/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021".

 

Art. 2º  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 3º  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 20 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 01/02/2022, às 12:10, 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 01/02/2022, às 14:36, 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
000026780680 e o código CRC B6E74151.

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.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011001589 SEI 000026780680

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026780680&crc=B6E74151
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 47/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

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 nº 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 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 nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011001590, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
2º Sgt QP/Combatente 01.428 ALEXANDRE RODRIGUES SIQUEIRA, CPF: 834.862.321-34, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 1/2001 - 2º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 4/2002 - 2º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno nº 6/2003 - 2º GB, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2004";

IV - Bole�m Geral nº 7/2004 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2005";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 1/2005 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2006";

VI - Bole�m Interno nº 22/2005 - 2º GB, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se "Exercício:
2007";

VII - Bole�m Geral Financeiro nº 12/2006 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2008";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 1/2008 - 2º GB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2009";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 72/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2010";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 31/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2011";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 13/2011 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2012";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 187/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2013";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 14/2013 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2014";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 11/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2015";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 232/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2016";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 14/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2017";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 199/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2018";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 60/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2019";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 153/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2019";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 153/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2020";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 4/2019 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2020";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 4/2019 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2019", leia-se
"Exercício: 2021";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 10/2020 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2021";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 10/2020 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2022";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 2/2021 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2020", leia-se
"Exercício: 2022";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 2/2021 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2021", leia-se
"Exercício: 2023";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 204/2021 - CBMGO onde se lê: "Exercício:
2021", leia-se "Exercício: 2023".

Parágrafo único. O terço cons�tucional referente ao exercício de 2003 fora recebido na
folha de pagamento de abril/2002, conforme ficha financeira anual (000026844502). 

 

Art. 2º  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 3º  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 28 dias do mês de janeiro de 2022.
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ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 01/02/2022, às 12:11, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 01/02/2022, às 14:36, 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
000026780638 e o código CRC 7044A0A9.

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.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011001590 SEI 000026780638

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026780638&crc=7044A0A9
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 48/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

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 nº 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 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 nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011001591, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
ST QP/Combatente 01.430 ALISSON SEIXO BRITO, CPF: 880.682.931-91, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 13/2000 - 3º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 3/2002 - 3º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 48/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 49/2004 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 3/2006 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 10/2006 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico nº 2/2007 - SGBPMA, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-
se "Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 5/2008 - 5º SGBPMA, onde se lê: "Exercício:
2007", leia-se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 204/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 99/2008 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 230/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-
se "Exercício: 2010";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 27/2011 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 8/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 223/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 105/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 124/2014 - CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2013", leia-se "Exercício: 2014";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 204/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 7/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 234/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 195/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 91/2018 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2017", leia-se
"Exercício: 2018";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 90/2019 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 192/2019 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2019", leia-se "Exercício: 2020";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 95/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020".

 

Art. 2º  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 3º  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 25 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 01/02/2022, às 12:10, 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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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 01/02/2022, às 14:36, 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
000026780580 e o código CRC 2FBBFF6F.

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.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011001591 SEI 000026780580

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026780580&crc=2FBBFF6F
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 73/2022 - 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° 202200011003298, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder Licença Especial, em caráter excepcional, à militar abaixo relacionada:

POSTO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
1º Sgt QP/Combatente 01.616 MAGUINÓLIA MUNIZ DA SILVA 767.468.281-15 3° quinquênio 1 mês 01/03 a 31/03/2022

 

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 31 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 01/02/2022, às 12:09, 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 01/02/2022, às 14:36, 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 000027108609 e o código CRC 6C832642.

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 202200011003298 SEI 000027108609

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027108609&crc=6C832642
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 87, de 04 de fevereiro de 2022

 

 

 

Dispõe sobre transferência de militares 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, para frequentar curso com duração inferior a
90 dias, a contar de 7 de fevereiro de 2022 e cessar ajuda de custo, nos termos da legislação em vigor,
conforme quadro abaixo:

POSTO RG NOME CPF ORIGEM DESTINO AC3
2° Ten

QOA/Adm 01.929 FÁBIO LEMOS DE OLIVEIRA 969.706.261-
72 BM/2 CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 02.236 WELLINGTON COSTA DA

SILVA FULGONI
590.263.752-

04 CODEC CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.968 GRAZIELLA CARNEIRO DE

SOUZA
924.348.271-

87 11ª CIBM/Uruaçu CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.437 ARLISON TEÓFILO FRANCO 919.152.521-

72 23ª CIBM/Ipameri CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.649 NÉLIO LEONARDO MARTINS

DOURADO
825.037.291-

34 4° CRBM/Luziânia CAEBM Cessar

2° Ten
QOA/Adm 01.630 MÁRCIO DE MOURA MELO 827.834.111-

72 10ª CIBM/Posse CAEBM Cessar

2° Ten
QOA/Adm 01.669 PAULO SÉRGIO FERREIRA 033.954.636-

05
5ª CIBM/Palmeiras de

Goiás CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.594 LEOMAR DIAS MACHADO 808.785.201-

04 14° BBM/Senador Canedo CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.263 ABEL CÉSAR FILHO 560.691.461-

15 15ª CIBM/Quirinópolis CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.362 GEZIEL ALVES DE MORAES 887.750.031-

04 16ª CIBM/Goiatuba CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.120 ELDIMAR DA SILVA COUTO 497.668.131-

91 1º BBM CAEBM -
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2° Ten
QOA/Adm

02.002 JOÃO FRANCISCO DE
ANDRADE

797.297.031-
91

7ª CIBM/Inhumas CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.438 AURO BARBOSA COELHO 711.554.141-

87 6° CRBM/Goiás CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.721 SERGIO ESTRELA VAZ 574.977.531-

34 8ª CIBM/Cristalina CAEBM Cessar

2° Ten
QOA/Adm 01.258 WEBER PEREIRA BARBOSA 688.978.471-

53
19ª CIBM/São Luís de

Montes Belos CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.096 UELISTON MARÇAL SILVEIRA 588.705.801-

30
3ª CIBM/Santa Helena de

Goiás CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.253 ADSON RODRIGUES DA

COSTA
529.744.211-

72 1° PBM/Aruanã CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.285 LORIVALDO RIBEIRO DA SILVA 554.554.411-

91 CIBM de Mineiros CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.121 RONALDO MARQUES DE

ARAÚJO
521.776.021-

49 1ª CIBM/Minaçu CAEBM -

2° Ten
QOA/Adm 01.153 JAIR RODRIGUES AMORIM 575.641.751-

68 4° PBM/Campos Belos CAEBM Cessar

 

Art. 2°  A unidade de des�no deverá 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.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - Coronel QOC
Comandante-Geral

 
 

 EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - Coronel QOC
Comandante de Gestão e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 07/02/2022, às 14:34, 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 07/02/2022, às 14:56, 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
000027254056 e o código CRC 9E01CD30.

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

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027254056&crc=9E01CD30
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Referência: Processo nº 202200011004229 SEI 000027254056
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011003216
INTERESSADO: 5ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR

 

MANIFESTAÇÃO Nº 18/2022 - ACG- 09880

 
1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do Cb QP/Combatente 03.414

Marcos Oliveira ÁVILA, que solicita o cancelamento de registro de sanção disciplinar constante em sua
ficha funcional, efetivada sob a vigência do Decreto estadual nº 4.681, de 03 de junho de 1996
(Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás), revogado pela Lei estadual
nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018 (CEDIME).

 
2. Reverbera que em respeito aos princípios da ultratividade ("ação de aplicar uma lei ,

ou dispositivo de lei, que já foi revogada em casos que ocorreram durante o período em que esta estava
vigente") e irretroatividade da lei ("uso da lei para casos ocorridos antes do surgimento da mesma"), no
direito, uma lei só poderá  retroagir se esta for mais benéfica ao acusado do que a legislação anterior. E
que, portanto, a análise do requerimento deve ocorrer sob a égide do Regulamento Disciplinar do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás em detrimento do Código de Ética e Disciplina dos Militares do
Estado de Goiás, em vigência.

 
3. Por fim, solicito a avaliação dos incisos II e III do artigo 56 do Decreto estadual nº

4.681, de 03 de junho de 1996, quanto análise e deferimento do requerimento de cancelamento da punição
de detenção, publicada no Boletim Geral Eletrônico nº 92/2017-CBMGO, datado de  20 de junho de 2017,
nos termos do art. 56, 57 e 58 do referido Decreto. 

 
4.  É a síntese. Segue manifestação.
 
5. Analisando os assentamentos funcionais do militar, observa-se que constam as sanções

disciplinares de detenção, publicada no Boletim EG nº 92/2017-CBMGO, datado de  20 de junho de 2017
e de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional publicada no Boletim EG nº 46/2021,
datado de 23 de março de 2021.

 
6.  No que pertine a legislação que versa acerca do tema, a matéria era regida

pelo Decreto estadual nº 4.681, de 03 de junho de 1996 - Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás, nos seguintes termos:

 
Art. 56 – o cancelamento do registro de punição será concedido ao bombeiro militar que o requerer,
desde que satisfaça a todas as condições abaixo:
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I – a transgressão não constituir ato que afete o valor, a ética e os deveres dos bombeiros militares, previstos
nos incisos dos arts. 29, 30 e 33 do Estatuto dos Bombeiros Militares;
II – contar com relevantes serviços prestados;

III – ter conceito favorável de seu comandante;
IV – haver completado, sem qualquer punição:
a) cinco anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for prisão disciplinar;

b) três anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar for repreensão ou detenção disciplinar. 
(...) Grifo nosso

 
7. Com o advento da Lei estadual nº 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, a matéria passou a
ter a seguinte regulamentação: 

 
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. 110. Não sendo o ato disciplinar de autoria do Governador do Estado ou do Comandante-Geral, o
Subcomandante-Geral poderá cancelar uma ou todas as sanções disciplinares aplicadas ao militar que tenha
prestado, comprovadamente, relevantes serviços à Corporação. 
Parágrafo único. Excetuadas as condições estabelecidas neste artigo, a solução do requerimento de
cancelamento de sanção disciplinar em outros casos é da competência do Comandante-Geral.

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)
 

8. A sanção disciplinar de detenção disciplinada no Decreto estadual nº 4.681, de 03 de
junho de 1996 - Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, não foi
recepcionada pelo Código de Ética dos Militares, contudo, a Lei estadual nº 19.969, de 2018, 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. (Grifo nosso)
 

9. Nesse contexto, cabe enfatizar que assiste razão ao requerente quanto a aplicação da
legislação mais benéfica, tendo em vista o princípio constitucional da irretroatividade da legislação penal,
que alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, consolidado no art. 5º, XL, da
Carta Magna, dispondo que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu".

 
10. No caso em tela, por ter sido apenado sob a égide do Decreto estadual nº 4.681, de

03 de junho de 1996, o lapso temporal a ser aferido é o que consta em seu texto normativo.
 
11. De outra banda resta consignar que o lapso temporal de 3 anos para o cancelamento

da sanção disciplinar, consoante o dispositivo supracitado, não fora completado, visto que consta nos

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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assentamentos funcionais do militar uma sanção disciplinar de prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional publicada no Boletim EG nº 46/2021, datado de 23 de março de 2021.

 
12. Nesse viés, conforme a inteligência da legislação aplicável, para fazer jus ao

cancelamento de registro de punição, o lapso temporal a ser aplicado deve ser aferido após a última sanção
aplicada, devendo assim, o requerente ter completado o referido tempo, sem qualquer punição, situação
que não se verifica no caso em apreço, já que a última sanção se deu no ano de 2021.

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

do cancelamento da sanção disciplinar em comento, esta Assistência entende que o requerente não
adimpliu os requisitos necessários para sua efetivação.

 
 

Assistência do Comando Geral, em Goiânia, aos 2 dias do mês de fevereiro de 2021.
 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 02/02/2022, às 08:35, 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 THALES LIMA PEREIRA, Bombeiro (a) Militar, em
02/02/2022, às 08:55, 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
000027159521 e o código CRC 963EC299.

 

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL 
AVENIDA C-206 ESQ. C/ AVENIDA C-231- Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 -

GOIANIA - GO -
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SEÇÃO DE ANÁLISE E CONTROLE PROCESSUAL-CCD
 
 
 

DECISÃO Nº 01/2022 - SACP-CCD- 19548

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. 58/2021 - CCD/BM, de Rito
Ordinário, inaugurado por meio da Portaria n. 25/2021 (000025456891), publicada em Bole�m Geral 
Eletrônico (000025639323), tendo como encarregado o CAP QOC 02.482 Marcelo Mar�ns MOURA, foi
instaurado para apurar indícios de conduta inapropriada pra�cada por militares, constante no Relatório
n. 51/2021 - 7º BBM (000025456182), em especial no que tange à descrição con�da no item 10.

Insta mencionar que o Processo Administra�vo Disciplinar - PAD - de Rito Ordinário é
instaurado quando o Bombeiro Militar pra�ca atos passíveis de serem considerados transgressões
disciplinares de natureza Média ou Grave, tal como preceitua o Art. 71, do CEDIME, corroborando com a
�pificação con�da na citação dos militares acusados:

Art. 71. O processo administra�vo disciplinar ordinário é escrito e será
observado sempre que a transgressão disciplinar militar for de natureza
média e grave, mas que não se vislumbre de início a sanção de exclusão a
bem da disciplina ou de perda das prerroga�vas militares. (Grifo não
original)

Ressalta-se que no processo em tela, houve avocação por este comando de correições e
disciplina, para instauração do referido Processo Administra�vo Disciplinar, tendo em vista o
envolvimento de militares de diferentes unidades, conforme alude o art. 4º, §5º da Norma Administra�va
n. 25, atualizada em 12 de maio de 2020:

§ 5º No caso de transgressão disciplinar envolvendo militares de mais de
uma OBM, caberá à autoridade que primeiro tomar conhecimento
comunicar ao Comando Regional comum aos militares ou, se não houver,
ao Comando de Correições e Disciplina da Corporação, cabendo a este a
apuração dos fatos. (Grifo não original)

Em análise à documentação de justa causa (000025456182) carreada aos autos,
percebe-se que houve a iden�ficação de autoria e materialidade de conduta merecedora de análise à luz
da administração castrense, tendo em vista a repercussão nega�va advinda da postura dos envolvidos,
conforme se verifica no registro fotográfico con�do na página 04, do Relatório n. 51/2021 - 7º BBM,
edificado pelo Oficial Comandante.

O Parecer n. 02/2022 - CODEC (000026993972), elaborado pelo Oficial Encarregado,
aborda de forma individualizada a análise das condutas descritas no Relatório n. 51/2021 - 7º BBM
(000025456182), as quais constam nos instrumentos de Citação: (3º Sgt QP/C 02.317 ALEX de Castro
Santos - 000025787219); (3º Sgt QP/Comabtente 03.776 MARCELO Mariano Araújo Pinheiro
- 000025934904 ); (CB QP/Comabtente 03.512 CLARA Vasconcelos Taveira Alves - 000025791524)
e (SD QP/Combatente 03.980 JHENIPHER Borges Ba�sta - 000025792935), conforme rito processual
previsto no art. 64 da NA-25/2020 e art. 72 da Lei n. 19.969/2018.

Verifica-se que o Processo Administra�vo Disciplinar fora conduzido observando os
preceitos cons�tucionais do Contraditório e Ampla Defesa, conforme alude o art. 1º, §3º da Lei n.
19.969/2018, promovendo os militares envolvidos o exercício de representação por procurador
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cons�tuído, declarações próprias e de testemunhas arroladas, bem como de juntada de documentos e
alegações que pudessem propiciar o esclarecimento dos fatos no�ciados.

Em conclusão quanto aos fatos narrados nas respec�vas peças acusatórias, o Oficial
Encarregado concluiu que sobejou conduta disciplinar repreensível quanto aos militares que estavam
posicionados na parte superior da viatura de combate a incêndio (3º Sgt QP/Combatente 03.776
MARCELO Mariano Araújo Pinheiro, CB QP/Combatente 03.512 CLARA Vasconcelos Taveira Alves
e SD QP/Combatente 03.980 JHENIPHER Borges Ba�sta).

Após diligências realizadas pelo Oficial Encarregado, com vistas a realizar apuração dos
fatos que pesam sobre o 3º Sgt QP/C 02.317 ALEX de Castro Santos, no que se refere a u�lização de
máscara facial, em tese, fora dos padrões estabelecidos, houve conclusão, conforme anexo
(000026924743) e análise realizada das portarias que versam sobre o tema em comento, presentes na
parte "II - Fundamentação", do Parecer n. 02/2022 - CODEC (000026993972), de que não houve a
materialização de conduta repreensível.

Os autos foram instruídos de provas documentais e testemunhais, bem como registros
de imagens, consubstanciando elementos probatórios suficientes para materializar a fumaça do bom
direito face a verossimilhança entre os fatos objeto de apuração e a verdade real ob�da ao final dos
trabalhos de instrução disciplinar, conforme depreende-se do Parecer n. 02/2022 - CODEC
(000026993972) edificado pelo Encarregado.

Salienta-se que houve a atuação do Militar qualificado como Acusado nos autos de per
si, ou através de representante legal, restando comprovado que foram ofertadas as devidas
oportunidades para realização da defesa, respeitados os prazos para realização das manifestações e
arrolar testemunhas em observância aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das diligências
empreendias pelo Encarregado, e visando a preservação dos pilares fundamentais da hierarquia e
disciplina castrense, decido:

I - Acolher o Parecer n. 02/2022 - CODEC (000026993972), elaborado pelo Encarregado,
pelas razões e fundamentos acima expostos;

 

II - Considerar conduta a�pica e, consequentemente, isentar de penalidade disciplinar o
3º Sgt QP/Combatente 02.317 ALEX de Castro Santos;

 

III - Imputar prá�ca de Transgressão Disciplinar classificada como Média, aos seguintes
Militares:

a) 3º Sgt QP/Combatente 03.776 MARCELO Mariano Araújo Pinheiro;

b) CB QP/Combatente 03.512 CLARA Vasconcelos Taveira Alves;

c) SD QP/Combatente 03.980 JHENIPHER Borges Ba�sta.

 

IV - Fixar a Sanção Base de Reprimenda, conforme Art. 41, alínea "b" do CEDIME;

 

V - Considerando a análise dos assentamentos funcionais dos militares constantes no rol
do inciso III, face as circunstâncias atenuantes con�das no art. 22 e circunstâncias agravantes previstas no
art. 23, ambos do CEDIME, mantenho a Sanção base, com fundamento nos ar�gos 19 e 41 do CEDIME;

 

VI - Conforme Art. 46 do CEDIME, a CLASSIFICAÇÃO de Comportamento dos Militares,
em consonância com a Manifestação n. 33/2020 - ACG (000011816819), será:



03/02/2022 10:17 SEI/GOVERNADORIA - 000027155791 - Decisão

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32704563&infra_siste… 3/3

a) O 3º Sgt QP/Combatente 03.776 MARCELO Mariano Araújo Pinheiro, sairá do
Comportamento Excepcional e Ingressará no Comportamento Ó�mo;

b) A CB QP/Combatente 03.512 CLARA Vasconcelos Taveira Alves, sairá do
Comportamento Excepcional e Ingressará no Comportamento Ó�mo; 

c) A SD QP/Combatente 03.980 JHENIPHER Borges Ba�sta, permanecerá no
Comportamento Bom.

 

VII - À SAAD para providências no sen�do de Publicar a Decisão; 

 

VIII - Ao Encarregado para, logo após publicação, no�ficar os Acusados na forma do Art.
64, inciso IX da NA-25/2020.

 

 

GOIANIA - GO, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2022.

 

 

 

Claison ALENCAR Pereira - Cel QOC
Comandante de Correições e Disciplina

 
 

Documento assinado eletronicamente por CLAISON ALENCAR PEREIRA, Comandante, em
02/02/2022, às 16:34, 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
000027155791 e o código CRC 4355E210.
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