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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 148, de 23 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, e considerando o teor dos autos do processo SEI n° 202200011006592, resolvem:

 

Art. 1° Transferir no interesse do serviço, do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar -
CAEBM, conceder dispensa trânsito, nos termos da legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

POSTO RG NOME CPF Des�no Trânsito
2° Ten QOA/Adm 01.437 ARLISON TEÓFILO FRANCO 919.152.521-72 23ª CIBM/Ipameri 2 dias
2° Ten QOA/Adm 02.002 JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE 797.297.031-91 7ª CIBM/Inhumas 2 dias
2° Ten QOA/Adm 01.253 ADSON RODRIGUES DA COSTA 529.744.211-72 1° PBM/Aruanã 5 dias

 

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

 

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

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

 EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em
23/02/2022, às 12:05, 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
24/02/2022, às 05:58, 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 000027833115 e o código
CRC DB0F0DB3.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027833115&crc=DB0F0DB3
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COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 132, de 16 de fevereiro de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família.

 

 

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 “c” do § 1° do art. 67, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, do art. 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos dos
Processos SEI n° 202200011003318, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 30 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 26 de janeiro de 2022, ao 3º Sgt QP/Combatente 03.109 ÁTILA CARVALHO OLIVEIRA, CPF:
007.119.821-04, conforme Parecer n° 976/2022 - CSAU (000027486638) e Despacho n° 983 /2022 - SG
(000027494463).

 

Art. 2°  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
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 22/02/2022, às 14:24, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 22/02/2022, às 17:56, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027630842&crc=C1F46ECA
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 142, de 21 de fevereiro de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família.

 

 

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 “c” do § 1° do art. 67, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, do art. 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos dos
Processos SEI n° 202200011006060, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 10 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 18 de fevereiro de 2022, ao 2º Sgt QP/Combatente 01.759 WENDEL AZEREDO DE
MIRANDA, CPF: 823.292.571-04, conforme Parecer n° 1062/2022 - CSAU (000027741048) e Despacho n°
1208/2022 - SG (000027747209).

 

Art. 2°  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
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 22/02/2022, às 14:24, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 22/02/2022, às 17:56, 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?
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 143, de 21 de fevereiro de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família.

 

 

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 “c” do § 1° do art. 67, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, do art. 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos dos
Processos SEI n° 202200011006022, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 8 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 15 de fevereiro de 2022, ao Cb QP/Combatente 03.583 LEANDRO AGUIAR BUCAR, CPF:
002.530.361-94, conforme Parecer n° 1049/2022 - CSAU (000027711142) e Despacho n° 1204/2022 - SG
(000027739717).

 

Art. 2°  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
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 22/02/2022, às 14:24, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 22/02/2022, às 17:56, 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?
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 145, de 21 de fevereiro de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família.

 

 

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 “c” do § 1° do art. 67, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, do art. 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos dos
Processos SEI n° 202200011005695, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 8 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 15 de fevereiro de 2022, ao 3º Sgt QP/Combatente 03.790 ADRIANO ROCHA RIBEIRO, CPF:
002.224.731-93, conforme Parecer n° 1073/2022 - CSAU (000027759582) e Despacho n° 1209/2022 - SG
(000027747470).

 

Art. 2°  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
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 22/02/2022, às 14:24, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 22/02/2022, às 17:55, 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?
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE CORREIÇÕES E DISCIPLINA
 
 
 

DECISÃO Nº 02/2022 - CBM/CCD-06404

REFERÊNCIA: PAD Especial n. 04/2021 - CCD

Disciplinando: ST R/R 00.796 Sadoc Oliveira Dourado

 

 

1. Versam os autos de Processo Administrativo Disciplinar de Rito Especial, na
forma do Capítulo IV, Seção I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás,
Lei n. 19.969 de 11 de janeiro de 2018, com vistas a apurar fatos que ensejaram a prisão em
flagrante do ST R/R 00.796 SADOC Oliveira Dourado devido a prática das condutas apontadas no
Auto de Prisão em Flagrante (000014438174), confeccionado pela Central de Flagrantes e Pronto
Atendimento ao Cidadão do Estado do Mato Grosso do Sul, insataurado com base na Portaria n.
288/2020 - CBM (000014310692), que dispõe sobre delegação de competência para instauração de
processos/procedimentos administrativos disciplinares envolvendo militares inativos, que traz o
seguinte:

Art. 1º Determinar a apuração de possíveis transgressões
disciplinares cometidas por militares da inatividade
remunerada ao Comando de Correições e Disciplina - CCD, que deverá
instaurar os processos/procedimentos e nomear os
encarregados/sindicantes para instrução.
Art. 3º Os processos/procedimentos envolvendo militares inativos
deverão ser encaminhados, após proferida a decisão, ao Comandante-
Geral, para homologação e aplicação de sanção, se for o caso. (grifo
nosso).

 

2. Houve a publicação da Portaria n. 02/2021 - CBM (000018392840) no Boletim
Geral Eletrônico n. 33/2021, de 26 de fevereiro de 2021, Autuação de documentações
(000019591720), Citação do Disciplinando (000019592102, 000019658452 e 000019789481), bem
como as publicaões no diário oficial (000019829192 e 000019968768), Notificação para instalação
e nomeação de defesa (000020023078), Audiência de Instalação e de Compromisso do Conselho
(000020061979), Solicitação de Laudo Médico à JCSBM de Tocantins (000020468220), Laudo
Médico JCSBM (000025761699), Notificação ao Disciplinando da realização da Audiência de
instrução (000021293621), Defesa Preliminar (000020200664), Ata de oitivas (000021650983),
Notificação para Interrogatório (000021420111), Interrogatório do Disciplinando (000021452565),
Alegações Finais Escritas (000021651143), Notificação de Audiência de Julgamento
(000026940791), Ata de Audiência de Julgamento (000027046570) e Relatório final do
Conselho (000027117657).

3. Temos que o Conselho de Ética e Disciplina - CED é instaurado quando a praça,
na atividade ou inatividade, promove ofensa a ética, praticando transgressão disciplinar grave,

É
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conforme dispõe a Lei n. 19.969 de 11 de janeiro de 2018, que institui o Código de Ética e
Disciplina dos Militares do Estado de Goiás - CEDIME:

Art. 80. O processo administrativo disciplinar especial será cabível quando
a Praça ofender a ética militar ou cometer outra transgressão disciplinar
militar cumulada ou não com aquela, ainda que estiver ou ingressar na
situação de desertor por prazo superior a 06 (seis) meses e sejam, por isso,
recomendadas a exclusão a bem da disciplina, a reforma ou a perda das
prerrogativas militares do transgressor.
Parágrafo único. Os militares da ativa que forem reformados em razão de
submissão a Conselho de Ética e Disciplina perderão, igualmente, o gozo
das prerrogativas inerentes ao militar.

4. Durante o processo de identificação do autor, que infringiu os dispositivos legais
noticiados no Auto de Prisão em Flagrante (000012995468), percebeu-se que se tratava de militar da
inatividade, incumbindo, portanto, ao Comando de Correições e Disciplina patrocinar ação de
responsabilização disciplinar.

5. Nomeado o CED, através da Portaria 02/2021 - CBM (000018392840), este
empreendeu as diligências necessárias com o fim de esclarecer os fatos, tendo atuado
cuidadosamente sob o manto dos princípios constitucionais do Devido Processo Legal, do
Contraditório e da Ampla Defesa, concluindo ao final, em seu Relatório, que o disciplinando
praticou transgressão disciplinar, com condutas que ofendem a Ética Bombeiro Militar, enunciada
nos incisos do Art. 5º do CEDIME, como se segue:

Art. 5° O sentimento do dever, o denodo militar e o decoro da classe
impõem a cada um dos integrantes das Corporações conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos
éticos militares:

[...] 
XII – cumprir corretamente seus deveres de cidadão; 
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e privada; 
[...] 
XVI – comportar-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo
que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do
decoro militar; 
[...] 
XIX – zelar pelo bom nome da Corporação a que pertencer e de cada um
dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da
ética militar.

6. Ao analisar o Laudo Médico Conclusivo da Junta Militar Central de Saúde do
Estado do Tocantins (000025761699), encontramos a seguinte afirmativa acerca do periciado: "as
capacidades de entendimento e determinação estavam preservadas...", possuindo desta forma,
consciência quanto a ilicitude de seu comportamento, podendo, consequentemente, ser
responsabilizado por seus atos.

7. Verifica-se no Auto de Prisão em Flagrante (000012995468), bem como
nos testemunhos realizados e nas demais provas juntadas aos autos que o Militar foi conduzido a
Central de Fragrantes por ter sido encontrado transportando entorpecentes, conforme lavrado pela
autoridade policial, tendo, inclusive, sido sentenciado a 7 anos de reclusão pela Justiça de Mato
Grosso do Sul (000018405355) pelo crime tráfico de drogas, previsto no art. 33, da lei n.
11.343/2006, in verbis: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar".

8. Conforme consta nos autos, todos os membros do Conselho de Ética e Disciplina
entenderam que o Disciplinando é culpado das acusações que lhe pesam, concluindo que a
transgressão é grave, opinando pela perda das prerrogativas.
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9. Fato é que o processo foi instruído com provas documentais e testemunhais, com
elementos probatórios suficientes, ficando comprovado a existência de falta disciplinar, prevista no
CEDIME, in verbis:

Art. 120. São transgressões disciplinares graves: 
[...] 
LI – ofender, injustificadamente, qualquer dos preceitos da ética, da
disciplina ou hierarquia militar previstos em lei; 
[...] 
LIV – praticar fato doloso definido como crime punível com reclusão;

10. Procedendo a análise das Alegações Finais juntada aos autos pela Defesa
(000021651143), tem-se preliminarmente o pedido de suspensão do processo até o Disciplinando
possuir condições de saúde para comparecimento à Junta Central de Saúde - JCS, porém como
consta no autos (000025761699), foi realizada a avaliação perante a JCS na Polícia Militar do
Estado do Tocantins em razão da impossibilidade médica de comparecer à JCS do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

11. Verificamos ainda que a defesa  arguiu a comunicabilidade das instâncias
administrativa e penal no caso concreto, informando que a Portaria de instauração do CED se
fundamentou exclusivamente no auto de flagrante que imputou a prática de estupro na cidade de
Caldas novas, conforme se observa:

É bem sabido que o processo administrativo disciplinar não é, via de
regra, dependente da instância penal. Contudo, tendo sido a portaria de
instauração calcada exclusivamente no tipo penal, torna-se imprescindível
a manifestação prévia do Poder Judiciário sobre a matéria, sob pena de
ofensa ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da presunção
da inocência. No tocante ao tema relativo à comunicabilidade das
instâncias penal e administrativa, deve-se distinguir, a priori, duas
hipóteses deveras diversas, cada qual com as repercussões que lhe são
ínsitas, quais sejam: a primeira, em que a infração praticada pelo
funcionário público é, ao mesmo tempo, definida em lei como ilícito
penal e ilícito administrativo; e a segunda, quando a infração
cometida constitui apenas ilícito penal. Estando, pois, o ato demissório
alicerçado exclusivamente em tipo penal, imprescindível é que haja
provimento condenatório com trânsito em julgado, para que esta
demissão seja efetivada, sob pena de patente infringência ao princípio
da presunção de inocência, segundo o qual "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória " (art. 5º, LVII, da Constituição Federal). (STJ - RMS
14.405/PE, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA,
julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013). In casu, o ilícito que ensejou a
instauração do Conselho de Disciplina – a suposta prática de estupro - é
notadamente dependente da efetiva ocorrência de uma infração penal,
tipificada pelas leis penais.A portaria de instauração do Conselho de
Disciplina se fundamenta exclusivamente no auto de flagrante lavrado em
desfavor do Disciplinando, em que lhe é imputada a prática de estupro na
cidade de Caldas Novas-GO. Além da suposta prática de estupro, não há,
na peça inaugural, indicação de qualquer outro fato que possa configurar
violação dos preceitos éticos ou ato lesivo à honra e ao pundonor policial
militar ou consubstanciar transgressão disciplinar- ou seja, inexiste a
chamada “falta residual”

12. A respeito desse posicionamento acreditamos que o defensor utilizou peça de um
outro processo como modelo e não atentou-se que a conduta do caso em questão tratava-se do crime
de tráfico de entorpecentes, porém isso não interfere na fundamentação, e por amor ao debate
passamos a contra-argumentar.

13. A doutrina de direito administrativo é bastante clara ao se posicionar pela
independência das instâncias penal e administrativa, admitindo, porém, uma exceção quando há a
negativa de autoria ou materialidade, o que não ficou evidenciado, senão vejamos:
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A independência entre as instâncias administrativas e penal decorre da
separação entre os Poderes da República e da própria distinção entre a
responsabilidade administrativa e a criminal. Trata-se do autônomo
desempenho da função administrativa do Estado, para a qual a
Administração Pública exerce  seu poder disciplinar, que não se confunde
com as atividades de outros poderes. Não há, portanto, necessidade de se
aguardar o desfecho de um processo criminal na Justiça para somente
depois apenar um agente público pelo cometimento da falta funcional.
(CARVALHO, Antônio Carlos Alencar. Manual de Processo
Administrativo Disciplinar e Sindicância. Fórum: Belo Horizonte, 2014. p.
1243).

14. A própria jurisprudência citada nas alegações faz separação mencionando duas
hipóteses, sendo a primeira correspondente a um mesmo fato, ensejando tipificações penais e
administrativas, e a segunda que é quando a infração constitui apenas ilícito penal, estando pois o
ato decisório alicerçado exclusivamente em tipo penal, inexistindo a falta residual. Porém é
exatemente o contrário neste processo, verificamos que a conduta praticada possui tipificação
administrativa (falta residual), como as mencionadas no art. 120 acima.

15. Por último foi solicitado o acatamento da tese de presunção de inocência, princípio
constitucional previsto no art. 5º da Carta Maior. Esse princípio possui um viés relacionado à
produção de provas e ao tratamento a ser dispensado ao acusado. Assim, toda pessoa deve ser
tratada como inocente e deve ser considerada até que se tenha provas suficientes para fundamentar
uma decisão de culpabilidade e esta se torne irrecorrível. Se diante das provas produzidas restarem
dúvidas sobre a culpabilidade do indivíduo o julgador deve necessariamente absolvê-lo. Trata o
referido princípio de uma garantia fundamental e por isso repercute diretamente a favor do acusado
dentro do processo, seja ele de natureza criminal, cível ou administrativa. O princípio da presunção
de inocência integra o sistema de garantias processuais previsto na Constituição de 1988 e
relaciona-se diretamente com os princípios do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do
Contraditório, do in dúbio pro reo, bem como o da Dignidade da Pessoa Humana. A doutrina e
jurisprudência dominantes reconhecem aplicação do princípio da presunção de inocência no
processo administrativo disciplinar, bem como a todo e qualquer processo que possa gerar restrição
ou perda de direito ao indivíduo. Com tudo isso vemos que sua aplicação é realizada dentro de cada
esfera dos poderes da administração, sendo que foi completamente observado durante toda fase
processual, cabendo a este ato decisório a emissão de pena e, em razão da independência dos
poderes, não há necessidade de aguardar a sentença penal condenatória transitar em julgado.

16. Oportuno destacar que, muito embora o comportamento não recomende, o militar
em comento atualmente encontra-se na Reserva Remunerada (RR), ou seja, podendo ainda ser
chamado para prestação de serviços na ativa em caso de convocação, nos termos do Art. 3º, § 1°,
alínea "b" do Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás, Lei n. 11.416 de 05 de fevereiro
de 1991.

17. Encontramos circunstância atenuante prevista no art. 22, inciso II – relevante
serviço prestado e registrado em ficha funcional, e circunstâncias agravantes previstas no art. 23,
inciso II – a prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Não existe causa de
justificação nos termos do art. 21 do CEDIME. Logo, a sanção administrativa disciplinar-base
mantém-se inalterada.

18. Imperioso reafirmar que ao militar foram oferecidas todas as oportunidades para
apresentação de defesa e contraditar as provas produzidas de maneira a exercer a ampla defesa e o
contraditório, conforme preceitua o inciso LV, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do
Brasil, não apresentando, todavia, justificativas para os atos praticados.

19. Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das diligências
empreendias pelo Conselho de Ética e Disciplina, para preservação dos pilares fundamentais da
hierarquia e disciplina castrense, não apenas entre militares ativos, mas também inativos, decido:

I – Acolher integralmente o relatório do Conselho de Ética e Disciplina do PAD Especial
n. 04/2021- CCD, pelas razões e fundamentos acima expostos, adotando para decidir os fundamentos
contidos no Relatório (000027117657) do presidente deste Conselho de Ética e Disciplina;
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II – Classificar a transgressão como Grave e fixar a sanção de Perda das
Prerrogativas ao ST R/R 00.796 SADOC Oliveira Dourado, observando-se o estabelecido no artigo 25,
inciso VII, do CEDIME;

III – Enviar esta Decisão para publicação em Boletim Geral Eletrônico - BGE da
Corporação;

IV – À SAAD/CCD para notificar o disciplinado do teor desta decisão, após publicação;
V - Após o trânsito em julgado administrativo, volvam-se os autos ao Gabinete do Exmº

Senhor Comandante Geral para conhecimento, apreciação e, sendo homologada a presente decisão,
determinar a edição do Ato Administrativo pertinente, para dar efeito a esta decisão.

 
 

Goiânia, 14 de fevereiro de 2022.
 
 
 

Claison ALENCAR Pereira - Cel QOC
Comandante de Correições e Disciplina

 

Documento assinado eletronicamente por CLAISON ALENCAR PEREIRA, Comandante, em
16/02/2022, às 11:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027339377 e o código CRC 25369FE2.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE CORREIÇÕES E DISCIPLINA
 
 
 

DECISÃO Nº 03/2022 - CBM/CCD-06404

1. Tratam-se os autos de Recurso de Reconsideração de Ato alusivo ao Processo
Administrativo Disciplinar n. 58/2021 - CCD/BM, promovidos pelos recorrentes: 3º Sgt
QP/Combatente 03.776 MARCELO Mariano Araújo Pinheiro (000027628380), CB QP/Combatente
03.512 CLARA Vasconcelos Taveira Alves (000027597344) e SD QP/Combatente 03.980
JHENIPHER Borges Batista (000027603745).

2. Inicialmente, cumpre consignar que as respectivas peças recursais foram juntadas
as autos de forma tempestiva, conforme trata o prazo especificado no artigo 109, §1º, da Norma
Administrativa n. 25, atualizada em 12 de maio de 2020:

Art. 109. Reconsideração de ato é o recurso por meio do qual o militar que
se julgue prejudicado ou injustiçado solicita à autoridade que proferiu o
ato que reexamine sua decisão e a reconsidere.
§ 1º O pedido de reconsideração de ato deverá ser encaminhado pela
autoridade a quem o requerente estiver diretamente subordinado, no prazo
máximo de 8 dias, a contar da data em que o militar for cientificado
formalmente da publicação da decisão punitiva. (Grifo não original).

3. Insta salientar que os recursos previstos no Título III da NA-25/2020, em especial
o de Reconsideração de Ato, deverá ser apresentado de forma individual, conforme se observa, e
fundamentar-se-á em novos argumentos e provas que possam ter cunho probatório quanto a
demonstração inequívoca de justificação, com o fito de afastar a sanção disciplinar aplicada, em
concordância com o que preceitua o artigo 108, in verbis:

Art. 108. A apresentação dos recursos deverá ser feita individualmente e
tratar de caso específico, limitando-se aos fatos que o motivaram, bem
como fundamentar-se em novos argumentos, provas ou documentos
comprobatórios e elucidativos.

4. Frisa-se que as circunstâncias atenuantes e agravantes presentes nos assentamentos
funcionais, bem como os relevantes serviços prestados pelos envolvidos, foram objeto de apreciação
quanto a análise do caso em comento, abarcado na Decisão (000027155791) atacada, tendo em vista
a materialidade dos fatos constante no Relatório n. 51/2021 - 7º BBM (000025456182).

5. Ressalta-se que mesmo levando em consideração as intenções louváveis arguidas
nas peças recursais, reafirmadas nas alegações constantes nos autos, há de se recordar que no
momento registrado os bombeiros envolvidos não foram vistos de forma isolada, ou ainda em sua
particularidade pelos que assistiam, mas sim como instituição militar, dotada de Código de Ética e
Disciplina, como versa a Lei n. 19.969/2018, legislação esta que possui um rol de condutas típicas a
serem observadas.

6. Em que pese haver alegação da defesa em prol dos recorrentes de que a conduta
praticada não foi eivada de dolo, em razão de não ser intencional, necessário se faz rememorar os
ensinamentos de Carvalho (2014, p.187) presentes no Manual de Processo Administrativo
Disciplinar e Sindicância:
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O direito administrativo disciplinar não se ocupa apenas das condutas
dolosas, nas quais o agente deseja realizar o tipo infracional ou assume o
risco de causar o resultado punível. As ações culposas, determinadas pela
ausência de cuidado, de diligência, de perícia pelo infrator, que deixa de
agir conforme as exigências de cautela requeridas pelo ordenamento
jurídico, também merecem censura e podem ocasionar graves prejuízos ao
erário e ao interesse público.

7. Pondera a Defesa do 3º Sgt QP/Combatente 03.776 MARCELO Mariano Araújo
Pinheiro (000027628380) e CB QP/Combatente 03.512 CLARA Vasconcelos Taveira Alves
(000027597344) que a sanção disciplinar fora demasiadamente pesada e desproporcional, e requer a
aplicação de sanção disciplinar mais branda.

8. Em consulta aos autos verifica-se que a peça acusatória (000025934904) descreve
a conduta a ser objeto de apuração, bem como tipifica a conduta no artigo 119, inciso V do
CEDIME, perfazendo assim uma conduta de intensidade Média.

9. De acordo com os ensinamentos contidos no artigo 19 do CEDIME, verifica-se
que uma vez realizada a classificação quanto a intensidade relacionada à transgressão disciplinar,
esta não poderá ser alterada em face a circunstâncias atenuantes ou agravantes:

Art. 18. A transgressão disciplinar classifica-se, segundo sua intensidade,
desde que não haja causas atenuantes, em:
I – leve (L);

II – média (M);
III – grave (G).
Art. 19. A superveniência de circunstâncias atenuantes ou agravantes não
modifica a classificação da transgressão. (Grifo não original).

10. Neste diapasão, ao teor do artigo 41 do CEDIME, depreende-se que a aplicação de
sanção disciplinar deve ser proporcional à gravidade da transgressão, de acordo com sua
intensidade, tal como previsto no artigo 18 do CEDIME:

Art. 41. A aplicação da sanção disciplinar deverá:

I - ser proporcional à gravidade da transgressão, sendo que a
transferência a bem da ética e disciplina, a exclusão a bem da ética e
disciplina ou a perda das prerrogativas militares serão destinadas às
transgressões graves, ressalvada as hipóteses previstas no art. 83 desta Lei,
e as demais aos seguintes limites: (Grifo não original)
a)    transgressão leve: de advertência a repreensão;
b)    transgressão média: reprimenda; (Grifo não original)

c) transgressão grave: prestação de serviços de natureza preferencialmente
operacional;

11. Necessário destacar que a Sanção Disciplinar de Reprimenda não possui variação
em relação ao quantum a ser aplicado, tal como trata a sanção disciplinar de Prestação de Serviço de
Natureza Preferencialmente Operacional, sendo aquela possuidora de quantum único.

12. Relata ainda a defesa do 3º Sgt QP/Combatente 03.776 MARCELO Mariano
Araújo Pinheiro (000027628380) que houve vazamento quanto ao teor da Decisão antes da sua
publicação.

13. Em relação a alegação de "vazamento" de informação oficial, ressalta-se que o
Sistema Eletrônico de Informação - SEI possui controle de acesso ao Processo de forma automática,
deixando registrado os usuários do sistema que por ventura acessaram os autos. Em consulta a estes
registros verifica-se que houve acesso apenas por usuários responsáveis pela a prática de atos
inerentes ao processo disciplinar. Assim, com vistas a elucidar a forma e motivo em que se deu este
suposto "vazamento", caso o recorrente tenha provas concretas, que este possa, em novo Protocolo
SEI, juntar imagens, documentos ou outras provas admitidas em direito, com a finalidade de
materializar as alegações citadas, com vistas a apuração e responsabilização.
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14. Aduz a defesa da SD QP/Combatente 03.980 JHENIPHER Borges Batista
(000027603745) que não restou comprovada nenhuma transgressão disciplinar, sustentada pelas
causas justificantes previstas no artigo 21 do CEDIME, inciso V - por motivo de força maior, e
inciso VI - ignorância plena comprovada.

15. Conforme se observa nos autos, a materialidade restou comprovada conforme teor
do Relatório n. 51/2021 - 7º BBM (000025456182), em que houve a percepção de falta de
compostura durante o traslado do ataúde.

16. A alegação de sustentação em caso de força maior não se enquadra em razão de
interpretação dada pela Norma Administrativa n. 25, atualizada em 12 de maio de 2020, que
estabelece:

III – força maior, quando o acontecimento é inevitável, previsível ou não,
produzido por força humana ou da natureza, a que não se pode resistir, tais
como: a) incêndios, desmoronamentos, inundações, submersões,
explosões ou outro acontecimento similar; b) estragos produzidos por
animais, quando não forem consequentes de descuido; e c) saque ou
destruição por elementos adversos e abandono forçado pela
aproximação destes. (Grifo não original).

17. Em relação à tese de desconhecimento, aos militares cabem pautar sua conduta
com postura em todos os atos a que forem designados ou escalados, conforme se demonstra desde o
ensinamento mais singelo em curso de formação ou aperfeiçoamento, sendo este tão importante e
fundamental que foi objeto de inclusão no Rol previsto no Código de Ética e Disciplina dos
Militares do Estado de Goiás.

18. Face ao exposto, e visando patrocinar a disciplina em âmbito institucional, decido:

I - Manter incólume a Decisão (000027155791) publicada em Boletim Geral Eletrônico
(000027394727), por não haver fatos novos a serem apreciados face aos já contidos no bojo do presente
processo administrativo disciplinar, conforme trata do artigo 108 caput, da NA-25/2020;

II - À SAAD/CCD para gestões quanto a publicação desta em Boletim Geral Eletrônico
e posterior notificação dos militares recorrentes; e

III - À SACP/CCD para atualização dos registros internos desta casa correicional.
 

Goiânia, 22 de fevereiro de 2022.
 
 
 

Claison ALENCAR Pereira - Cel QOC
Comandante de Correições e Disciplina

 
 
 

__________________
Carvalho, Antônio Alencar. Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância. Belo Horizonte: Fórum,
2014.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 75, de 18 de fevereiro de 2022

 
 

Substitui integrante da Comissão Temática de Perícia de Incêndio
instituída pela Portaria n. 95/2021 (000018614538).

 
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, resolve:

 
Art. 1º Substituir o 1º Ten QOC 03.850 Milson Fernandes da Silva Júnior pelo 1º Ten

QOC 03.679 Bruno André Xavier de Lima na Comissão Temática de Perícia de Incêndio instituída
pela Portaria 95/2021 - CBM (000018614538).

Art. 2 º Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças
para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de seu publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 18 dias do mês de

fevereiro de 2022.
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/02/2022, às 16:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027710238 e o código CRC 7FA05294.

3ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-

231 (62)3201-2000

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027710238&crc=7FA05294
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Referência: Processo nº 202100011005421 SEI 000027710238
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 24, de 14 de fevereiro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente ao pedido
relativo ao processo de análise de projeto protocolado no SIAPI sob o
número 3520/22 e protocolo de Comissão Técnica número 23038/22.

 

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. 01/2021 - 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, tendo em vista
solicitação de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 3520/21 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão
Técnica n. 23038/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 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, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022.

 

 

ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC
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Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 16/02/2022, às 12:05, 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
000027546447 e o código CRC 45394E3B.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 COM C-117, JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO -  (62) 3286-8971

Referência: Processo nº 202200011005460 SEI 000027546447

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027546447&crc=45394E3B
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011005460
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 17/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 24/2022 - CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  3520/22;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 23038/22;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por SPE TERRAL 110 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 22.112.886/0001-06 e o Responsável Técnico, ENG. MEC.:JEAN CARLO
ARAÚJO SILVA – 1015624685D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social: SPE TERRAL 110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

2.2. Endereço: RUA 38, QD. H18, LTS 18/20, SETOR MARISTA, Setor Marista,  Goiânia-GO;

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

2.4. Área Total Construída Apresentada: 22.374,17 m²;

2.5. Altura Apresentada: 86,04m; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  32 Pavimentos.

3.  Requerimento 

Exigências referentes ao Anexo H(000027545740).

 1-EXIGÊNCIA/ ESTUDO DE CASO PARA ANÁLISE: 0.0 - OUTROS. OBS.: ABAIXO DA
VENEZIANA DE TOMADA DE AR NÃO SERÃO PERMITIDAS ABERTURAS, EXCETO QUANDO,
COMPROVADAMENTE, ESTA ABERTURA NÃO PREJUDICAR A TOMADA DE AR, DEVIDO À
POSIÇÃO, À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÕES ETC;AS RAMPAS DOS PAVIMENTOS GARAGENS
ESTÃO CONSTITUINDO ABERTURAS ABAIXO DACAPTAÇÃO DE AR DA ESCADA E NÃO FOI
CONSTATADA NA APROVAÇÃO ANTERIOR ACOMPROVAÇÃO DO NÃO

É
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COMPROMETIMENTO. APRESENTAR CALCULO OU OUTRO MÉTODO QUE GARANTA O NÃO
COMPROMETIMENTO DACAPTAÇÃO DE AR.
FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA A SOLICITAÇÃO: NT-13 E SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO
Nº 123.296/18 APROVADO EM 14/12/2018
MEDIDA ALTERNATIVA / SOLUÇÃO PROPOSTA: Está sendo indeferido o local da tomada de ar do
sistema de pressurização, alegando a não conformidade com o item 5.3.2b-III da NT 13/2014, que
estabelece:
5.3.2 Tomada de ar: B.III) Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas, exceto
quando, comprovadamente, esta abertura não prejudicar a tomada de ar, devido à posição, à existência de
proteções etc.;
Como citado anteriormente, o projeto já estava aprovado e nessa reaprovação não tivemos nenhuma
alteração referente a captação de ar, ela se manteve no local com a mesma dimensão. O empreendimento
está construído, próximo a entrega, instalação pronta, portanto fazendo uma analogia ao item 5.3.2.2-b, em
que são estabelecidos requisitos de proteção da tomada de ar para edificações existentes, temos:
5.3.2.2 Edificações Existentes: B) Caso seja aceita a tomada de ar ao nível da cobertura da edificação,
requisitos mínimos devem ser providenciados de modo a diminuir o risco de captação da fumaça que sobe
pelas fachadas do edifício, a saber: 1) Construção de uma parede alta, posicionada em todo o perímetro da
cobertura da edificação, e afastada da tomada de ar 5 m, medida no plano horizontal, tal parede deve ser 1
m, mais alta que o nível da tomada de ar. 2) Construção de uma parede alta, 2 m acima da tomada de ar,
posicionada em todo o perímetro da cobertura da edificação, quando não se conseguir o afastamento de 5
m, medidos no plano horizontal. (g.n.)
Atualmente no empreendimento (figura 01) temos o distanciamento de 3,64 metros da fachada e um muro
de 2,40 metros de altura, a veneziana tem 1,5 metros de altura localizada a 10 cm do piso, portanto o muro
está 60 cm acima da veneziana.
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A solução consiste em construir um muro com 3,7 metros (2 metros acima da veneziana) de altura em todo o
envoltório da veneziana de captação de ar, dessa maneira também conseguimos impedir que a fumaça
proveniente do 02º pavimento garagem seja captada no momento do incêndio. Caso não seja aceita nenhuma
das soluções, que seja apresentada uma alternativa além das que já foram propostas para que se mantenha a
captação de ar protegida e mantida no 3º Pavimento. Importante acrescentar que o mesmo assunto fora
abordado em outros empreendimentos aprovados/reaprovados com soluções bem parecidas.
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4.  Comentários 

4.1 Em relação à localização da tomada de ar da escada pressurizada o Item 5.3.2.1 prevê que:
A tomada de ar e instalação do grupo motoventilador e seus acessórios, para o sistema de pressurização,
devem atender às seguintes características:
a) Localizarem-se no pavimento térreo ou próximo deste e possuir filtro de partículas, conforme NBR
16401/08, sendo do tipo metálico lavável;
b) Caso necessário, a tomada de ar deve ser realizada através de duto de captação de um local sem risco de
fumaça de incêndio até o compartimento que abriga o conjunto motoventilador;

4.1.1 Sobre as características da tomada de ar do sistema, o item 5.3.2 da NT-13, revela que:
5.3.2 Tomada de ar:
a) É essencial que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em risco de contaminação pela
fumaça e/ou outros gases tóxicos ou asfixiantes. Medidas para minimizar a influência da ação dos ventos
sobre o sistema de pressurização (como a tomada e a saída de ar) também devem ser adotadas;
b) As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas próximas à tomada de ar da
pressurização:
I. 2,5 m das aberturas nas laterais, medidos horizontalmente. Quando a tomada de ar for feita abaixo do
nível do piso de descarga da edificação, a distância deverá então ser de 5m;
II. 2 m das aberturas acima da tomada de ar;
III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas, exceto quando, comprovadamente,
esta abertura não prejudicar a tomada de ar, devido à posição, à existência de proteções etc;
IV. Não é permitida a instalação da tomada de ar em local interno à linha de projeção do pavimento
superior, devendo estar situada em local seguro e livre de emissão de fumaça e/ou gases tóxicos ou
asfixiantes.
 

5. Parecer

Diante do exposto e da análise dos documentos e argumentações apresentados, bem como do escopo
normativo vigente, esta Comissão decide:

Deferir a solicitação  sobre a permanência da tomada de ar no pavimento em que se encontra, desde
que sejam seguidas as demais medidas de distanciamento previstas na NT 13 e que seja adotada a
primeira solução proposta no Anexo H, que consiste em subir a altura do muro de que está localizado
na frente da tomada de ar para 3,70 metros de altura, para que fique 2 metros acima da tomada de ar.
Ainda, ao redor da veneziana da tomada de ar não deve existir material combustível.

A solução adotada no presente Parecer poderá ser utilizada em casos similares. 

Caso seja alterada a finalidade da edificação, ocupação ou área, um novo projeto deverá ser apresentado ao
CBMGO, para avaliação e devidas providências.

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

 

Este é o parecer

CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por HIGOR SOUZA ELLER, Bombeiro (a) Militar, em
18/02/2022, às 09:14, 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 18/02/2022, às 09:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
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nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO MATOS BORTOLINI, Bombeiro (a)
Militar, em 18/02/2022, às 09:22, 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
000027688415 e o código CRC 2BDF2C60.

 
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 202200011005460 SEI 000027688415

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027688415&crc=2BDF2C60
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 26, de 17 de fevereiro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número
189118/21.

 

 
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 Vistoria de Funcionamento n. 189118/21 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: Cap QOC 02.768 Pollyana Araújo Santos Figueiredo;
- Membro: 1º Ten QOC 03.673 Márcio Ferreira Magalhães; e
- Membro: 2º Ten QOC 03.866 Kenyo Rocha Visconde.
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos;
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
Goiânia, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2022.
 

 
ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

Comandante do CAT
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Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 17/02/2022, às 12:06, 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
000027664921 e o código CRC F585E727.

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 202200011005894 SEI 000027664921

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027664921&crc=F585E727
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011005894
Nome: CONSTRUTORA IRMAOS MALHEIROS
Assunto: Comissão Técnica - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AROEIRAS

PARECER CBM/DIC-CAT-18970 Nº 8/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Portaria n. 26/2022 – CBM;
1.4 Protocolo de Inspeção de nº  27367/22;
1.5 Protocolo de Comissão Técnica nº  189118/21 ;
1.6 Solicitação de Comissão Técnica – Ocupação/Uso: Residencial - Habitação Multifamiliar, A-2. 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

 

2.1 Nome ou Razão Social: CONSTRUTORA IRMÃOS MALHEIROS;
2.2 Endereço: Rua T-51, Quadra 70, Lote 13/15, ST Bueno, Goiânia - Goiás;
2.3 CNPJ: 01.946.495/0001-09
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Residencial - Habitação Multifamiliar / A-2;
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 21.663,96 m²;
2.6 Altura Apresentada: 83,82 m.
 
 

3. REQUERIMENTO

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01
() – Procedimentos Administrativos, o seguinte (Fragmentos de textos retirados do Anexo H).
 

3.1 Exigência/ Estudo de caso para análise:
 

PROJETO TÉCNICO CORRESPONDENTE À EDIFICAÇÃO, APROVADO PELO CBMGO (ARQUITETURA,
INCÊNDIO E MEMORIAL DESCRITIVO) OBS.: FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO, HAJA VISTA A
CAPTAÇÃO DE AR DO MOTOVENTILADO NÃO ESTA COMPATÍVEL COM A NORMA VIGENTE.
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3.2 Fundamentação técnica para solicitação:
 

PROJETO APROVADO PROTOCOLO 57078/15 – DATA 18/06/15 E NORMA NT-13 VIGENTE DA EPOCA.
 
3.2 Medida alternativa/Solução Proposta:

SENHORES ANALISTAS RESSALTAMOS QUE TRATA-SE DE UMA EDIFICAÇÃO JÁ EXISTENTE
E PROJETO JÁ APROVADO EM 2015. A EDIFICAÇÃO ENCONTRA-SE JÁ CONSTRUÍDA E EM
FASE DE ENTREGA PARA OS MORADORES. 
OS SENHORES PODEM COMPROVAR QUE O SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO ESTA
TOTALMENTE IGUAL E CONSTRUIDO DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO. 
A capitação de ar antiga estava a 2,30 m de uma abertura para o piso debaixo e a 1,0 m para a
sacada , diante disso foi pedido a substituição de projeto para que atende-se a legislação. ITEM
5.3.2 DA NT- 13/2014. 
PARA SE RESOLVER ESTA SITUAÇÃO A ÚNICA FORMA VIAVEL E SUGERIDA PELO
PROJETISTA ENG MECANINO SERIA A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO DUTO PARA A NOVA
CAPTAÇÃO DE AR DO PREDIO. 
Assim sendo a nova captação de ar ESTARIA ATENDENDO todas as distâncias que a orientação
técnica 01/2022 recomenda , com distâncias para que a captação fique segura e livre de qualquer
coisa que a atrapalhe , pois no piso onde ela está localizado não acesso de pedestres e nem um
equipamento qualquer. 
RESUMINDO , O novo duto foi construído na laje de cobertura das garagens no pavimento lazer ,
sendo que é a única opção possível.

 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES

A edificação possui Projeto aprovado sob o protocolo 57078/15 – em 18/06/2015, já
prevendo a captação da escada pressurizada à prova de fumaça (PFP) localizada no pavimento lazer (3º
pavimento elevado), conforme figura 01, abaixo: 

 

Figura 1 - Localização da grelha de captação da PFP.
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Com relação aos requisitos pertinentes à localização do ponto de captação do sistema de
pressurização de uma escada, por se tratar de questão de fundamental importância, que visa a garantir o
suprimento de ar puro respirável para ser introduzido no interior da principal componente da rota de saída
de emergência da edificação, a NT-13 destinou vários requisitos visando essa garantia, a saber:

 
5.3.2 Tomada de ar: 
a) É essencial que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em
risco de contaminação pela fumaça e/ou outros gases tóxicos ou asfixiantes.
Medidas para minimizar a influência da ação dos ventos sobre o sistema de
pressurização (como a tomada e a saída de ar) também devem ser adotadas; 
b) As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas
próximas à tomada de ar da pressurização:

I. 2,5 m das aberturas nas laterais, medidos horizontalmente. Quando a
tomada de ar for feita abaixo do nível do piso de descarga da edificação, a
distância deverá então ser de 5m; 
II. 2 m das aberturas acima da tomada de ar; 
III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas,
exceto quando, comprovadamente, esta abertura não prejudicar a tomada de
ar, devido à posição, à existência de proteções etc; 
IV. Não é permitida a instalação da tomada de ar em local interno à linha de
projeção do pavimento superior, devendo estar situada em local seguro e
livre de emissão de fumaça e/ou gases tóxicos ou asfixiantes.

 

Bem como, ainda indica que sua instalação seja, em regra geral, no pavimento térreo,
mas deixa a possibilidade de se localizar em outros "próximos" desde que cumpra os requisitos, conforme
se verifica a seguir:

5.3.2.1 Edificações novas 
A tomada de ar e instalação do grupo motoventilador e seus acessórios, para o
sistema de pressurização, devem atender às seguintes características: 
a) Localizarem-se no pavimento térreo ou próximo deste e possuir filtro de
partículas, conforme NBR 16401/08, sendo do tipo metálico lavável;

 
 
 

Sendo assim, foi verificado em inspeção em loco, que a localização da tomada de ar da
escada pressurizada estava em pavimento acima do pavimento térreo, no pavimento Lazer (3º pavimento
elevado) e ainda não estava guardando as distâncias mínimas laterais relativas a aberturas no mesmo
pavimento, sendo lançada uma exigência para adequação dessa captação à legislação vigente. No
requerimento, o requerente alega que já está em fase de construção um prolongamento de duto horizontal,
no 3º pavimento Lazer, para afastar o ponto de captação de aberturas no mesmo pavimento e também para
atender à Orientação Técnica n. 01/2022/CBMGO, relativa às edificações com escadas de segurança
pressurizadas com tomadas de ar em pavimentos acima do térreo. Apesar deste citado documento de
orientação técnica ser, a princípio, destinado à analistas de projeto e responsáveis técnicos em face a uma
análise de Substituição de Projeto, o requerente solicita que esta comissão aplique o mesmo entendimento,
mesmo estando em face de Vistoria de Habite-se. 

A Orientação Técnica n. 001/2022, para captações acima do pavimento térreo, orienta
que sejam tomadas, dentre outras, a seguinte solução:

 
I – Tomada de ar localizada em pavimento lazer com pavimentos abaixo possuindo fachadas paralelas com
distância acima de 5 m:

a) Construção de uma parede com o mesmo TRRF da edificação que exceda, no mínimo, 2 m das
aberturas da captação de ar, superior e lateralmente (Figura 1); 
b) Caso toda fachada paralela não possua essas características, as laterais da tomada de ar deverão ser
fechadas com parede que tenha as mesmas características (Figura 2); 
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c) A área entre as duas fachadas poderá ser utilizada, desde que não contenha carga incêndio (quadra
de esportes, circulação, jardim etc).
[...]
IV - Os pavimentos abaixo da captação sejam abertos lateralmente, conforme conceito apresentado na
NT-03, e a captação de ar seja protegida com uma aba de proteção formada pelo prolongamento do
entrepiso, se projetando 2,5 m lateralmente a captação e, no mínimo, 5 m além do plano externo da
fachada da captação ou até a divisa (Figura 3).

 

Em função da citada Orientação Técnica, o requerente propõe a construção de um
prolongamento de duto horizontal, que deve possuir no mínimo 02 (duas) horas de resistência, no 3º
pavimento Lazer, para afastar o ponto de captação de aberturas no mesmo pavimento e atender aos
requisitos propostos na Orientação. Para proteção da grelha de captação, será construída parede em sua
volta, com altura que exceda, no mínimo,  2m da captação de ar, conforme figura abaixo, extraída de
esquema proposto pelo requerente anexado no protocolo de pedido desta comissão:

 

Figura 2 - Proposta de correção
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Figura 3 - Proposta de correção já iniciada implementação, ainda restando a construção do muro de proteção

 

Assim sendo, percebe-se que a proposta de construção do prolongamento horizontal de
duto e construção da parede de proteção à grelha de captação está em conformidade com o disposto na
Orientação Técnica n.001/2022-CBMGO, e que até o momento, este seria o único motivo ensejador para
uma substituição de projeto e, por isso, o requerente solicita que seja analisado e aprovado por esta
comissão e, conforme o caso, em uma futura substituição de projeto esse e outros pontos poderiam ser
compatibilizados (atualizados) no projeto. 

5. PARECER

 
Diante do exposto, esta Comissão Técnica decide DEFERIR o pedido, entendendo que

o novo ponto de captação proposto atende aos requisitos de segurança e, consequentemente, atende
também à Orientação Técnica n. 01/2022-CBMGO.

Para tanto, lembramos que este parecer tem validade sobre este projeto aprovado e que
em próxima substituição de projeto este ponto deverá ser compatibilizado.

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

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

Pollyana Araújo Santos Figueiredo - Cap QOC
(Presidente)

 
 

Márcio Ferreira Magalhães - 1º Ten QOC 
(Membro)

 
 

Kenyo Rocha Visconde - 2º Ten QOC
(Membro)

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por POLLYANA ARAUJO SANTOS FIGUEIREDO,
Bombeiro (a) Militar, em 18/02/2022, às 17:12, 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 KENYO ROCHA VISCONDE, Bombeiro (a) Militar,
em 21/02/2022, às 09:53, 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 MARCIO FERREIRA MAGALHAES, Bombeiro (a)
Militar, em 22/02/2022, às 13:36, 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
000027665552 e o código CRC E7DA4538.

 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L, ESQUINA COM RUA C-117 - Bairro JARDIM AMERICA -
GOIANIA - GO - CEP 74255-320 - (62) 3274-1102

 

Referência: Processo nº 202200011005894 SEI 000027665552

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027665552&crc=E7DA4538
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 154, de 25 de fevereiro de 2022

 

 

 

Dispõe sobre transferência de militar.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e 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, do 1º Batalhão Bombeiro Militar - 1º BBM,
para o Comando de Gestão e Finanças - CGF, o 3° Sgt QP/Combatente 02.854 PEDRO PAULO DE AQUINO
MOURA MORAIS, CPF: 013.041.761-00.

 

Art. 2°  Atribuir ao militar supramencionado as funções de "Bolenista Geral" e
"Bombeiro Administra�vo", conforme prescreve o incisos LXIV e XCI da Portaria n° 223/2020 – CBM,
publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

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

 

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

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

 EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 02/03/2022, às 17:24, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 02/03/2022, às 18:15, 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
000027936249 e o código CRC D279BA48.

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 202200011007033 SEI 000027936249

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027936249&crc=D279BA48
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 136, de 18 de fevereiro de 2022

 

Dispõe sobre re�ficação da Portaria n° 114/2022 - CBM.

 

 

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° 202200011004307, resolvem:

 

Art. 1°  Re�ficar o art. 1° da Portaria n° 114/2022, publicada no BGE n° 27, de 16 de
fevereiro de 2022, que concedeu licença especial ao Cb QP/Combatente 03.736 RONDINELE MENDANHA
COUTO, CPF: 021.443.271-81: 

I - onde se lê:

TEMPO PERÍODO
3 meses 01/03 a 31/05/2022

II - leia-se:

TEMPO PERÍODO
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.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 22/02/2022, às 14:24, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
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I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 22/02/2022, às 17:55, 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
000027692807 e o código CRC 57A31EDF.

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 202200011004307 SEI 000027692807

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027692807&crc=57A31EDF
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 138, de 18 de fevereiro de 2022

 

Dispõe sobre concessão de Licença Especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos
termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aprovado pelo
Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual
n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991 e ainda, art. 8° 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° 202200011005630, resolvem:

 

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

ORD. GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO
01 ST QP/Combatente 01.135 GERSON COSTA AZEVEDO 628.898.181-87 5° quinquênio 3 mese

 

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

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 22/02/2022, às 14:24, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 22/02/2022, às 17:56, 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 000027712523 e o código CRC 3FFA304C.

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 202200011005630 SEI 000027712523

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027712523&crc=3FFA304C
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 155, de 02 de março de 2022

 

Dispõe sobre concessão de Licença Especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei
n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991 e ainda, art. 8° 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° 202200011005788, resolvem:

 

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

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
ST QP/Combatente 01.868 DANIEL FLÁVIO CORDEIRO 877.532.191-20 3° quinquênio 1 mês 03/03 a 02/04/2022

 

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

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 02/03/2022, às 17:24, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 02/03/2022, às 18:15, 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 000027951274 e o código CRC 4098C9B1.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
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