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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 67, de 15 de fevereiro de 2022

 
 

Designa oficial para realizar obra referente a unidade da Corporação.
 

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 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, resolve:

 
Art. 1º Designar o 2º Ten QOC 04.095 VERIDIANO de Melo Ramos Júnior como

responsável pela realização de estudos e de gestão visando a implantação de unidade da Corporação no
município de Alto Paraíso de Goiás, cumulativamente com as funções que já exerce.

 
Art. 2º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a publicação desta portaria em

Boletim Geral Eletrônico. 
 
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 15 dias do mês de

fevereiro de 2022.
 

 
ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 15/02/2022, às 16:58, 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
000027586060 e o código CRC 7BFE590C.

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

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027586060&crc=7BFE590C
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Referência: Processo nº 202200011005627 SEI 000027586060
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº n. 11, de 14 de fevereiro de 2022

 
 

Designa oficial para função de Comandante Setorial 
da Operação MOPI 2022 no âmbito do 5º CRBM.

 
O TC QOC Comandante do 5º Comando Regional Bombeiro Militar, no uso das

respectivas atribuições legais e regulamentares, e nos termos da Ordem de Operação n. 07/2022 constante
dos Autos do Processo n. 202200011003682,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar o 1º Ten QOA/Administrativo 01.700 ROJENS Eugênio Silva

Morais para a função de Comandante Setorial da Operação "Monitoramento de Operações Integradas -
MOPI 2022" no âmbito do 5º Comando Regional Bombeiro Militar. 
 

§ 1º O Comandante Setorial ora designado deverá inteirar-se de todas as atribuições e
ordens conferidas à função através da referida Ordem de Operação n. 07/2022 (000027125876), envidando
para o cumprimento das missões listadas, bem como anexar toda a documentação produzida referente à
operação no âmbito do 5º CRBM no processo SEI 202200011005417.

§ 2º O Comandante Setorial deverá manter o 5º CRBM informado de todo planejamento
da operação na esfera da respectiva atribuição. 
 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da respectiva publicação em Boletim Geral
Eletrônico da Corporação.

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
 

5º Comando Regional Bombeiro Militar, em Aparecida de Goiânia, 14 de fevereiro de 2022.
 
 
 

João Divino Lourenço Júnior - TC QOC
Comandante do 5° CRBM

 

Documento assinado eletronicamente por JOAO DIVINO LOURENCO JUNIOR, Comandante,
em 14/02/2022, às 14:54, 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
000027536021 e o código CRC ADD55AB1.

 
                      5º Comando Regional Bombeiro Militar - Avenida Furnas, quadra 3, lotes 10/13, 

Residencial Maria Luiza, Aparecida de Goiânia-GO, CEP 74981-145 - telefone (62) 3201-9208 

Referência: Processo nº 202200011005417 SEI 000027536021

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027536021&crc=ADD55AB1
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 07/2022, de 14 de fevereiro de 2022

Fixa o padrão especial de desempenho físico para
os cursos de especialização do CAEBM.

 

 
 

O Comandante do CAEBM no uso de suas atribuições, nos termos da NA-02, ao estabelecer como
padrão especial de desempenho físico para o Teste de Aptidão Física para Cursos (TAF3),

RESOLVE:
Atr. 1°- Serão aplicados os seguintes exercícios e índices como Teste de Aptidão Física para Cursos de

especialização do CAEBM (TAF3):

I - Flexão de Membros Superiores (Braços) sobre o solo : 

MASCULINO:

ÍNDICES:
PONTUAÇÃO REPETIÇÕES

5 25
6 26 a 30
7 31 a 34
8 35 a 37
9 38 a 39
10 40 ou mais

 

TAREFA CONDIÇÃO

Executar sucessivas flexões de braços, com apoio de
frente sobre o solo.

- Uniforme de execução: 5º A;
- Posição inicial, com apoio de frente sobre o solo, braços estendidos;
- O militar realizará flexões de braços sucessivas e só contarão aquelas em que o
tronco não tocar no solo;
- O ritmo das flexões, sem paradas, é opção do militar e não há limite de tempo.

Protocolo de execução do exercício:
Flexão e extensão de braços com apoio de frente sobre o solo – masculino: o avaliado posicionar-se-á sobre o

solo, em decúbito ventral, com o corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, indicadores paralelos voltados para frente,
braços estendidos com abertura entre as mãos um pouco maior que a largura biacromial, pernas estendidas e unidas e pontas
dos pés tocando o solo. À voz do comando “iniciar”, o avaliado flexionará os cotovelos, levando o tórax a aproximadamente 5
cm do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as pontas dos pés e as palmas das mãos, ato
contínuo estender os cotovelos totalmente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início à nova repetição. O
corpo deverá permanecer estendido durante o teste, sendo que no caso de haver contato dos joelhos, quadris ou tórax com o
solo durante a execução, ou ainda a elevação ou abaixamento dos quadris com o intuito de descansar, a contagem será
imediatamente interrompida, sendo consideradas somente as repetições corretas executadas até aquele momento. O objetivo do
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teste é verificar o número de repetições corretas que o avaliado é capaz de executar continuamente, sem limite de tempo. A
maior ou menor proximidade entre os cotovelos e o tronco durante a fase de flexão de cotovelos ficará a critério do avaliado.

 
 

FEMININO:

 

ÍNDICES:
PONTUAÇÃO REPETIÇÕES

5 25
6 26 a 30
7 31 a 34
8 35 a 37
9 38 a 39
10 40 ou mais

 
TAREFA CONDIÇÃO

Executar sucessivas flexões de braços, com apoio de frente
sobre o solo, até o limite de resistência.

 - Uniforme de execução: 5º A;
- Posição inicial com apoio de frente sobre o solo com as mãos e os joelhos,
cotovelos estendidos e joelhos unidos;
- A militar executará flexões de braços sucessivas e somente serão
consideradas aquelas realizadas sem o contato do corpo com o solo, exceto das
mãos, dos pés e dos joelhos;
- O ritmo das flexões sem paradas é opção do militar e não há tempo-limite.

Protocolo de execução do exercício:
Flexão e extensão de braços com apoio de frente sobre o solo – feminino: com o apoio dos joelhos, a avaliada

se posicionará sobre o solo em decúbito ventral, com o corpo estendido, mãos espalmadas apoiadas no solo, indicadores
paralelos voltados para frente, braços estendidos com abertura entre as mãos um pouco maior que a largura biacromial, pernas
unidas e pés apoiados sobre o solo (totalizando seis apoios). À voz do comando “iniciar”, a avaliada flexionará os cotovelos,
levando o tórax a aproximadamente 5 cm do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto das palmas
das mãos, joelhos e pés. Não poderá existir contato dos quadris ou tórax com o solo durante a execução, ou ainda a elevação ou
abaixamento dos quadris com o intuito de descansar, sendo que neste caso, a contagem será imediatamente interrompida, sendo
consideradas somente as repetições corretas executadas até aquele momento, devendo em seguida estender os cotovelos
totalmente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início à nova repetição. O objetivo do teste é verificar o
número de repetições corretas que a militar é capaz de executar continuamente. Durante eventuais interrupções do ritmo de
execução, a bombeira deverá permanecer na posição inicial, com braços estendidos. A maior ou menor proximidade entre os
cotovelos e o tronco durante a fase de flexão de cotovelos ficará a critério da avaliada.

 
 

II - Flexão de Membros Superiores (Braços) na Barra Fixa:

MASCULINO:

ÍNDICES:
PONTUAÇÃO REPETIÇÕES

5 5
5,5 6
6 7

6,5 8
7 9

7,5 10
8 11
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8,5 12
9 13

9,5 14
10 15 ou mais

 

TAREFA CONDIÇÃO

Executar sucessivas flexões de
braços na barra fixa até o limite da

resistência (barra).

- Uniforme de realização do exercício: 5º A;
- Posição inicial com braços estendidos, com pegada na barra em pronação;
- O militar deverá realizar flexões de braços sucessivas e serão contadas apenas aquelas que
ultrapassarem o queixo sobre a barra;
- O ritmo das flexões é opção do militar e não há tempo-limite.

Protocolo de execução do exercício:
Flexão e extensão de cotovelos na barra fixa para o segmento masculino: a barra deverá ser instalada

em altura horizontal suficiente para que o avaliado, mantendo-se em suspensão com os cotovelos em extensão, não
tenha contato entre os próprios pés e o solo. A pegada deverá ser feita em pronação, com a distância de separação
entre as mãos semelhantes à distância biacromial. Após assumir essa posição, o avaliado deverá elevar o próprio
corpo por meio da flexão dos cotovelos, até que o queixo ultrapasse o nível da barra, retornando em seguida à posição
inicial (ocasião em que completará um exercício). Os cotovelos deverão estar em extensão total para que seja dado
início ao movimento de flexão. Tal movimento deverá ser repetido o maior número de vezes possível, sendo
computados somente aqueles executados corretamente. O teste é dinâmico, não sendo, portanto, permitido abandonar-
se o implemento entre as repetições a título de repouso. Não deverão ocorrer oscilações do corpo durante a execução
do teste, sendo que as movimentações que configurarem auxílio à execução, de acordo com o parecer do examinador
responsável, tornará inválido o exercício executado. Somente serão computados os movimentos realizados conforme a
descrição acima.

FEMININO:

ÍNDICES:

PONTUAÇÃO TEMPO EM
SEGUNDOS

5 5
5,5 6
6 7

6,5 8
7 9

7,5 10
8 11

8,5 12
9 13

9,5 14
10 15 ou mais

 

TAREFA CONDIÇÃO
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Executar isometria de braços na
barra fixa até o limite da
resistência. (barra)

-Uniforme de execução: 5º A;
- Posição inicial: A empunhadura na barra deverá ser em pronação (dorso da mão voltada
para a face, palma da mão voltada para frente) com o queixo acima da parte superior da
barra sem tocá-la com o queixo. As mãos deverão estar com um afastamento entre si
correspondente à largura dos ombros, estando os cotovelos flexionados, quadris e joelhos
em extensão e pés em contato com o ponto de apoio ou auxílio de terceiros;
- Execução: Ao comando de iniciar, o ponto de apoio será retirado e iniciado a
cronometragem do tempo de permanência da militar em isometria na posição. A militar
deverá sustentar o peso do próprio corpo mantendo o queixo acima do nível da barra sem
tocá-la e o corpo completamente na posição vertical durante o tempo máximo que conseguir.
O teste terminará quando a avaliada desistir ou o queixo encostar na barra, ou passar a nível
inferir á parte mais alta da barra.

Protocolo de execução do exercício:
A barra fixa deverá ter uma altura suficiente para que a militar, segurando-a com os membros

superiores flexionados, consiga manter seu corpo e membros inferiores estendidos sem tocar os pés no solo. Para a
posição inicial, a militar deverá empunhar a barra, com a pegada em pronação e queixo acima da parte superior da
barra, mas sem tocá-la com o queixo. As mãos deverão estar com um afastamento entre si correspondente à largura
dos ombros, estando os cotovelos flexionados, quadris e joelhos em extensão e pés em contato com o ponto de apoio
ou auxílio de terceiros. Ao comando de iniciar, o ponto de apoio será retirado e iniciado a cronometragem do tempo
de permanência da militar em isometria na posição. A bombeira deverá sustentar o peso do próprio corpo mantendo o
queixo acima do nível da barra sem tocá-la e o corpo completamente na posição vertical durante o tempo máximo que
conseguir. O teste terminará quando a avaliada desistir ou o queixo encostar na barra.

 
 

III -  Flexão Abdominal

MASCULINO:

 
ÍNDICES:

PONTUAÇÃO REPETIÇÕES
5 40

5,5 41 a 43
6 44 a 45

6,5 46 a 47
7 48 a 49

7,5 50 a 51
8 52 a 53

8,5 54 a 55
9 56 a 57

9,5 58 a 59
10 60 ou mais.

 

TAREFA CONDIÇÃO



17/02/2022 08:23 SEI/GOVERNADORIA - 000027520177 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33114918&infra_siste… 5/8

Executar sucessivas flexões
abdominais

- Uniforme de realização do exercício: 5º A;
- Posição inicial em decúbito dorsal, joelhos flexionados, braços cruzados na altura do peito,
de forma que a mão direita segure o ombro esquerdo e a mão esquerda o ombro direito, com
apoio externo sobre o dorso dos pés;
- O militar realizará flexões abdominais estendendo os quadris de maneira que os antebraços
encostem nas coxas e escápulas no solo; não há tempo limite para a execução, desde que
seja ininterrupto (sem parada para descanso).

Protocolo de execução do exercício:
Flexão abdominal com a posição inicial em decúbito dorsal, joelhos flexionados, braços cruzados na

altura do peito, de forma que a mão direita segure o ombro esquerdo e a mão esquerda o ombro direito, com apoio
externo sobre o dorso dos pés. O militar realizará flexões abdominais estendendo os quadris de maneira que os
antebraços encostem nas coxas e escápulas no solo. Não há tempo-limite para a execução, desde que seja ininterrupto
(sem parada para descanso). Por meio de contração da musculatura abdominal, o avaliado adotará a posição sentada,
permanecendo com os joelhos flexionados. É requisito para a execução correta do movimento que os antebraços
encostem nas coxas e escápulas no solo. Em seguida, o avaliado retornará à posição inicial até que toque o solo com
as escápulas, completando um movimento, quando então poderá dar início à execução de novo movimento. O teste é
iniciado com as palavras “Atenção... Já!”. O número de movimentos executados corretamente será o resultado obtido.
Não é permitido o repouso entre os movimentos.

 
 

FEMININO:

ÍNDICES:
PONTUAÇÃO REPETIÇÕES

5 40
5,5 41 a 43
6 44 a 45

6,5 46 a 47
7 48 a 49

7,5 50 a 51
8 52 a 53

8,5 54 a 55
9 56 a 57

9,5 58 a 59
10 60 ou mais

 

TAREFA CONDIÇÃO

Executar sucessivas flexões
abdominais

- Uniforme de execução: 5º A;
- Posição inicial em decúbito dorsal, joelhos flexionados, braços cruzados na altura do peito,
de forma que a mão direita segure o ombro esquerdo e a mão esquerda o ombro direito, com
apoio externo sobre o dorso dos pés;
- A militar realizará flexões abdominais estendendo os quadris de maneira que os antebraços
encostem nas coxas e escápulas no solo.
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Protocolo de execução do exercício:
Flexão abdominal feminino, com a posição inicial em decúbito dorsal, joelhos flexionados, braços

cruzados na altura do peito, de forma que a mão direita segure o ombro esquerdo e a mão esquerda o ombro direito,
com apoio externo sobre o dorso dos pés. A militar realizará flexões abdominais estendendo os quadris, de maneira
que os antebraços encostem nas coxas e escápulas no solo. Não há tempo limite para a execução, desde que seja
ininterrupto (sem parada para descanso). Por meio da contração da musculatura abdominal, a avaliada ficará sentada,
permanecendo com os joelhos flexionados. É requisito para a execução correta do movimento que os antebraços
encostem nas coxas e escápulas no solo. Em seguida, a avaliada retornará à posição inicial até que toque o solo com
as escápulas, completando um movimento, quando então poderá dar início à execução de novo movimento. O teste é
iniciado com as palavras “Atenção... Já!”. O número de movimentos executados corretamente será o resultado obtido.
Não é permitido o repouso entre os movimentos.

 
 

IV - Corrida de 12 minutos

MASCULINO:

ÍNDICES:

PONTUAÇÃO DISTÂNCIA EM
METROS

5 2.100 a 2.199
5,5 2.200 a 2.299 
6 2.300 a 2.399 

6,5 2.400 a 2.499 
7 2.500 a 2.599 

7,5 2.600 a 2.699 
8 2.700 a 2.799 

8,5 2.800 a 2.899 
9 2.900 a 2.999 

9,5 3.000 a 3.099 
10 3.100 ou mais. 

 

TAREFA CONDIÇÃO

Correr durante 12 min
- Uniforme de execução: 5º A;
- Em pista ou circuito de piso regular e plano;
- Admitem-se eventuais paradas ou a execução de trechos em caminhada

Protocolo de execução do exercício:
Corrida em 12 minutos: deverá percorrer em área demarcada, a maior distância possível em 12

minutos, sendo permitido andar durante o teste. O teste terá início por meio da voz de comando “Atenção... Já!”, e
será encerrado por meio de 2 silvos longos de apito no 12º minuto.

FEMININO:

ÍNDICES:

PONTUAÇÃO DISTÂNCIA EM
METROS

5 1.900 a 1.999 
5,5 2.000 a 2.099 
6 2.100 a 2.199 

6,5 2.200 a 2.299 
7 2.300 a 2.399 

7,5 2.400 a 2.499 
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8 2.500 a 2.599 
8,5 2.600 a 2.699 
9 2.700 a 2.799 

9,5 2.800 a 2.899 
10 2.900 ou mais .

 

TAREFA CONDIÇÃO

Correr durante 12 min
- Uniforme de execução: 5º A;
- Em pista ou circuito de piso regular e plano;
- Admitem-se eventuais paradas ou a execução de trechos em caminhada

Protocolo de execução do exercício:
Corrida em 12 min – feminino: deverá percorrer em área demarcada, a maior distância possível em

12 minutos, sendo permitido andar durante o teste. O teste terá início com a voz de comando “Atenção... Já!”, e
encerrar-se-á por meio de 2 silvos longos de apito no 12º minuto.

 
§1°- O TAF terá caráter classificatório e eliminatório. Sendo a classificação dos inscritos contabilizada pela

somatória das 4 (quatro) pontuações de índices obtidas.
§2°- O índice mínimo de cada exercício para o inscrito ser considerado APTO será de 07 (SETE) pontos para

os seguintes cursos:

a. CMAUT - Curso de Mergulho Autônomo;
b. COSD - Curso de Operações de Salvamento em Desastres
c. CPCIF - Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais;
d. CSALT - Curso de Especialização em Salvamento em Altura;
e. CSTER - Curso de Salvamento Terrestre;
f. CTOP - Curso de Tripulante Operacional.
g. GV - Curso de Guarda-Vidas;

§3°- O índice mínimo de cada exercício para o inscrito ser considerado APTO será de 05 (CINCO) pontos
para os seguintes cursos:

a. CBRESC - Curso de Busca, Resgate e Salvamento com Cães;
b. CEMOB - Curso de Especialização Motociclista Operacional Bombeiro - GARRA;
c. CEPOE - Curso de Especialização em Pilotagem Operacional de Embarcações;
d. CIF - Curso de Instrutor Flashover;
e. COI - Curso de Operações em Incêndio;
f. COPAR - Curso de Operações Envolvendo Árvores;
g. COPP - Curso de Operações com Produtos Perigosos;
h. COR - Curso Operacional de Resgate;
i. CPAR - Curso de Especialização de Piloto de Aeronaves Remotamente Pilotadas;
j. CSV-Leve - Curso de Salvamento Veicular Leve.

§4° - Os demais cursos não citados nesta portaria, não exigirão TAF.
 
Atr. 2°- Poderá constar em edital, Provas de Habilidades Especificas - PECULIAR, a ser apresentada pelo

coordenador do curso por meio de Minuta de Edital para apreciação do Comando de Ensino e posterior publicação.
§1°- As Provas de Habilidades Especificas - PECULIAR, terão caráter apenas eliminatório.
§1°- As Provas de Habilidades Especificas - PECULIAR, deverão ser elaboradas com a finalidade de testar a

aptidão do inscrito para as necessidades peculiares de cada curso, serão constituídas por  exercícios, atividades ou comprovação
de habilidades técnicas.
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Art. 3°- Do candidato de outro órgão ou instituição: 

I. O candidato de outra instituição deverá apresentar no ato de sua solicitação de inclusão no curso:
a. Declaração da sua instituição ou órgão atestando que sua capacidade física está de acordo com a

solicitada pelos índices mínimos do Art. 1° desta postaria;
b. Atestado Médico atestando aptidão física do inscrito para cumprir as necessidades físicas

conforme plano de curso. 
II. Será eliminado candidato de outras instituições que não apresentarem documentos e/ou Atestado Médico

atestando aptidão física;
III. A inexatidão de informações, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que

verificada posteriormente, eliminará o (a) candidato(a) da seleção, anulando-se todos os atos da inscrição
ou matrícula, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.

Art. 4°- O Edital do curso constará data especifica para aplicação de TAF e PECULIAR ao candidato de
outro órgão ou instituição, com as regras e índices especificados nesta portaria:

I. A data para aplicação de TAF e PECULIAR ao candidato de outro órgão ou instituição, deverá ser
escolhida o mais próximo possível do início do curso a fim de possibilitar a permanência contínua
do inscrito, na cidade sede do curso caso seja considerado APTO, até a data de início das instruções.

 
Goiânia, 14 de fevereiro de 2021.

 
 
 
 

WASHINGTON Luiz Vaz Junior - CEL QOC
Comandante do CAEBM

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante, em 15/02/2022, às 15:05,
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 000027520177 e o código CRC
CD5798E7.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 66, de 15 de fevereiro de 2022

 

 
Designa gestor e suplente patrimonial perante a
Secretaria de Estado da Administração.

 

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 e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114 do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho
de 2020, e

 
CONSIDERANDO o teor dos Autos do Processo nº 202200011003810,

especificamente o Ofício nº 6.828/2022 - CBM (000027145574), resolve:
 
Art. 1º Designar a 1º Ten QOC 02.395 ERIKA Pinheiro Ribeiro, CPF: 005.077.481-66,

para a função de representante da gestão patrimonial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás perante a Secretaria de Estado da Administração, com delegação de poderes para gerenciar o acervo
mobiliário colocado à disposição e acesso ao sistema informatizado, responsabilizando-se pelos atos
praticados.

Art. 2º Designar como suplente da representante mencionada no artigo anterior o Cb
QP/Combatente 03.497 José Helio de Brito, CPF: 845.563.901-68, cabendo-lhe a substituição da titular
em casos de impedimento e afastamento.

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

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao CAL para adoção das
providências que lhes são afetas.

Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças
para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria
nº 208/2021 - CBM (000020535308).

 
Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em

Goiânia, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2022.
 

 
ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 15/02/2022, às 16:58, 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
000027570629 e o código CRC D8BD8550.

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

Referência: Processo nº 202200011003810 SEI 000027570629

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027570629&crc=D8BD8550


17/02/2022 09:28 SEI/GOVERNADORIA - 000027580796 - Manifestação

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33183266&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011005203
INTERESSADO: SECRETARIA GERAL
Assunto : Cancelamento de punição.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 22/2022 - CBM/ACG-09880

 
1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do Cb QPC RG 03.660 Ricardo de

Abreu Mangabeiro, que solicita o cancelamento de registro de sanção disciplinar constantes em sua ficha
funcional, por contar com mais de cinco anos do registro da punição e antevendo o processo seletivo TAP
2022.

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

recai sobre uma sanção administrativa disciplinar de detenção publicada no Boletim Geral Eletrônico
nº 12/2017, datado de 18 de janeiro de 2017.

 
4. No que pertine ao tema em apreço, insta consignar que a matéria é regida pela 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, da seguinte maneira: 

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

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

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

É
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recepcionada pelo Código de Ética dos Militares, contudo, 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)

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

do cancelamento da sanção administrativa elencada, consoante disposição do art. 109 da Lei estadual nº
19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar faz jus ao cancelamento do registro da sanção
disciplinar de detenção, publicada no Boletim Geral Eletrônico nº 12/2017, datado de  18 de janeiro de
2017, e consequentemente, à retirada de sua ficha funcional, a partir da publicação do cancelamento, de
todas as anotações relacionadas com a sanção disciplinar cancelada, devendo ser anotado em seus
assentamentos funcionais o número e a data do boletim de cancelamento.

 
Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 15 dias do mês de fevereiro de

2022.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 15/02/2022, às 16:24, 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
15/02/2022, às 16:37, 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
000027580796 e o código CRC 448919C4.

 

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

AVENIDA C-231 (62)3201-2000
 

Referência: Processo nº 202200011005203 SEI 000027580796

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1996/decreto_4717.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1996/decreto_4681.htm
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027580796&crc=448919C4

