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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 82, de 24 de fevereiro de 2022

 

 
Designa gestor e suplente do Contrato 04/2022 - CBM (000027328511) para os fins que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.197, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que
aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos
autos do Processo Administra�vo SEI nº 202200011001441, resolve:

 

Art. 1º  Designar a Cap QOC 02.366 Daniela Chris�na Oliveira, CPF nº 692.989.471-
00, como Gestora do Contrato 04/2022 - CBM (000027328511), que tem por objeto a Aquisição de Capas
de Chuva para o CBMGO, que entre si celebram o Estado de Goiás, representado pela Secretaria de
Estado da Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar, e a
empresa VÉRTICE COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA,  pessoa jurídica de direito privado,
inscrita sob o CNPJ nº 08.763.888/0001-26

 

Art. 2º  Designar a 1º Ten QOC 03.665 Thayssa Souza Ramos, CPF nº 872.102.071-
04, como Suplente da Gestora, cabendo-lhe a subs�tuição da �tular em casos de impedimento e
afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo da gestora e da suplente por
mo�vo de férias, licenças ou outros afastamentos.

 

Art. 3º  Determinar à gestora do contrato em questão a estrita observância à legislação
de regência, em especial o disposto no ar�go 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de
novembro de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o recebimento da nota fiscal ou da fatura
pela unidade administra�va responsável.

§ 1º O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira -
SIOFINET deverá ser realizado após atesto da execução do objeto contratado. 

§ 2º Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de responsabilidade do órgão
solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o, deverá o órgão solicitar o ajuste das respec�vas CMDFs ao
Tesouro Estadual em estrita obediência a essa ordem.

§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade orçamentária que os pagamentos
sejam realizados cumprindo a ordem cronológica.

 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2019/decreto_9561.htm
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Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das
providências que lhe são afetas.

 

Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Bole�m Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respec�vo contrato.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
Comandante-Geral

 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 25/02/2022, às 18:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027868595 e o código CRC FBB3D0C0.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202200011001441 SEI 000027868595

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027868595&crc=FBB3D0C0


07/03/2022 10:40 SEI/GOVERNADORIA - 000027338577 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32910688&infra_siste… 1/3

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº  11/2022 - 4º BBM, de 07 de fevereiro de 2022

 
 

Dispõe sobre a criação e nomeação de Comissões Técnicas.
 

O TC QOC Comandante do 4º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e, considerando a necessidade de se obter melhor assessoramento no tocante às principais atividades
operacionais desenvolvidas pelo 4º BBM, que proporcione maior conhecimento das necessidades do
serviço no desenvolvimento de suas missões, possibilitando melhor gestão com fulcro no aprimoramento
técnico-profissional e ênfase no serviço operacional;

 
RESOLVE:
 
 
Art. 1º. Instituir no âmbito do 4º BBM as seguintes comissões técnicas:

I. Combate a Incêndio Estrutural;
II. Combate a Incêndio Florestal;

III. Salvamento Aquático e Mergulho;
IV. Salvamento Terrestre e Altura;
V. Inovação e Tecnologia;

VI. Resgate Pré-Hospitalar;
VII. Atividades Técnicas;

VIII. Treinamento Físico Militar.

Art. 2º. Compete às comissões técnicas:

I. Realizar reuniões ordinárias, preferencialmente a cada trimestre, presenciais ou
por videoconferência, bem como reuniões extraordinárias quando houver
necessidade;

II. Elaborar as atas das reuniões;
III. Proceder a avaliação periódica dos equipamentos operacionais e requerer as

manutenções ou substituições necessárias;
IV. Solicitar por meio de requerimentos aquisições de equipamentos necessários,

com a devida justificativa, especificação técnica e orçamentos;
V. Propor a realização de instruções, treinamentos, simulados e competições

operacionais;
VI. Apresentar outras demandas da especialidade com propostas de soluções que

signifiquem em melhorias ao serviço.
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Art. 3º. Designar inicialmente para composição das comissões técnicas os seguintes

militares:

I. Combate a Incêndio Estrutural:  2º Ten QOA/Adm 01.286 MARD Porfiro de
Sousa, 1º Sgt QP/Comb 01.294 Valmison de Oliveira QUEIROZ, 1º Sgt
QP/Comb 01.335 Jean Carlos Pereira CARRIJO, 2º Sgt QP/Comb 02.328
ANDERSON Toledo de Almeida e Cb QP/Comb 03.576 DENER Cruvinel
Pereira.

II. Combate a Incêndio Florestal: 1º Ten QOA/Adm 01.590 Leandro Martins
DIAS, 2º Sgt QP/Comb 01.480 Divino Francisco MACIEL de Souza,2º Sgt
QP/Comb 02.011 Jonson do NASCIMENTO Gonçalves, 2º Sgt QP/Comb 02.328
ANDERSON Toledo de Almeida,  2° Sgt QP/Comb 02.641 Antônio Diogo
FRANÇA Pereira de Queiroz e Cb QP/Comb 03.082 Lucas Henrique SOARES
DANTAS.

III. Salvamento Aquático e Mergulho: 2º Ten QOA/Adm 01.545 HELTON Alves
Ferreira, 1º Sgt QP/Comb 01.693 Rodrigo Abelar da ROCHA, 1º Sgt QP/Comb
01.447 CÁSSIO de Almeida Gomes, 2º Sgt QP/Comb 01.672 PETRONIO
Pereira de Freitas; 3° Sgt QP/Comb 03.156 Thiago da Silva MICHALCZYK e 3º
Sgt QP/Comb 02.968 ALAN Azevedo CORRÊA Silva.

IV. Salvamento Terrestre e Altura: 2º Ten QOC 03.860 Davidson VICTOR da
ROCHA Barbosa, 1º Sgt QP/Comb 01.348 LINDOMAR Anjos de Souza, 2º Sgt
QP/Comb 01.464 Cleumar IVANIUTO Rocha, Cb QP/Comb 03.813 Felipe Eddu
RICHTER Martins e Sd QP/Comb 04.083 WASHINGTON dos Santos Oliveira.

V. Inovação e Tecnologia: 2º Ten QOA/Adm 01.286 MARD Porfiro de Sousa, ST
QPC RG 01.442 Bymael Vieira DOS SANTOS, 2º Sgt QP/Comb 01.622 Marcelo
PROTO Silva, 2º Sgt QP/Comb 01.948 Flávio PEREIRA da Silva, Cb QP/Comb
03.556 Fabio FERREIRA da Silva e Sd QP/Comb 03.010 Eduardo Campos
MARTINS.

VI. Resgate Pré-Hospitalar: Cap QOA/Adm 01.448 Célio Fernando DE PAULA, 1º
Sgt QP/Comb 01.670 Pedro Evangelista NETO, 2º Sgt QP/Comb 01.737 Valdir
Siqueira SOARES, 3° Sgt QP/Comb 03.572 Lucas PRUDÊNCIO de Paula, 3º
Sgt QP/Comb 03.362 MARÍLLIA Moreira da Silva e Sd QP/Comb 04.050
RODOLFO Nunes Silva.

VII. Atividades Técnicas: 1º Ten QOA/Adm 01.717 Sebastião Gomes da Silva
JÚNIOR, ST QP/Comb 01.440 BLENER Rogério Vieira, 1º Sgt QP/Comb
01.517 FÁBIO Martins Ferreira, 1º Sgt QP/Comb 01.276 GILMAR Ferreira
Mesquita, Cb QP/Comb 03.833 JÚLIA Pimenta Amarante  e Sd QP/Comb
04.082 WANUSSA Ribeiro dos Santos.

VIII. Treinamento Físico Militar: 2º Ten QOC 03.860 Davidson VICTOR da ROCHA
Barbosa, 2º Sgt QP/Comb 01.873 DANIELA Benigno Chagas, 3º Sgt QP/Comb
03.366 Leonardo ZARDO, Cb QP/Comb 03.828 Danillo do Prado
CRUVINEL, CB QP/Comb 03.561 Inácio de Loyola Ferreira NETTO  e Sd
QP/Comb 04.083 WASHINGTON dos Santos Oliveira.

Art. 4º. O militar mais antigo da Comissão Técnica exercerá a função de coordenador.
 
Art. 5º. As Comissões Técnicas serão subordinadas diretamente ao subcomandante do 4º

BBM, que será o coordenador geral das comissões.
 
Art. 6º. O período de permanência dos membros nas comissões será de 02 (dois) anos.
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Art. 7º. A SAAd criará um processo SEI para cada comissão, vinculado ao processo
desta portaria, onde deverão ser incluídos todos os documento produzidos pelas respectivas comissões.

 
Art. 8º. As comissões deverão apresentar ao final de cada semestre relatório informando

as ações desenvolvidas.
 
Art. 9º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 

4º BBM, Rio Verde, 7 de fevereiro de 2022.

 
 

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

 

Documento assinado eletronicamente por AMILTON DE SOUZA CONCEICAO, Comandante,
em 24/02/2022, às 11:30, 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
000027338577 e o código CRC B1C6F6F3.

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
Rua Dário Alves de Paiva, n. 1823 - Jardim Goiás. CEP 75903-390 - Rio Verde - GO. (64) 3620-0931

Referência: Processo nº 202200011004630 SEI 000027338577

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027338577&crc=B1C6F6F3
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 86, de 25 de fevereiro de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município de Goiatuba.
 
 

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 do Decreto Estadual n. 9.690, de 6 de
julho de 2020,

Considerando o disposto na Lei Estadual n. 17.928, de 27 de dezembro de 2012; e
Considerando o teor dos autos do Processo Administrativo SEI n. 201900011027173,

resolve:
 
 
Art. 1º Designar o Comandante da 16ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 16ª

CIBM, como Gestor do Convênio Nº 05/2020 SSP/CBMGO X MUNICÍPIO DE GOIATUBA/2021 -
CBM (000018376128), que trata da delegação da capacidade tributária ativa do Estado de Goiás ao
município de Goiatuba, com a finalidade exclusiva de aplicação dos recursos no Corpo de Bombeiros
Militar, que entre si celebram o Estado de Goiás, representado pela Procuradoria Geral do Estado, por
intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, através do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás, e o Município de Goiatuba - GO.

Art. 2º Designar o Subcomandante da 16ª Companhia Independente Bombeiro Militar -
16ª CIBM, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e
afastamento.

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

Art. 3º Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das
providências que lhes são afetas, e à 16ª Companhia Independente Bombeiro Militar para conhecimento.

Art. 4º Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças
para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico e no Diário Oficial do Estado.

Art. 5º Esta portaria revoga a Portaria nº 111/2021 - CBM (000018886282)
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.
 
Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aos

vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.
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ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 25/02/2022, às 19:16, 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
000027922711 e o código CRC 43BB51B2.

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

231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 201900011027173 SEI 000027922711

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027922711&crc=43BB51B2
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 88, de 25 de fevereiro de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município de Faina.
 
 

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 do Decreto Estadual n. 9.690, de 6 de
julho de 2020, considerando o disposto na Lei Estadual n. 17.928, de 27 de dezembro de 2012; e
considerando o teor dos autos do Processo Administrativo SEI n. 202200002021080, resolve:

 
 
Art. 1º Designar o Comandante da 12º Batalhão Bombeiro Militar - 12º BBM, como

Gestor do Convênio 001/2022 - PM (Evento SEI 000027465266), que trata da delegação da capacidade
tributária ativa do Estado de Goiás ao município de Faina, com a finalidade exclusiva de aplicação dos
recursos no Corpo de Bombeiros Militar, que entre si celebram o Estado de Goiás, representado pela
Procuradoria Geral do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, através do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e o Município de Faina - GO.

Art. 2º Designar o Subcomandante da 12º Batalhão Bombeiro Militar - 12º BBM, como
Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e afastamento.

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

Art. 3º Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das
providências que lhes são afetas, e ao 12º Batalhão Bombeiro Militar para conhecimento.

Art. 4º Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças
para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico e no Diário Oficial do Estado.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respectivo convênio.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 25/02/2022, às 19:16, 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
000027924837 e o código CRC CD58C538.

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

231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 202200002021080 SEI 000027924837

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027924837&crc=CD58C538
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 87, de 25 de fevereiro de 2022

 

 
Portaria de designação de fiscal para o Contrato de Repasse.

 

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 ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que
aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos
autos do Processo Administra�vo SEI nº 202100011018876, resolve:

 

Art. 1º  Designar o 1º Ten QOC 03.668 ANDRÉ Luis Silva Matos, CPF n. 722.324.391-00,
como Fiscal dos Serviços de Engenharia, referente ao Contrato de Repasse nº 918908/2021 - MJSP/CAIXA
(000027133597). 

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 ao CAL para adoção das
providências que lhe são afetas.

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

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respec�vo contrato.

 

 

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 25/02/2022, às 19:16, 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
000027923113 e o código CRC 29F73B0C.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027923113&crc=29F73B0C
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SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202100011018876 SEI 000027923113
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011002476
Nome: 4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
Assunto: Comissão Técnica. 
 

PARECER CBM/4º BBM-09867 Nº 6/2022
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 04/2022 – 4º BBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 173060/21;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 8753/22;
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H assinado pelo Responsável pelo Uso e Responsável Técnico.
 
2. Identificação do Solicitante e das Edificações
2.1. Nome ou Razão Social: BRF S.A.
2.2. Endereço: Rodovia BR-060, S/N - Setor Industrial. Rio Verde - GO
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão: Industria de alimentos;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 211.226,59 m²;
 
3. Requerimento
Foi solicitado, através de Requerimento de Comissão Técnica - Anexo "H", da Norma Técnica n. 01 - Procedimentos
Administrativos, a aprovação do Projeto n. 173060/21, o qual apresenta desconformidade relatada pelo requerente, em que é
requerida a Aprovação do Projeto de Combate a Incêndio, conforme projeto apresentado, no que se refere à proposta mista entre
os sitemas de Compartimentação e Chuveiros Automáticos.
     
4. Desconformidade:
No projeto existem áreas onde deveria ser feita a instalação de Sistema de Chuveiros Automáticos em substituição à
Compartimentação. Contudo, há locais específicos em que, no projeto analisado, não são atendidos por bicos de chuveiros
automáticos. E não existe normativa no CBMGO que exclua qualquer área de da proteção por chuveiros automáticos quando
este sistema é exigido. Existem ainda áreas que não são contempladas com nenhum tipo de sistema preventivo.
 
5. Solicitante relata:
5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise:
Exigência: Necessidade de compartimentação ou uso alternativo de Chuveiros Automáticos como substituição de
compartimentação.
Estudo de caso para análise: Solução mista de COMPARTIMENTAÇÃO e CHUVEIROS AUTOMÁTICOS em locais com
inviabilidade técnica de instalação completa de sistema de compartimentação.
Fundamentação Técnica para a solicitação: A fábrica em questão possui diversas dificuldades para instalação de
compartimentação em toda a unidade, sendo estas estruturais e de fluxo de processo. Visto se tratar de uma unidade muito
grande com um fluxo intenso de funcionários estamos solicitando a liberação pelo CBMGO para execução de mescla de
sistemas, considerando compartimentação em todos os locais onde são fisicamente possíveis de se executar e chuveiros
automáticos nos demais locais. Todas as áreas compartimentadas são inferiores a 7.500m² (área máxima para I-2 somada aos
50% da NT-41).



07/03/2022 16:54 SEI/GOVERNADORIA - 000027243306 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32803597&infra_siste… 2/6

OBS: 1- Analisamos toda a norma do CBMGO e não encontramos nenhum local que PROIBA uma mescla entre os dois
sistemas; 2- A mescla dos dois sistemas não afetará a funcionalidade de um ou outro sendo estes sistemas complementares.
Medida Alternativa / Solução Proposta: Com base nas informações citadas anteriormente, venho por meio deste solicitar
aprovação do CBMGO para utilização de solução mista de COMPARTIMENTAÇÃO e CHUVEIROS AUTOMÁTICOS em
locais com inviabilidade técnica de instalação completa de compartimentação.

Para esta indústria, teremos as seguintes áreas a serem compartimentadas:
• Áreas de Apoio (área azul escuro e ciano) em duas áreas e Áreas de Apoio da Área da Indústria (Aves-vermelho claro);
• Centro de Distribuição (área rosa) da Área da Indústria (Industrializados-verde claro) e Centro de Distribuição em duas áreas
(marrom e rosa);
• Prédio Energia (área amarela) da Área da Indústria (Industrializados-verde claro; Aves vermelho); Todas as demais áreas
possuirão chuveiros automáticos.
OBS: 1- Analisamos toda a norma do CBMGO e não encontramos nenhum local que PROIBA uma mescla entre os dois
sistemas; 2- A mescla dos dois sistemas não afetará a funcionalidade de um ou outro sendo estes sistemas complementares.
 
5.2 Exigência/ Estudo de caso para análise: Isenção de instalação chuveiros automáticos em setores em que as cargas de
incêndios forem comprovadamente (por método determinístico) inferiores a 300 MJ/m².
Fundamentação Técnica para a solicitação: Conforme a tabela 6I.1 do Anexo A da NT 001 e anexo A da NT 041 para este tipo
de classificação (I-2) há necessidade de sistema de compartimentação, porém, visto as inviabilidades técnicas, não há como
instalar compartimentação em toda a fábrica, sendo assim, onde não houver como compartimentar, substituiremos esta medida
protecional por chuveiros automáticos (em determinados setores).
Com base no Art. 5.4 da NT-23 do CBMGO – Sistema de Chuveiros Automáticos - “Nas edificações existentes, onde não exista
exigência do sistema de chuveiros automáticos ou quando este for proposto como solução técnica alternativa, pode ser utilizada
a instalação parcial, atendendo-se às demais exigências previstas nas normas técnicas oficiais”. Visto que a necessidade de
chuveiros automáticos na edificação se dá por meio de solução alternativa, verificamos todos os ambientes os quais teríamos
automaticamente que prevermos este sistema e analisamos caso a caso a possível necessidade de instalação dos mesmos. Obter
as cargas de incêndios das edificações por métodos tabelados pode ser a maneira mais prática de classificação, porém, não traz a
total veracidade das edificações, visto que estas podem apresentar características construtivas e de produção diferentes umas das
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outras. Edificações do tipo frigorífica possuem diversos setores internos a mesma, onde sua carga de incêndio passa a ser muito
variável conforme cada tipo de ambiente. Para chegarmos a valores de cargas de incêndio REAIS para cada setor dividimos as
edificações Suínos, Industrializados e Aves em 8 categorias padrões.
São elas: 
1. Pocilga;
2. Abate e Processamento;
3. Banheiros e Vestiários;
4. Expedição;
5. Estoque de produto acabado;
6. Estoque de matéria prima;
7. Setor de embalagens;
8. Almoxarifados em geral.
Analisando estas áreas separadamente chegamos a valores específicos de carga de incêndio onde observamos que temos
categorias com carga de incêndio inferiores a 300MJ/m², entre 300 MJ/m² e 1200 MJ/m² e superiores a 1200MJ/m².
Medida Alternativa / Solução Proposta: Com base neste estudo, e no Art. 5.4 da NT-23, solicitamos a isenção do sistema de
chuveiros automáticos em todas as categorias que se enquadrarem com carga de incêndio inferior a 300MJ/m², visto que estes
ambientes são compatíveis com as cargas de incêndio das edificações do tipo I-1 (conforme tabela Anexo A da NT.14 – Carga
de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco), a qual não necessita de sistema de compartimentação, sendo assim, não
necessitariam também de chuveiros automáticos. É importante ressaltar que somente nos ambientes que tiverem carga de
incêndio inferior a 300MJ/m² serão isentos de chuveiros automáticos (embasando-se no Art. 5.4 da NT-23 do CBMGO), em
todas as demais categorias este sistema terá de ser instalado. OBS: Em locais os quais a distância máxima a ser percorrida (até a
saída da edificação) não estiver atendendo NT-11, por mais que a carga de incêndio seja baixa (inferior a 300MJ/m²) teremos o
sistema de chuveiros automáticos projetado de forma a atender a tabela b.1 do anexo B da NT-11. Portanto não teremos
chuveiros automáticos somente nos locais com carga de incêndio superior a 300MJ/m², mas também nestas áreas informadas
anteriormente.
5.3 Exigência/ Estudo de caso para análise: Isenção de chuveiros automáticos (substituição de compartimentação) em
equipamentos internos a indústria.
Fundamentação Técnica para a solicitação: Venho por meio deste solicitar isenção de chuveiros automáticos em equipamentos
do processo frigorifico como TÚNEIS DE CONGELAMENTO, RESFRIAMENTO E COZIMENTO, CÂMARAS DE
SEQUESTRO, GIROFREEZER, ESTUFAS DE COZIMENTO E OUTROS. Por mais que estes equipamentos ocupem grandes
áreas da edificação eles são apenas equipamentos e não possuem viabilidade técnica de instalação de chuveiros automáticos.
Suas estruturas civis/mecânicas e processo não permitem a instalação de tubulações e chuveiros automáticos internos a estes
equipamentos.
Medida Alternativa / Solução Proposta: Por se tratar de equipamentos, sem presença de pessoas e não de ambientes comuns ou
rotas de fuga, não está sendo prevista nenhuma medida compensatória a não instalação de chuveiros automáticos nestes
equipamentos, mas sim a solicitação de liberação para não instalação devido a inviabilidade técnica.
 
6. Comentários
6.1 Em relação à exigência de Compartimentação (Estudo de caso 5.1), o anexo A da Norma Técnica 41, prevê que:
Há exigência de Compartimentação Horizontal  
 Notas Específicas:
3 – Exigido conforme Tabelas do Anexo A da NT-01, considerando a altura, área e ocupação da edificação podendo-se adotar
as adaptações previstas nesta NT quando for o caso;
4 – Devem-se adotar os valores de área de compartimentação da tabela de referência da respectiva Norma Técnica acrescendo
50% sobre os mesmos.
6.2 Em relação à exigência de Compartimentação, o anexo A, Tabela 6I-1/ I-2 da Norma Técnica 01, prevê que:
Há exigência de Compartimentação Horizontal 
Notas Específicas:
1 - Pode ser substituída por Sistema de Chuveiros Automáticos.
Com relação à substituição da Compartimentação prevista por Sistema de Chuveiros Automáticos, a Norma Técnica 23 traz no
item 5.4 "Nas edificações existentes, onde não exista exigência do sistema de chuveiros automáticos ou quando este for
proposto como solução técnica alternativa, pode ser utilizada a instalação parcial, atendendo-se às demais exigências
previstas nas normas técnicas oficiais."
Comentário específico:
Considerando o proposto pela solicitante, conforme representação gráfica, obedecendo o exigido com relação à área a ser
compartimentada, acrescido dos 50% da NT-41 sobre a tabela da NT-09, não há dispositivo normativo que proíba uma mescla
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entre Compartimentação e o Sistema de Chuveiros Automáticos, nem que tal substituição prevista, atenda somente os locais
onde, por inviabilidade técnica, não seja possível se realizar a Compartimentação conforme prescrito na Norma Técnica 09 e a
Norma Técnica 41.
6.3 Em relação à solicitação de isenção do Sistema de Chuveiros Automáticos em substituição de
compartimentação (Estudo de caso 5.2):
A Norma Técnica 23, prevê que:
5.3 Nas edificações onde houver exigência da instalação do sistema de chuveiros automáticos, deve-se atender a toda área de
edificação, podendo, a critério do projetista, deixar de abranger a casa do zelador, quando localizada na cobertura.
5.4 Nas edificações existentes, onde não exista exigência do sistema de chuveiros automáticos ou quando este for proposto
como solução técnica alternativa, pode ser utilizada a instalação parcial, atendendo-se às demais exigências previstas nas
normas técnicas oficiais.
5.5 A critério do projetista, a instalação de chuveiros automáticos em casa de máquinas, subestações, casa de bombas de
incêndio, sala de gerador e similares onde haja exclusivamente equipamentos elétricos energizados, pode ser substituída pela
instalação de detectores, ligados ao sistema de alarme do prédio ou ao alarme do sistema de chuveiros automáticos.
5.6 A substituição prevista no item fica limitada a compartimentos com área máxima de 200 m².
A Norma Técnica 01, prevê que:
5.2.4 Nas edificações térreas, quando houver compartimentação ou barreira de fumaça conforme NT-15 entre as ocupações ou
divisões mistas (indústria, depósito, comércio, etc), as exigências de chuveiros automáticos, controle de fumaça e
compartimentação horizontal (de áreas) podem ser determinadas em função de cada divisão considerando as respectivas
áreas construídas.
5.2.5 Nas edificações com mais de um pavimento, quando houver compartimentação entre as ocupações ou divisões mistas, as
exigências de controle de fumaça e compartimentação (de áreas) podem ser determinadas em função de cada divisão, área
construída e altura. As áreas destinadas exclusivamente para uso residencial estão isentas do sistema de chuveiros
automáticos.
A Norma Técnica 41, prevê que:
7.3 As edificações existentes que apresentarem inviabilidade de adoção das adaptações previstas nesta NT serão analisadas
por Comissão Técnica/Conselho Técnico Deliberativo de acordo com a NT-01.
Comentário específico:  
Considerando o proposto pela solicitante, com base no item 5.4 da NT-23, bem como o previsto nos itens 5.2.4 e 5.2.5 da  NT-
01, onde permite-se que áreas com ocupações mistas, havendo compartimentação entre as ocupações, as exigências podem ser
determinadas em função de cada divisão. 
Considerando  que os ambientes onde foi solicitada a isenção dos chuveiros automáticos, conforme estudo apresentado, são
compatíveis com as cargas de incêndio das edificações do tipo I-1,  e apresenta carga de incêndio inferior a 300MJ/m². Nas
demais áreas onde há viabilidade técnica para a compartimentação, será instalado o Sistema de Chuveiros Automáticos,
inclusive na áreas onde é necessário atendimento à Distancia a Percorrer, conforme NT-11.
Neste contexto, analisando o proposto, as normas específicas não tratam de isenção direta do Sistema de Chuveiros
Automáticos, e o prescrito no item 7.3 da Norma Técnica 41, permite-se que por inviabilidade de adoção das adaptações
previstas, estas sejam analisadas e decididas por Comissão Técnica ou Conselho Técnico Deliberativo.
 
6.4 Em relação à solicitação de isenção do Sistema de Chuveiros Automáticos em substituição de
compartimentação ( Estudo de caso 5.3):
A Norma Técnica 23, prevê que:
5.5 A critério do projetista, a instalação de chuveiros automáticos em casa de máquinas, subestações, casa de bombas de
incêndio, sala de gerador e similares onde haja exclusivamente equipamentos elétricos energizados, pode ser substituída pela
instalação de detectores, ligados ao sistema de alarme do prédio ou ao alarme do sistema de chuveiros automáticos.
5.6 A substituição prevista no item fica limitada a compartimentos com área máxima de 200 m².
A Norma Técnica 41, prevê que:
7.3 As edificações existentes que apresentarem inviabilidade de adoção das adaptações previstas nesta NT serão analisadas
por Comissão Técnica/Conselho Técnico Deliberativo de acordo com a NT-01.
Comentário específico:
Considerando a solicitação de isenção da instalação dos chuveiros automáticos em equipamentos internos à indústria, a NT-23
nos item 5.5 e 5.6, permite que algumas áreas onde haja exclusivamente equipamentos energizados, a substituição do sistema de
chuveiros automáticos pela instalação de detectores, ligados ao sistema de alarme, limitando esta área à 200 m², não
mencionando outros equipamentos industriais.
Considerando os equipamentos: TÚNEIS DE CONGELAMENTO, RESFRIAMENTO E COZIMENTO, CÂMARAS DE
SEQUESTRO, GIROFREEZER, ESTUFAS DE COZIMENTO E OUTROS, que são locais com grandes áreas e que não
possuem viabilidade técnica para instalação do sistema de Chuveiros Automáticos, e que estas áreas não tem característica de
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circulação de pessoas e podem ser atendidas pelas outras medidas prevista para a edificação, como sistema de hidrantes e
proteção por extintores.
Considerando o proposto e que as normas específicas não tratam de isenção direta do Sistema de Chuveiros Automáticos em
outros áreas diferentes do exposto. Contudo, com base no prescrito no item 7.3 da Norma Técnica 41, onde verifica-se que, por
inviabilidade de adoção das adaptações previstas na norma, estas edificações sejam analisadas e decididas por Comissão
Técnica ou Conselho Técnico Deliberativo, de acordo com a NT-01.
 
7 - Parecer:
Do exposto acima, somos de parecer que:
 
7.1 - O projeto poderá ser aprovado, fazendo a mescla proposta entre a Compartimentação Horizontal exigida e a instalação de
Sistema de Chuveiros Automáticos em substituição nos locais onde há inviabilidade técnica para a compartimentação,  sem
prejuízo das demais exigências previstas nas normas técnicas oficiais, admitindo-se a isenção nos locais onde estes são
compatíveis com as cargas de incêndio das edificações do tipo I-1,  e apresentam carga de incêndio inferior a 300MJ/m², desde
que sejam cobertos pelos demais sistemas exigidos. Da mesma forma, atendendo o proposto, admite-se ainda a isenção nos
locais: TÚNEIS DE CONGELAMENTO, RESFRIAMENTO E COZIMENTO, CÂMARAS DE SEQUESTRO,
GIROFREEZER, ESTUFAS DE COZIMENTO E OUTROS, que são locais onde há inviabilidade técnica de instalação do
Sistema de Chuveiros Automáticos, devendo estes estarem rigorosamente protegidos pelos demais sistemas exigidos, mesmo
não havendo circulação de pessoas.
7.2 - Deverão ser cumpridas rigorosamente todas as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás, referentes à segurança contra incêndio e pânico no Centro de Distribuição, como a cobertura pelo sistemas de
Hidrantes, Alarme, Iluminação de Emergência, além proteção por baterias de Extintores, etc. Destarte, não sendo possível a
cobertura pelos hidrantes, deverá ser instalado Sistema de Chuveiros Automáticos no local.
 
É o parecer.

 

 

WILIAM ALVES DINIZ JÚNIOR – Maj QOC
Presidente  

 
 
 
 

DAVIDSON VICTOR DA ROCHA BARBOSA  – 2º Ten QOC
Membro

 
 
 
 

HELTON ALVES FERREIRA – 2º Ten QOA/Adm
Membro 

 

 

 

Rio Verde - GO, 24 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por HELTON ALVES FERREIRA, Bombeiro (a) Militar, em 24/02/2022, às 18:38,
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 WILIAM ALVES DINIZ JUNIOR, Subcomandante, em 25/02/2022, às 10:48,
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 DAVIDSON VICTOR DA ROCHA BARBOSA, Bombeiro (a) Militar, em
25/02/2022, às 15:22, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027243306&crc=D8D7B491
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000027243306 e o código CRC
D8D7B491.

 

 

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
RUA DARIO ALVES DE PAIVA - Bairro JARDIM GOIAS - CEP 75903-390 - RIO VERDE - GO -  64436200931

 

Referência: Processo nº 202200011002476 SEI 000027243306

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027243306&crc=D8D7B491


08/03/2022 07:34 SEI/GOVERNADORIA - 000027703632 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33321823&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 074, de 18 de fevereiro de 2022

 
Institui Grupo de Trabalho de Histórias do CBMGO. 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, nos termos do artigo 11 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, que aprova o Regulamento da
Secretaria da Segurança Pública, tendo em vista o disposto no Ofício nº 9689/2022 - CBM
(000027534152), resolve:

 
Art. 1º  Instituir Grupo de Trabalho para coleta e organização de histórias do CBMGO, a

serem materializadas por meio de textos e gravações de depoimentos de bombeiros militares e de demais
colaboradores, bem como a organização de tais conteúdos para posterior divulgação e arquivo.

Parágrafo único. O colegiado instituído no caput deste artigo será composto pelos
seguintes militares: 

I - Maj QOC 02.289 TIAGO COSTA Chaves - COTI - Presidente;
II - Cap QOC 02.959 MACDONALD Nazareno Barreira - CAEBM - Membro;
III - 2º Ten QOA/Administrativo 01.593 LEIDYANA Pereira da Silva - CGF - Membro;
IV - ST QP/Combatente 01.998 Jefferson da Costa LUSTOSA - CGF - Membro;
V - 2º Sgt QP/Combatente 02.155 REYCILANE Carvalho Silva - COTI - Membro; e
VI - Cb QP/Combatente 03.546 LARISSA Cristina Pacheco - 10º BBM - Membro.
 
Art. 2º  Estabelecer que a apresentação dos trabalhos ao Comando-Geral da Corporação

ocorrerá durante o Seminário de Gestão do Conhecimento, previsto para outubro de 2022.
 
Art. 3º  Os Comandantes dos militares designados no art. 1º, parágrafo único, deverão

autorizar a liberação dos mesmos para a realização das entrevistas, reuniões, organização dos materiais e
demais missões atinentes a este Grupo de Trabalho.

 
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.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.
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ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 25/02/2022, às 17:10, 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
000027703632 e o código CRC 793F78D9.

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

Referência: Processo nº 202200011005405 SEI 000027703632

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027703632&crc=793F78D9
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

PROCESSO: 202000011036907

INTERESSADO: FABRICIO PINHO ARAUJO

ASSUNTO: Promoção por Ato de Bravura.

 

DESPACHO Nº 108/2022 - CBM/SG-09346

Cuidam os autos de pedido de revisão de ato administra�vo interposto pelo  3° Sgt
QP/Combatente 02.405 Fabrício Pinho Araújo (000025370187), face à decisão proferida no bojo da
Sindicância Meritória n° 04/2021 – CCD/8° BBM, autos SEI n° 202000011036907, que indeferiu seu
requerimento de promoção por ato de bravura decorrente de ação pra�cada no atendimento à
ocorrência RAI nº 16832049 (000016860003), tenta�va de auto extermínio, ocorrida em 22 de outubro
de 2020, em Goiânia.

O Parecer n° 20/2021- 8º BBM, SEI (000021138463), do encarregado da Sindicância n°
04/2021 – CCD/8° BBM concluiu que da conduta do militar, ficou configurado que o requerente adimpliu
todos os requisitos ensejadores da promoção por ato de bravura.

A Decisão nº 02/2021 - 8º BBM (000021486995) da Autoridade Instauradora
determinou ao encarregado que procedesse novas diligências e solicitou ao Comando Geral da
Corporação a designação de comissão composta por 3 militares mais an�gos que o sindicado,
especialistas na área em que o mesmo atuou, para fins de emissão de parecer quanto aos quesitos da
referida ocorrência, de acordo com o § 4º, da Portaria 32/2015 – CG.

Mediante a Portaria 307/2021 – CBM (000022144068) foi designada comissão de
especialistas na área de Salvamento em Altura para elaboração de parecer técnico. Referida comisssão
elaborou o Parecer  nº 18/2021- 1º BBM (000022331529), concluindo  não vislumbrar o atendimento de
todos os requisitos legais posi�vados nas legislações aplicável no sen�do de caracterizar os atos
pra�cados pelos sindicado como merecedor de promoção por ato de bravura.

Acatando o Parecer  nº 18/2021- 1º BBM (000022331529) da comissão de especialistas
a Autoridade Instauradora por meio da Decisão nº 03/2021 - 8º BBM (000022553375) indeferiu o pedido
de promoção por ato de bravura do sindicado.

Irresignado o sindicado interpôs recurso de reconsideração de ato (000024256010).
Conforme Decisão nº 04/2021 - 8º BBM (000024258931), que dispôs que o sindicado não
apresentou nenhuma prova adicional além daquelas já constantes no processo desde o início, manteve-
se o indeferimento do pleito, reconhecendo a ação do sindicado como sendo importante para o desfecho
de sucesso da ocorrência e portanto digna de medalha.

Devido a sucumbência, o sindicado pe�cionou recurso (000024675086) à autoridade
superior que, mediante a Decisão nº 05/2021 - 1º CRBM (000024887199), indeferiu o requerimento
dispondo que o recurso não apresenta fatos novos, apenas solicita reexame do Recurso de
Reconsideração de Ato (000024256010), mantendo a decisão no sen�do de reconhecer a ação do
sindicado como sendo importante para o desfecho de sucesso da ocorrência e digna de medalha.
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Assim, inconformado com as decisões denegatórias apresenta recurso administra�vo
(000025370187) que se pautaram na fundamentação esposada no Parecer nº 18/2021- 1º BBM
(000022331529) da comissão de especialistas, insurge:

 

I  - contrapondo ao item II, do Parecer  nº 18/2021- 1º BBM (000022331529) da
comissão de especialistas, o sindicado afirma que:

(..) as normas não qualificam para o ato de bravura qual o �po de ação é necessária ser desenvolvida pelo
requerente (se técnicas de salvamento em altura, salvamento terrestre, aquá�co, etc.) para configurar o ato,
nem mesmo se o acompanhamento ou supervisão direta ou indireta de militar melhor preparado em
formação desqualifica o ato. Mesmo par�cipando de treinamentos em curso de formação ou estágios, os
militares não possuem condições de antever todos e quais os meios serão necessários para, dentro dos
limites do cumprimento do dever, determinar que tal ação será suficiente para a solução da ocorrência, para
isso realizando, em SITUAÇÕES EXTREMAS como em RISCO IMINENTE DE VIDA, adequações instantâneas
DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO EXPERIMENTADA de abordagens como feito por minha pessoa no método
de adentramento com consequente lançamento de pernas em golpe de ”tesoura”sobre a ví�ma. Tendo corpo
e mãos obstruídos pela ação, o meio de fortuna u�lizado sobressaiu-se, dentro da perspec�va de a ví�ma
não atentar-se com a faca, como extrapolação das habilidades deste militar. Nunca par�cipei de oficinas ou
cursos que pudessem me preparar diretamente para tal ato (adentrar e lutar ou abordar ví�ma agressiva e
armada, inclusive adotando técnica de improviso com as pernas), e mesmo ciente e inexperiente não
impediu de voluntariar-me imediatamente a desempenhar a descida para o cumprimento da missão, nem
tão pouco tomar, exclusivamente, inicia�va do adentramento da forma como foi feito. Ademais, poderia ter
me furtado da ação, pois, como mencionei, a caracterís�ca de LIDA de ENFRENTAMENTO de pessoa com
arma de fogo ou arma branca é de especial tre Desta forma, por optar em seguir na ação, mesmo tendo a
mesma mudado de configuração e caracterizandose mais agressivamente e com risco iminente à vida da
ví�ma, mas também enorme risco à minha própria vida, acredito, ter ultrapassado os limites normais do
cumprimento do dever.

 

II - contrapondo ao item III, do Parecer  nº 18/2021- 1º BBM (000022331529) da
comissão de especialistas, o sindicado afirma que:

(...) ao realizar o ato de adentramento com o consequente golpe com os pés, em “tesoura”, provocado pela
sensação de que a vi�ma atentaria iminentemente contra a própria vida, evitou o possível desferimento de
qualquer golpe fatal desta contra si mesma, bem como resultou em grande surpresa nela, facilitador de
contenção subseqüente, e desencadeou uma sequencia de eventos rea�vos dos companheiros de guarnição
que culminaram na manutenção da vida da ví�ma sem produzir qualquer ferimento à mesma. Tal ato de
preservação da vida da Sra. Ruthlene, excepcionalmente valioso aos seus parentes e presente na missão
bombeiro militar, pra�cado da repen�na improvisação, aliado ao grave risco, por vezes vislumbrei em ações
semelhantes de meus bravos colegas de profissão, mas jamais me imaginei pra�cando. Ademais, a ação é de
enorme dificuldade de realização com pouco espaço, imprevisibilidade e plás�ca de movimentação, mas que
proporcionou finalização do desarme, pela Desta forma, por realizar a ação com tal grau de dificuldade, com
resultados tão benéficos para a solução da ocorrência, acredito que tal ato configura como
excepcionalmente.

 

III – contrapondo ao item VI, do Parecer  nº 18/2021- 1º BBM (000022331529) da
comissão de especialistas, o sindicado afirma que:

(...) ao realizar o ato de adentramento com a consequente sequência de ações e desfecho já mencionados,
não houve tempo hábil de qualquer planejamento ou aviso aos demais companheiros de que eu realizaria a
ação que tomei, sendo a ação feita de imediato com único obje�vo em mente de evitar que a Sra. Ruthlene
atentasse contra sua própria vida, não sendo possível arquitetar ou antever como seriam as ações dos
companheiros e se teriam êxito em tempo ú�l de evitar um mal maior. Tal decisão de realizar a entrada,
par�u única e exclusivamente de minha pessoa, decisão individual e par�cular, ou seja, discricionária. Uma
vez realizado o ato, pela obstrução de mãos e corpo junto à janela e equipamentos de salvamento em altura,
expus completamente minhas pernas (que possuem veias e artérias de grosso calibre, sendo de grande
probabilidade de uma fatalidade advinda de ferimentos na região) a receber golpes de faca em caso de não
obter êxito na contenção da mão da ví�ma que portava a arma, com agravante da posição favorável da
ví�ma para tais ações. Sem qualquer ideia de quando ou quem executaria o desarme, esse risco excessivo foi
assumido por minha pessoa, o que felizmente encontrou desfecho posi�vo após o adentramento do Asp.
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Heitor, que o fez PELAS COSTAS, e pra�camente SEM RISCOS de ser ferido pela Sra. Ruthlene. Sendo assim,
mesmo dentro dessa conjuntura totalmente complexa, ciente de que uma fatalidade poderia ocorrer, realizei
o salvamento daquela ví�ma, e que por pouco não me feriu gravemente com a faca, deixando claro que meu
êxito por lapsos de segundos poderia ter se transformado em uma tragédia, ficando isso evidenciado nos
relatos das testemunhas e no parecer do Sindicante. Mesmo sabedor de todos os riscos inerentes a um
salvamento com prá�ca em altura, com baixa experiência nesse �po de ação, man�ve o brio de minhas
convicções e não �tubeei frente ao improvável, arriscando minha vida em prol de outrem para garan�r que
aquela família pudesse ter seu ente querido por mais alguns anos ao seu lado. Ademais, ao constatar o grave
risco para uma descida com militar de grande peso (feito pelo comandante da guarnição, Sgt Antônio) e
perguntado sobre quem se voluntariar me e, mesmo havendo necessidade de uma segunda descida, em
momento algum hesitei em con�nuar a segunda tenta�va, mesmo percebendo a adversidade agravando-se
a cada momento, com as tenta�vas da ví�ma de me esfaquear, decidindo por conta própria seguir na busca
do atendimento da ocorrência, mesmo ciente da crescente dos.

 

Desta feita, requer a reanálise da decisão, e que seja considerado o ato pra�cado como
digno de concessão de promoção por ato de bravura.

É o escorço. Passo à decisão.

De início, insta consignar que, a Lei estadual nº 11.416, de 05 de fevereiro de 1991, que
baixa o Estatuto do Corpo e Bombeiros Militar do Estado de Goiás, assim definiu o ins�tuto da promoção:

 
Art. 60. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é sele�vo, gradual e sucessivo e será feito mediante
promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de
praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado da carreira. (...)

Art. 61. As promoções serão efetuadas pelos critérios de an�güidade e merecimento, ou, ainda, por bravura
e post mortem. (grifo não original)

 

A Lei estadual nº 15.704, de 20 de junho de 2006, que ins�tuiu o Plano de Carreira das
Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regula a matéria da
seguinte forma:

 
Art. 6º As promoções de Praças dar-se-ão:

I - por an�guidade;

II - por merecimento;

III - por ato de bravura;

IV - por ocasião da passagem para a reserva remunerada; V - post mortem;

VI - extraordinariamente, em ressarcimento de preterição.

(...)

Art. 9º A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns
de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem
indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo
exemplo posi�vo deles emanado.

(...)

§ 3º Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar poderão baixar,
conjuntamente, normas complementares estabelecendo critérios que possibilitem a caracterização e
avaliação do alegado ato de bravura, observadas as peculiaridades dos serviços prestados pela Corporação.
(grifo não original)

 

Com vistas a regulamentar a matéria o Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás
editou a Portaria nº 32/2015, datada de 20 de fevereiro de 2015, que estabelece providências a serem
adotadas no curso da apuração de ato de bravura pra�cado por bombeiros militares do CBMGO,
dispondo da seguinte forma:
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Art. 1º O processo instaurado para a inves�gação sumária, com o fim precípuo de apurar suposto ato de
bravura pra�cado por bombeiro militar do CBMGO deverá observar as disposições legais aplicáveis, sendo
imprescindível a formação de conjunto probatório capaz de propiciar a elucidação dos fatos.

§ 1º Na condução da instrução processual deverão ser abordados os elementos essenciais que descrevem
o ato de bravura, quais sejam:

I – Ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem e audácia no desempenho de ações cuja natureza
seja exclusivamente inerente às a�vidades bombeiro militar;

II – Evidenciar se a conduta do bombeiro militar ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever;

III – Esclarecer se o ato pra�cado pelo bombeiro militar representou feito excepcionalmente valioso, seja
pelos  resultados  alcançados  ou  pelo  exemplo  edificante deles emanado.

IV – Existência de prova inequívoca de que o perigo era certo (com real probabilidade de dano),
conhecido, iminente, inevitável e que não era exigível ao militar enfrentá-lo;

V  – Que o ato não tenha sido pra�cado por especialista de qualquer a�vidade BM, dentro de sua
respec�va área (revogado pela Portaria n. 31/2019- CG)

VI – Que esteja comprovada a individualidade e discricionariedade do autor em relação à exposição ao
risco excessivo, caracterizando atos de coragem e audácia no desempenho da ação apreciada.

(...)

§ 3º Compreende-se por cumprimento do dever, todas as atribuições legalmente estabelecidas e previstas
a serem desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás na execução de serviços
que se fizerem necessários à proteção da comunidade.

§ 4º É necessária a constatação de que a ação desprendida pelo bombeiro militar, colocou em risco
incomum sua própria vida.

Art. 2º As consequências �sicas, psicológicas ou o dano patrimonial decorrente do exercício da a�vidade de
bombeiro militar não configura, por si só, requisito caracterizador de ato de bravura.

(...) (grifo não original)

 

À luz dos disposi�vos colacionados, nota-se que o ato de bravura está sujeito ao
preenchimento de alguns requisitos, dentre eles, ato incomum de coragem e audácia, ultrapassar os
limites normais do cumprimento do dever e repercussão gerada pela ação, seja pela u�lidade das
operações de bombeiros, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo posi�vo deles emanado.

Nesse contexto, os requisitos devem ser sopesados de maneira cumula�va, devendo o
sindicado frente ao caso concreto, adimpli-los em sua totalidade para fazer jus a almejada promoção pelo
critério de bravura.

Analisando os autos, resta inconteste que a atuação do militar foi imprescindível ao
êxito do desfecho da ocorrência, sendo digna de reconhecimento por parte da Corporação.

Outrossim, se apresentam asser�vas as Decisões nº 03/2021 - 8º BBM (000022553375)
e nº 04/2021 - 8º BBM (000024258931) proferidas pela autoridade instauradora e Decisão nº 05/2021 -
1º CRBM (000024887199) da Autoridade Superior que em consonância com a fundamentação esposada
no Parecer nº 18/2021- 1º BBM (000022331529) da comissão de especialistas em salvamento em altura,
pugnaram pelo indeferimento do pleito de promoção por ato de bravura. 

Nesse contexto, cabe destacar que a Portaria nº 32/2015, datada de 20 de fevereiro de
2015, elenca a possibilidade de se averiguar a prá�ca de possível ato de bravura de conduta de militar em
se tratando de área específica, por meio de comissão formada por especialista, o que enseja em uma
maior segurança para que a autoridade profira sua decisão em relação aos fatos apurados com jus�ça,
visto que referidos profissionais detém conhecimento e experiência em determinada área, de modo que
conseguem aferir de maneira mais precisa a conduta específica pra�cada. A referida portaria assim
dispõe:
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Art. 4º O sindicante encarregado da análise do ato de bravura, bem como qualquer autoridade que tenha
que apresentar manifestação acerca do ato pra�cado, poderá, a qualquer tempo, solicitar ao Comando Geral
a nomeação de comissão composta por 3 militares mais an�gos que o sindicado, especialistas na área em
que o mesmo atuou, para fins de emissão de parecer quanto aos quesitos acima.

Alterado pela Portaria n. 262/2016

 

Assim, coaduno em parte com o Parecer  nº 18/2021- 1º BBM (000022331529) da
comissão de especialistas em salvamento em altura, que se mostra bem fundamentado e esclarecedor
quanto à conduta do recorrente, ficando evidenciado que os atos pra�cados pelo sindicado não
caracterizam ato de bravura e ensejador de promoção por este critério, por não aferir os critérios
encartados no art. 1º, § 1º, incisos II, VI da Portaria nº 32/2015. 

Divirjo do proeminente Parecer  nº 18/2021- 1º BBM (000022331529) quanto ao não
adimplemento por parte do sindicado do art. 1º, § 1º inciso III da Portaria nº 32/2015: "Esclarecer se o
ato pra�cado pelo bombeiro militar representou feito excepcionalmente valioso, seja pelos  resultados 
alcançados  ou  pelo  exemplo  edificante deles emanado". Conforme disposto nos autos a ví�ma saiu
ilesa do evento, não alcançando seu pretenso obje�vo de ceifar a própria vida, o que ensejou em êxito na
missão de salvaguardar uma vida que se encontrava em iminente perigo. Portanto, não pairam dúvidas
quanto ao feito ter sido excepcionalmente valioso pelo resultado alcançado.

Ademais, cumpre salientar que o Corpo de Bombeiros Militar é uma ins�tuição
permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na disciplina, força auxiliar e reserva do
Exército, des�nando-se à execução de serviços de perícia, prevenção e combate a incêndios; de busca e
salvamento; de prestação de socorros nos casos de inundações e desabamentos, catástrofes e
calamidades públicas, bem assim, à execução de outros serviços que se fizerem necessários à proteção da
comunidade, inclusive a�vidades de defesa civil.

Nessa seara, deve-se ressaltar que a Lei estadual nº 11.416/91, dispõe quais os deveres
concernentes aos bombeiros militares face às atribuições afetas à Corporação cons�tucional e
legalmente estabelecidas, senão vejamos:

 
Art. 33 - Os deveres dos bombeiros militares emanam de vínculos racionais e morais que os ligam à
comunidade e ao trabalho, compreendendo essencialmente:

I - a dedicação integral ao serviço e a fidelidade à Ins�tuição a que pertencem, mesmo com sacri�cio da
própria vida;

II - o culto aos símbolos nacionais;

III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;

IV - o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;

V - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade;

VI - o trato urbano, cordial e educado para com cidadãos; e

VII - a segurança da comunidade. (grifo não original)

 

Da análise dos disposi�vos colacionados, resta clarividente que o serviço
desempenhado pelo militar da Corporação envolve a�vidades per�nentes à segurança e proteção da
sociedade que aferem riscos à própria vida. Sacramentando referida situação, o militar realiza
compromisso solene de cumprir com seus deveres posi�vados em lei jurando sacrificar a própria vida em
prol da comunidade, após o término do curso de formação, quando o bombeiro militar adquire o grau de
instrução compa�vel com perfeito entendimento de seus deveres como integrante do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, nos termos da Lei estadual nº 11.416/91:

 
Art. 34 - Após sua admissão no Corpo de Bombeiros mediante inclusão, matrícula, ou nomeação, o
bombeiro militar prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das
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obrigações e dos deveres inerentes aos serviços profissionais que lhe foram confiados e manifestará a sua
firme disposição de bem cumprí-los.

Art. 35 - O compromisso a que se refere o ar�go anterior terá caráter solene e será prestado na presença de
tropa, tão logo o bombeiro militar tenha adquirido o grau de instrução compa�vel com perfeito
entendimento de seus deveres como integrante do Corpo de Bombeiros, então fazendo a seguinte
declaração: "Ao ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, prometo regular minha
conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades à que es�ver
subordinado e dedicar-me inteiramente aos serviços profissionais e à segurança da comunidade, mesmo
com o sacri�cio da própria vida". (grifo não original)

 

Assim, resta cristalino que o militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
não pode eximir-se de suas responsabilidades e deveres, cons�tucional e legalmente estabelecidos.
Abster- se de cumprir com suas atribuições não condiz com juramento realizado de proteger e
salvaguardar a sociedade a qual prestou compromisso solene de sacrificar a própria vida.

Conforme já explanado, ao bombeiro militar existe a incumbência de proteger a vida,
consignando que a Cons�tuição Estadual dispõe que a função bombeiro militar é perigosa e insalubre:

 
Art. 122 - As Polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros Militar subordinam-se ao Governador do Estado,
sendo os direitos, garan�as, deveres e prerroga�vas de seus integrantes definidos em leis complementares,
observados os seguintes princípios:

- Redação original (...)

II - a função policial é considerada perigosa e a de bombeiro militar, perigosa e insalubre;

(...) (grifo não original)

 

Compulsando os autos nota-se que o recorrente agiu com presteza e profissionalismo,
colocando em prá�ca procedimentos per�nentes as a�vidades de salvamento e resgate, conforme os
conhecimentos adquiridos nos cursos realizados no âmbito da Corporação, nas norma�vas inerentes as
a�vidades dessa natureza e específicos com a supervisão e orientação de um especialista em salvamento
em altura, cabendo destacar ainda que a guarnição que atendeu a ocorrência atuou de forma
sincronizada na cena, sendo inclusive o desarme da ví�ma efe�vada por outro militar, conforme
depoimentos, inclusive do sindicado:

 
TERMO DE INQUIRIÇÃO Nº 14/2021 8º BBM (000020993684)

(...)

QUE fizeram duas ancoragens, sendo uma de backup no hooligan e a principal sendo no corpo do
Sgt Antônio; QUE embora o Sgt Antônio fosse o único especialista da equipe no que se refere ao salvamento
em altura, ele não podia executar a descida de rapel porque era mais seguro que ele fosse o ponto de
ancoragem, uma vez que ele era mais pesado do que os outros integrantes (Sgt Pinho e Sgt Lustosa); QUE o
Sgt Pinho fez a descida via rapel e o Sgt Lustosa ficou responsável pela comunicação com o Aspirante Heitor,
através de HT; QUE o Sgt Pinho realizou duas descidas, sendo que na primeira, a estratégia foi entrar num
cômodo onde a ví�ma não pudesse avistá-lo, porém, tal tenta�va foi frustrada porque a ví�ma notou a
presença do Sgt Pinho quando este entrou pela janela; QUE a ví�ma, neste momento, saiu da sala e
deslocou para um outro quarto e se trancou;

(...)

 

TERMO DE INQUIRIÇÃO Nº 12 / 2021 8º BBM (000020977893)

(...)

QUE nesta oportunidade a testemunha realizou a imobilização da ví�ma pelas costas e o rápido desarme da
faca, contendo a situação; QUE depois de desarmada a ví�ma mudou completamente seu comportamento,
ficando mais calma; QUE a ví�ma não queria ser levada para o hospital, mas que acabou sendo convencida
por todos que ali estavam e foi conduzida pelo SAMU ao hospital psiquiátrico, sem resistência e
acompanhada pela filha.
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(...)

 

TERMO DE INQUIRIÇÃO Nº 16/2021 8º BBM (000020995285)

(...)

Perguntado sobre quem desarmou a faca da ví�ma, respondeu QUE foi o Aspirante Heitor, após o Sindicado
ter travado com as pernas a mão da ví�ma que segurava a faca, sendo que foi uma ação bem sincronizada
entre os dois militares em epígrafe (Asp Heitor e Sgt Pinho); Perguntado sobre qual a par�cipação do
Aspirante Heitor no momento da imobilização da ví�ma, respondeu QUE o Aspirante Heitor promoveu os
arrombamentos das portas, tanto a de entrada do apartamento quanto a de entrada do quarto onde a
ví�ma se trancou;

(...)

 

Portanto, de acordo com os fatos e argumentos descritos pelo requerente em seu
pedido de reanálise, alinhado ao conjunto probatório da Sindicância Meritória n° 04/2021 – CCD/8° BBM,
autos SEI n° 202000011036907, resta patente que o militar não adimpliu todos os requisitos legais
necessários para aferir a promoção por ato de bravura decorrente de sua ação, pra�cada no atendimento
à ocorrência RAI nº 16832049 (000016860003), tenta�va de auto extermínio, ocorrida em 22 de outubro
de 2020, em Goiânia.

Tendo em vista o que consta nos presentes autos, que versam sobre pedido de reanálise
(000025370187), de possível ato de bravura efetuado pelo 3° Sgt QP/Combatente 02.405 Fabrício Pinho
Araújo, DECIDO:

I - indeferir o requerimento de promoção por ato de bravura do 3° Sgt QP/Combatente
02.405 Fabrício Pinho Araújo, decorrente de sua ação, pra�cada no atendimento à ocorrência RAI
nº 16832049 (000016860003), tenta�va de auto extermínio, ocorrida em 22 de outubro de 2020, em
Goiânia;

II – encaminhe-se ao 8º BBM, via 1º CRBM para ciência e conhecimento do interessado;
e

III - publique-se a presente decisão em Bole�m Geral Eletrônico da Corporação.

 

                       

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 15 dias do mês de
fevereiro de 2022.

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 25/02/2022, às 17:08, 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
000026515731 e o código CRC 1E10F05B.

SECRETARIA GERAL  

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026515731&crc=1E10F05B
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 AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-
060 - (62)3201-2004.

Referência: Processo nº 202000011036907 SEI 000026515731



07/03/2022 12:40 SEI/GOVERNADORIA - 000027959259 - Manifestação

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33609649&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011006474
INTERESSADO: JOAO ROBERTO CRUZ E CASTRO
Assunto : Cancelamento de sanção.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 31/2022 - CBM/ACG-09880

 
1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do Cabo QP/Combatente 03.348

João ROBERTO CRUZ e Castro, 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 65/2017, datado de 28 de abril 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 65/2017, datado de 28 de abril 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 2 dias do mês de março de 2022.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 02/03/2022, às 16:14, 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 HEITOR BRAGA DE PAULA, Bombeiro (a) Militar,
em 02/03/2022, às 16:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027959259 e o código CRC 41EFD6CF.

 

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 202200011006474 SEI 000027959259

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027959259&crc=41EFD6CF
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011006433
INTERESSADO: ROGERIO BARBOSA FARIA
Assunto: Cancelamento de punição.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 30/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do 3º Sgt QP/Combatente 02.744
ROGÉRIO Barbosa Faria , 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, que institui o Código de
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás e dá outras providências.

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

publicada no Boletim EG-32/2017-CBMGO, datado de 22 de fevereiro de 2017.
 
3.  É a síntese. Segue manifestação.
 
4. A 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, quanto ao tema, dispõe 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. 110. Não sendo o ato disciplinar de autoria do Governador do Estado ou do Comandante-Geral, o
Subcomandante-Geral poderá cancelar uma ou todas as sanções disciplinares aplicadas ao militar que tenha
prestado, comprovadamente, relevantes serviços à Corporação. 
Parágrafo único. Excetuadas as condições estabelecidas neste artigo, a solução do requerimento de
cancelamento de sanção disciplinar em outros casos é da competência do Comandante-Geral.
Art. 112. As anotações de punições canceladas deverão ser excluídas da ficha virtual do militar e, não se
tratando desta, todas as anotações relacionadas com as sanções disciplinares canceladas deverão ser
apagadas de maneira que não seja possível a sua leitura. Em todo caso, na margem onde for feito o
cancelamento, deverão ser anotados o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o
cancelamento, com rubrica da autoridade competente que assinar as folhas de alterações. 
(Grifo nosso)
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5. A sanção disciplinar de prisão, prevista no Decreto estadual nº 4.681, de 03 de junho
de 1996 - Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, não foi
recepcionada pela nova Lei. Contudo, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de
Goiás prevê que para fins de análise administrativa, a sanção de prisão deverá equivaler-se a sanção de
prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, 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
administrativa de prisão, publicada no no Boletim EG-32/2017-CBMGO, datado de 22 de fevereiro de
2017, e 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 25 dias do mês de fevereiro de

2022.

 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 25/02/2022, às 17:46, 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
25/02/2022, às 17:49, 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
000027920201 e o código CRC 46E0DC9E.
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