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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 10, de 23 de fevereiro de 2022

 
 

Nomeia comissão para exame e averiguação de materiais permanentes para fins de descarga.

 
O Comandante da 16ª Companhia Independente Bombeiro Militar, no uso de suas

atribuições legais e regulamentares,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º – Determinar que seja formada Comissão para exame e averiguação dos

materiais permanentes em carga da 16ª CIBM conforme Ofício 11711/2022 (000027825351).
 
Art. 2º Designar o 2º Ten QOC 02.980 Bruno Henrique ÁVILA - Presidente, o Cb

QP/Comb. 03.743 Rodrigo NASCIMENTO de Paula - Membro e o Sd QP/Comb. 03.974 IVAN Marcos
Alves de Sousa - Secretário, para, em comissão, examinar e averiguar o material permanente da 16ª
CIBM, confeccionando o respectivo termo dos materiais sujeitos a descarga e emitindo parecer, conforme
Normas da Corporação.

 
Art. 3º Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para entrega de Termo de Exame

e Averiguação (TEA) dos materiais permanentes.
 
Art. 4º Encaminhar esta Portaria ao Comando de Gestão e Finanças, para que seja

publicada em Boletim Geral Eletrônico.                                                                       
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 

16ª CIBM - Goiatuba, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS GRATAO DALUL, Comandante, em
24/02/2022, às 15:23, 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
000027829130 e o código CRC B6AF26C0.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027829130&crc=B6AF26C0
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16ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
Rua Araguaia, n.230 Centro - Goiatuba-Go CEP 75600-000, Fone: (64) 3495-0434

Referência: Processo nº 202200011006601 SEI 000027829130
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria n. 10/2022 - CBM

 

Instaura Comissão De Avaliação e Aprovação de uniforme de Brigadista Efetivo.

 

O COMANDANTE DO 4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, nos termos do Art. 30 da Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006,
que institui o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico, resolve:

 
Art. 1º  Designar os seguinte militares: 1º Ten QOA 01.717 Sebastião Gomes da Silva

Júnior - Presidente; Cb QPC 03.833 Júlia Pimenta Amarante - Membro, Sd QPC 04.082 Wanussa Ribeiro
dos Santos - Membro, para comporem a Comissão para aprovação de uniforme de Brigadista Efetivo da
empresa FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA, conforme item 5.6.6 da Norma Técnica
17/2014 do CBMGO.

 
Art. 2º  Determinar o prazo de 30 (trinta) dias, pós publicação, para conclusão dos

trabalhos.
 
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
 
 
 

AMILTON DE SOUZA CONCEIÇÃO - TC QOC
Comandante do 4º BBM

 
 

Documento assinado eletronicamente por AMILTON DE SOUZA CONCEICAO, Comandante,
em 18/02/2022, às 13:09, 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
000027704898 e o código CRC 1B15FB23.

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
Rua Dário Alves de Paiva, n. 1823 - Bairro Jardim Goiás. CEP 75903-390

Rio Verde - GO. (64) 3620-0931

Referência: Processo nº 202200011006090 SEI 000027704898

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027704898&crc=1B15FB23
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011006090
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Aprovação de uniforme de Brigadista Efetivo

PARECER CBM/4º BBM-09867 Nº 11/2022

1. Referência

1.1. Normas Técnicas –  NT 17/2021 CBMGO

 

2. Identificação do Solicitante

2.1. Nome ou Razão Social: FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA 

2.2. CNPJ: 30.706.127/0001-91

2.2. Endereço: RUA JH 1, QD: 2, LT: 28, Nº: S/N, JARDIM HELENA, CEP: 75912-243, Rio Verde - GO;

2.3. Divisão: D - 1 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

 

3. Requerimento

 

Foi solicitado através do Ofício 01 (000027704897) aprovação de uniforme de Brigadista Efetivo, em
conformidade ao preconiza os itens 5.6.6 e 5.6.6.1 da NT.17/2021, onde instrui que a aprovação do uniforme
de brigadista efetivo será realizada por meio de comissão composta por 03 (três) bombeiros militares,
presidida por oficial, instaurada por portaria.

 
5.6.6 A avaliação e aprovação do uniforme do brigadista efetivo será
realizada por meio de comissão composta por 03 (três) bombeiros
militares, presidida por oficial, todos integrantes da OBM responsável
pelo credenciamento da empresa prestadora de serviço de prevenção e
combate a incêndio e pânico. (NT 17/2021)

5.6.6.1 A comissão citada no item anterior será instaurada por meio de
portaria do Comandante da OBM e poderá ter caráter provisório ou
permanente. (NT 17/2021).
 
 

5. Comentários 
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Trata-se de aprovação do uniforme da brigada de incêndio apresentado pela empresa

Prime Assessoria e Proteção em eventos. 
Segue abaixo:
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Conforme NT 17/2021 CBMGO, cujo tange os critérios para aprovação requer do

uniforme as características elencadas no item 5.6.4 da NT-17/2021, sendo elas o nome de Fantasia da
Empresa ou Razão Social, Logotipo da prestadora de serviço, Identificação permanente em lugar visível
com o nome e tipo sanguíneo do brigadista e a descrição "Brigadista" na parte posterior do uniforme.

 
5.6.4 Caso seja utilizado, o uniforme do brigadista efetivo deverá conter:
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a) Razão social ou nome de fantasia da empresa;
b) O logotipo da prestadora de serviço, se for o caso;

c) Identificação permanente e em lugar visível com o nome e tipo
sanguíneo do brigadista;
d) Descrição “Brigadista” na parte posterior do uniforme. (item 5.6.4 da
NT-17/2021)
 

Verifica-se que conforme imagens anexas que o uniforme apresentado contém todas a
alíneas elencadas no item 5.6.4 da NT/17/2021.

A Referida Norma técnica também requer do uniforme cores diferentes das utilizadas
nos uniformes usados pelos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, de forma que
os uniformes não possam ser confundidos com o fardamento utilizado por essa Corporação.

 

5.6.3 A cor dos uniformes usados pelos brigadistas efetivos ou brigadistas
eventuais deve ser diferente da cor dos uniformes usados pelos integrantes
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, de forma que os
uniformes não possam ser confundidos com o fardamento utilizado por
essa Corporação. (NT-17/2021).

 
Verifica-se que o uniforme apresentado possuí cores diversas das utilizadas pelo

CBMGO.

3. Parecer

Sendo assim, conforme as imagens contidas nesse processo, a camiseta contém o nome
de fantasia da empresa, logotipo da prestadora de serviço, identificação permanente em lugar visível com
o nome e tipo sanguíneo do brigadista, descrição "Brigadista" na parte posterior do uniforme e não possui
as cores dos uniformes usados pelos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 

Diante do exposto, o parecer é FAVORÁVEL a aprovação do uniforme apresentado.
 
 
É o parecer.

 

 
Sebastião Gomes da Silva JÚNIOR – 1º QOA/Adm

Presidente  
 
 
 

JÚLIA Pimenta Amarante - CB QP/Comb
Menbro

 

WANUSSA Ribeiro dos Santos – SD QP/Comb
Membro 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por SEBASTIAO GOMES DA SILVA JUNIOR, Bombeiro
(a) Militar, em 02/03/2022, às 15:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
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do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JULIA PIMENTA AMARANTE, Bombeiro (a) Militar,
em 02/03/2022, às 15:57, 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 WANUSSA RIBEIRO DOS SANTOS, Bombeiro (a)
Militar, em 02/03/2022, às 16:02, 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
000027956972 e o código CRC E201E5AF.

 

 

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
RUA DARIO ALVES DE PAIVA - Bairro JARDIM GOIAS - CEP 75903-390 - RIO VERDE - GO

-  64436200931

 

Referência: Processo nº 202200011006090 SEI 000027956972

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027956972&crc=E201E5AF
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 150, de 24 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,
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° 202200011006406, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial, em caráter excepcional, ao militar relacionado
abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO

01 TC QOS/ODONTÓLOGO 02.615 RICARDO RIBEIRO DURÃO 2º quinquênio 1 mês 14/03/2022 a
13/04/2022

 

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 24/02/2022, às 12:30, 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 14:12, 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
000027861895 e o código CRC 715AD2D2.

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 202200011006406 SEI 000027861895

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027861895&crc=715AD2D2
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011005700
INTERESSADO: LEONARDO PEREIRA GONCALVES
Assunto : Cancelamento de sanção.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 28/2022 - CBM/ACG-09880

 
1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do 3º Sgt QP/Combatente 02.881

Leonardo Pereira GONÇALVES, que solicita o cancelamento de registro de sanção
disciplinar constante em sua ficha funcional, com fulcro na Lei estadual nº 19.969, de 11 de Janeiro de
2018 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás.

 
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 repreensão publicada no Boletim Geral Eletrônico
nº 94/2017, datado de 22 de junho 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. 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
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19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar faz jus ao cancelamento do registro da sanção
disciplinar de repreensão, publicada no Boletim Geral Eletrônico nº 94/2017, datado de  22 de junho 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 24 dias do mês de fevereiro de

2022.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 24/02/2022, às 16:38, 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
24/02/2022, às 17:13, 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
000027887636 e o código CRC DAA89692.

 

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 202200011005700 SEI 000027887636

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027887636&crc=DAA89692
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011005429
INTERESSADO: NILSON DOS REIS
Assunto:  Cancelamento de punição.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 26/2022 - CBM/ACG-09880

 
1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do Cb QP/Combatente 03.436

NILSON dos Reis, que solicita o cancelamento de registro de sanção disciplinar constante em sua ficha
funcional, com fulcro na Lei estadual n° 19.969, de 11 de janeiro de 2018.

 
2. O militar requer que seja cancelada uma sanção administrativa de repreensão,

publicada no Boletim Geral Eletrônico - BGE nº 148/2016 - CBMGO, datado de 20 de setembro de 2016.
 
3. É a síntese. Segue manifestação.
 
4. De início, cumpre salientar que o tema é regido pela Lei estadual n° 19.969, de 11 de

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

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

(Grifo nosso)

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

do cancelamento da sanção administrativa disciplinar elencada, consoante disposição do art. 109 da Lei
estadual n° 19.969/2018, esta Assistência entende que o militar faz jus aos cancelamento do registro da
sanção de repreensão publicada no Boletim Geral Eletrônico - BGE nº 148, de 20 de setembro de 2016, e
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consequentemente, a retirada de sua ficha funcional 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 24 dias do mês de fevereiro de

2022.
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Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por HEITOR BRAGA DE PAULA, Bombeiro (a) Militar,
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