
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº 97, de 09 de março de 2022

Nomeia Comissão para elaboração de Planos de Disciplina dos Cursos e
Estágios no âmbito da Corporação e dá outras providências. 

O COMANDANTE-GERAL E O COMANDANTE DA ACADEMIA E ENSINO
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,  no  uso  de  suas  atribuições
legais, nos termos do Art. 3º, inciso II, Art.10, inciso VII, e Art. 11, inciso II, todos da Lei Estadual n.
18.305, de 30 de dezembro de 2013, resolvem:

Art. 1º  Nomear Comissão, subordinada ao Comando da Academia e Ensino Bombeiro
Militar, visando elaborar e/ou atualizar a Grade Curricular e Planos da Disciplina Processos de Compras e
Licitações no âmbito do CBMGO.

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

I - Cap QOC 01.954 Frederico Magalhães GUERRA; 

II - 1º Ten QOC 03.671 JOEL Varela do Nascimento Neto; e 

III - 2º Ten QOC 02.973 ANAISE Laurene de Paula Moreira.

Art. 2º  Os militares componentes da Comissão deverão elaborar / atualizar os Planos de
Disciplinas para os Cursos de:

I - Formação de Oficiais - CFO;

II - Habilitação de Oficiais Auxiliares – CHOA; e

III - Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS.

Art. 3º  O Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar disciplinará os prazos para
elaboração e/ou atualização da Grade Curricular e Planos de Disciplina dos Cursos.

Art. 4º  A Comissão deverá, através do Plano de Disciplina, a ser enviado ao CAEBM
por Ofício, justificar a carga horária da disciplina, em se tratando de redução ou manutenção de carga
horária.

§ 1º Não serão autorizados aumento de carga horária de disciplinas, visando eliminar o
impacto  no aumento da carga horária  total  de  Curso ou Estágio,  em razão da  limitação da hora-aula
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mensal,  face a revogação do art.  6º da Portaria n.  0152/2019 – SSP em consonância com a limitação
prevista no art. 3º da Lei n. 15.949/2006.

§ 2º O Plano de Disciplina deverá ser fundamentado em trabalhos científicos, manuais,
normas e outras referências bibliográficas que compõem a literatura disponível e afeta às áreas específicas.

§ 3º Poderá ser previsto, sempre que o conteúdo permitir, o emprego de ferramentas de
Ensino a Distância – EAD, para aplicação e avaliação de conteúdo teórico.

Art.  5º   A  Comissão  estabelecerá,  através  do  Plano  de  Disciplina,  a  abrangência  e
profundidade do conteúdo a ser  ministrado nos Cursos,  evitando a repetição inadequada de conteúdo,
realizando se necessário, o escalonamento de conteúdo para aprendizagem.

Parágrafo único. Deverá ser utilizada, no que couber, a Matriz Curricular Nacional, da
Secretaria Nacional de Segurança Pública, estabelecida no Capítulo 3, específica à atividade Bombeiro
Militar.

Art. 6º  A Comissão deverá encaminhar os Planos de Disciplina dos Cursos até 30 de
abril de 2022.

Art.  7º   O  Comando  da  Academia  e  Ensino  Bombeiro  Militar,  por  meio  de  Ofício,
disciplinará a forma de elaboração e recebimento dos Planos de Disciplina (modelo de documento).

Art. 8º Determinar o encaminhamento desta portaria ao CGF para fins de publicação em
Boletim Geral Eletrônico.

Art. 9º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 15/03/2022, às 05:53, 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 000028170305 e o código CRC EB04FBD8.

SECRETARIA GERAL
Novo Comando Geral do CBMGO (Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)
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Referência: Processo nº 202200011006041 SEI 000028170305
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PORTARIA Nº 100, de 10 de março de 2022

Reativa a comissão de atualização da norma administrativa nº 02 para os fins que especifica.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas
atribuições, nos termos do art. 11, inciso II e § 2º, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, 

CONSIDERANDO que a  pandemia  pela  COVID-19 e  a  situação  de  emergência  na
Saúde  Pública  do  Estado  de  Goiás,  que  perdura  desde  o  ano  de  2020,  acabou  por  comprometer
a habitualidade do Treinamento Físico Militar - TFM - no âmbito da Corporação;

CONSIDERANDO que a nova Norma Administrativa nº 02 - Teste de Aptidão Física,
contendo novos índices e menções para os exercícios a serem avaliados, teve sua vigência postergada para
o mês de outubro do corrente ano, em virtude do retorno progressivo das atividades físicas no âmbito das
OBM's;

CONSIDERANDO que  a  diante  deste  contexto  e  a  necessidade  de  um período  de
transição para que os integrantes da Corporação recuperem sua capacidade física e possam melhorar seu
desempenho para fins de TAF, 

RESOLVE:

Art.  1º  Reativar  a  comissão  designada  pela  Portaria  nº  76/2019  -  CBM,
para realizar estudo e apresentar proposta de tabelas temporárias de TAF, de forma a possibilitar  uma
transição dos índices ora vigentes para os previstos na nova NA-02, sendo a referida comissão composta
pelos seguintes militares:

- Cel QOC 01.310 EMERSON Divino Gonçalves Ferreira;

- TC QOS/Médico 02.608 JARDEL Teixeira Costa;

- Maj QOC 02.268 Marcus VINÍCIUS Borges Silva;

- Maj QOC 02.197 SAUL Ezrom de Miranda Xavier;

- Cap QOC 02.779 JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro;

- Cap QOC 03.247 CARLANE Calixto de Brito;
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- Cap QOC 03.252 GUILHERME Antonio Lisita; e

- 1º Ten QOC 03.665 THAYSSA Souza Ramos.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 dias para apresentação dos resultados dos trabalhos ao
Comando Geral.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação em Boletim Geral
Eletrônico da Corporação.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Comando Geral  do  Corpo de Bombeiros Militar, aos 10 dias do mês de março de 2022.

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
Comandante-Geral

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 15/03/2022, às 05:53, 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 000028204430 e o código CRC 0A3180BE.

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 201900011030134 SEI 000028204430
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1. OBJETIVO 
 
Esta Norma Técnica estabelece a 
regulamentação das condições mínimas para a 
instalação de hidrante urbano.  

 

2. APLICAÇÃO 
 

2.1 Esta Norma Técnica se aplica à instalação de 

hidrantes urbanos na rede pública de distribuição 

de água e em loteamentos e condomínios dos 

municípios conveniados, respeitadas as 

respectivas legislações municipais vigentes.  

 

2.2 Fica facultado aos demais municípios adotá-

la, mediante legislação municipal específica.  

 

3. REFERÊNCIAS 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE GOIÁS, Norma Técnica nº 1 – Procedimentos 

administrativos. Goiás, 2014.  

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE GOIÁS, Norma Técnica nº 4 – Símbolos 

gráficos para projeto de proteção contra 

incêndios. Goiás, 2014.   

CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, Instrução Técnica 

n. 34. São Paulo, 2019. 

NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de 

água para abastecimento público. São Paulo, 

2017.  

NBR 5667 – Hidrantes urbanos de incêndio. São 

Paulo, 2006.  

 

4. DEFINIÇÕES 
 

Para efeitos desta Norma Técnica, aplicam-se as 

definições constantes da Norma Técnica nº 3 – 

Terminologia de segurança contra incêndio. 

 

5. PROCEDIMENTOS 
 

5.1 Da instalação de hidrantes urbanos em 

loteamentos e condomínios   

 

5.1.1 O loteador deverá projetar e instalar, além 

dos demais serviços e equipamentos urbanos 

obrigatórios, hidrantes urbanos nas redes de 

distribuição de água do loteamento ou 

condomínio.   

 

5.1.2 Para o projeto, deverão ser observados os 

parâmetros contidos na tabela do anexo F.  

 

5.1.3 Recomenda-se que a concessionária local 

dos serviços de água e esgotos ou a prefeitura 

somente assine o “aceite” da rede de distribuição 

de água do loteamento após a inspeção e testes 

dos hidrantes urbanos e após a verificação de 

que foram instalados conforme projeto aprovado, 

além do cumprimento dos demais requisitos 

legais pertinentes.  

 

5.1.4 O disposto neste item 5.1 aplica-se 

igualmente aos loteamentos implantados pela 

administração pública direta ou indireta.  

 

5.2 Da entrega de hidrante urbano  

 

5.2.1 A critério do município, mediante adoção  de 

legislação própria, todo proprietário de edificação, 

por ocasião da sua construção, fornecerá para 

instalação na rede pública um hidrante urbano 

completo, com diâmetro 100 mm, conforme 

padrão da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), acompanhado de um registro 

de gaveta de junta elástica (JE) de diâmetro 100 

mm e as respectivas conexões à rede de 

distribuição de água.  

 

5.2.2 Para a instalação do hidrante urbano a que 

se refere o item 5.2.1, considerar-se-á a área 

construída da edificação, qualquer que seja a sua 

ocupação e a população do município, conforme 

Tabela do Anexo A.   

 

5.2.2.1 A entrega do hidrante urbano de que trata 

o item 5.2.1, não se aplica às edificações 

destinadas ao uso de entidade declarada de 

utilidade pública por lei. 

 

5.2.2.2 Para a população, será adotado o número 

constante do recenseamento mais recente, 

efetuado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 

5.2.3  Adquirido pelo proprietário do imóvel, o 

hidrante urbano e demais acessórios, a que se 

refere o item 5.2.1, serão instalados às expensas 

da concessionária local dos serviços de água na 

rede pública de distribuição, segundo localização, 

critérios e condições a serem determinados pela 

concessionária, em conjunto com o Corpo de 

Bombeiros. 

 

5.2.4 O hidrante urbano será entregue quando do 

pedido de vistoria final da edificação.  

 

5.3 Da instalação de hidrante urbano na rede 

pública  

 

5.3.1 À concessionária local dos serviços de 
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águas e esgotos é atribuída a competência para o 

projeto, a instalação, a substituição e a 

manutenção dos hidrantes urbanos.  

 

5.3.2  A concessionária, em conjunto com o 

Corpo de Bombeiros local, estabelecerá os locais 

para a instalação dos hidrantes urbanos, 

acompanhando os trabalhos de instalação.  

 

5.3.3 O espaçamento entre os hidrantes urbanos, 

vazão e pressão serão estipulados pela 

concessionária em conjunto com o Corpo de 

Bombeiros, com base nesta Norma Técnica, nas 

normas técnicas brasileiras vigentes e nas 

condições da rede pública de distribuição de água 

local.  

 

5.3.4 Os hidrantes urbanos serão 

preferencialmente instalados nas esquinas das 

vias públicas e no meio das grandes quadras. 

 

5.3.5 Os hidrantes urbanos serão desta forma 

instalados,  até que toda a área urbana e distritos 

do município sejam totalmente atendidos por este 

benefício, o qual pode ser estendido à área rural.  

 

5.3.6 Recomenda-se que a concessionária local 

dos serviços de água e esgoto, ao implantar 

novas redes de distribuição de água ou substituir 

as antigas, faça a previsão e a instalação dos 

hidrantes urbanos respectivos, atendendo ao 

disposto no item 5.3.3.  

 

5.3.6.1 A concessionária poderá também estudar 

a possibilidade da substituição dos hidrantes 

subterrâneos existentes por hidrantes urbanos, 

bem como a substituição da rede de água em 

obras de reforço do abastecimento. 

 

5.3.7 O Corpo de Bombeiros da área solicitará 

à concessionária local dos serviços de água o 

conserto dos defeitos constatados nos hidrantes 

urbanos, de forma a mantê-los sempre em 

perfeitas condições de funcionamento.  

 

5.3.8 O Corpo de Bombeiros solicitará à 

concessionária local dos serviços de água que 

indique a localização dos hidrantes urbanos em 

mapa circunstanciado, mantendo-o 

constantemente atualizado.  

 

5.3.9 Preferencialmente, a instalação de que trata 

o item 5.3.5 será feita, em redes de, no mínimo, 

150 mm de diâmetro.  

 

5.3.9.1 Havendo inviabilidade técnica, pode-se 

instalar hidrantes em redes com diâmetro menor 

do que 150 mm, desde que atenda às vazões 

estipuladas pelo Anexo F. 

 

5.4 Da identificação da vazão do hidrante 

urbano  

 

5.4.1 Os capacetes e os tampões dos hidrantes 

urbanos devem ser pintados conforme o padrão 

constante do Anexo B.   

 

5.4.2 Deve-se entender que a identificação dos 

hidrantes urbanos constante do item 5.4.1 

representa somente a capacidade individual de 

cada hidrante urbano e não de um grupo de 

hidrantes urbanos funcionando simultaneamente.  

 

5.4.3 O Corpo de Bombeiros da área de 

atuação enviará à concessionária local os 

serviços de águas e esgotos cópia do relatório 

com o resultado dos testes da vazão dos 

hidrantes urbanos para avaliação do desempenho 

da rede. 

 

5.4.4 Para melhor visualização, o corpo do 

hidrante será pintado de amarelo.  

 

5.5 Da identificação da proibição de 

estacionamento  

 

5.5.1 Para melhorar a identificação da proibição 

de estacionamento, em frente de cada hidrante 

urbano deverá ser pintada a sinalização descrita 

no Anexo E. 

 

5.5.2 A responsabilidade para implantar a 

sinalização descrita no item anterior será da 

concessionária local dos serviços de águas e 

esgotos ou  do órgão de trânsito do município,  

quando houver. 

 

5.6 Recomendação  

 

5.6.1 Tendo em vista a dificuldade de 

visualização, a grande possibilidade de obstrução 

e de contaminação da água, recomenda-se que 

não seja mais aceita a instalação de hidrante do 

tipo subterrâneo na rede pública de distribuição 

de água e nas redes dos loteamentos e 

condomínios.   

 

5.6.2 Pelos mesmos motivos elencados no item 

5.6.1, recomenda-se que os hidrantes 

subterrâneos existentes sejam gradativamente 

desativados para a finalidade de combate a 

incêndios e, após análise de viabilidade, sejam 

substituídos por hidrantes urbanos, fabricados de 

acordo com a norma da ABNT. 
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ANEXO A 

Tabela explicativa da quantidade mínima de habitantes para que haja a exigência do 

fornecimento de um hidrante ao município 

 

População do Município Área Construída da Edificação (m²) 

Até 100.000 Habitantes Acima de 1.500 

Acima de 100.000 e até 200.000 Habitantes A cima de 2.500 

Acima de 200.000 Habitentes Acima de 5.000 

Fonte:  Instrução Técnica 34/2011 – Hidrante Urbano - Corpo de Bombeiros Policia Militar do Estado de São Paulo (CBMPMESP). 
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ANEXO B 

Cores padrão para a identificação da vazão dos hidrantes urbanos 

a) Hidrante com vazão maior que 2.000 L/min: 

 

b) Hidrante com vazão entre 1.000 L e 2.000 L/min: 
 

 
 

c)  Hidrante com vazão menor que 1.000 L/min: 
 

 
 

Fonte:  Instrução Técnica 34/2011 – Hidrante Urbano- Corpo de Bombeiros Policia Militar do Estado de São Paulo (CBMPMESP). 
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ANEXO C 

Esquema de instalação do hidrante urbano e relação de seus componentes 

 

Fonte:  Instrução Técnica 34/2011 – Hidrante Urbano- Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo (CBMPMESP). 
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ANEXO D 

Posicionamento do hidrante urbano no passeio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Instrução Técnica 34/2011 – Hidrante Urbano - Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo (CBMPMESP). 

 

 

 

  

GUIA 
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ANEXO E 

Sinalização horizontal – hidrante de coluna 

Corredor preferencial 

 

Fonte:  Instrução Técnica 34/2011 – Hidrante Urbano - Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado de São Paulo (CBMPMESP). 
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ANEXO F 

Tabela de especificações para Hidrantes Urbanos 

 

Tipo/Classificação 

 quanto à carga de incêndio 

Vazão mínima no 

 Hidrante Urbano (L/min) 

Raio de atendimento 

(m) 

Loteamentos Residenciais 600 800 

Risco baixo (CI ≤ 300MJ/m²) 600 800 

Risco Médio (300 < CI ≤ 1.200MJ/m²) 1.000 600 

Risco Alto (CI > 1.200MJ/m²) 2.000 300 

Loteamentos Industriais 2.000 300 

Fonte:  Parecer 03/2022 da Comissão de Estudo do CBMGO, criada pela Portaria n. 136/2021. (Vide Processo SEI 202100011032459) 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 101, de 11 de março de 2022

 

Aprova a atualização da Norma Técnica 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 nº 23.197, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 4º da Lei estadual nº 15.802, de 11
de setembro de 2006, e do ar�go 11, inciso II, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro 2013, e do
ar�go 114 do Decreto estadual n. 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria
da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica -
NT-34/2014 - Hidrante Urbano, conforme O�cio nº 10306/2022 - CBM (000027625604), de lavra do
Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica - NT-34 - Hidrante Urbano, nos termos
do anexo SEI nº 000028247616.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 104, de 14 de março de 2022
 

Designa bombeiros militares para comporem a Comissão Permanente de
Licitações do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

 

 

O COMANDANTE GERAL DO CBMGO E O PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DO
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS – FUNEBOM, no uso de suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, II, e § 2º, da
Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013,

 

Considerando o disposto nos ar�gos 1º e 8º da Lei estadual nº 17.480, de 8 de
dezembro de 2011;

Considerando o teor dos ar�gos 11 e 12 do Decreto estadual nº 7.622, de 21 de maio
de 2012;

Considerando o disposto no ar�go 88, inciso III, do Regulamento da Secretaria de
Estado da Segurança Pública, aprovado pelo Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020;

Considerando o que consta na Norma Administra�va nº 14, de 31 de maio de 2012;

Considerando o teor da Portaria 797/19 (SEI 000022663069)  que delega ao
Comandante Geral do CBMGO, as atribuições, para, na forma da lei, pra�car os atos de execução
orçamentária, financeira e contábil no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás,
incluindo os de autorização para abertura de processos de despesas e processamento das licitações; e

Considerando o Parecer Jurídico 93 ( SEI 000028030991) que reforça o entendimento
sobre as Competências da CPL do CBMGO, no que tange ao processamento de licitações da Unidade
Orçamentária n.º 2903, resolve:

 

Art. 1º  Designar os bombeiros militares relacionados a seguir para comporem a
Comissão Permanente de Licitações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - (UO 2903) e
do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás – FUNEBOM - (UO 2953), bem como, de processos decorrentes de Unidades Orçamentárias
descentralizadas para o FUNEBOM, em atendimento ao ar�go 38, inciso III, da Lei federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, sem prejuízo de suas atribuições normais, a saber:

 

I - �tulares:

a) Cap QOC 01.954 Frederico Magalhães GUERRA - CPF nº 868.783.521-34 - Presidente;

b) 1º Ten QOC 03.671 JOEL Varela do Nascimento Neto - CPF nº 012.244.474-41 - 2º
Membro;
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c) 3º Sgt QP/Combatente 02.587 Marcos Vinícios GRANGEIRO Damacena - CPF nº
009.790.481-33 - 3º Membro; e

d) Cb QP/Combatente 03.573 JOELLEN Luci Silvestre Vaz - CPF nº 013.528.931-93 - 4º
Membro.

II - suplente: 3º Sgt QP/Combatente 03.794 Raphael Caixeta SERPA - CPF nº
850.556.621-15.

 

Art. 2º  O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer
dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

 

Art. 3º  Designar para a coordenação dos procedimentos licitatórios realizados sob a
modalidade Pregão, na qualidade de Pregoeiros, a par�r desta data, em atendimento ao disposto no art.
3º, inciso IV, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do art. 13, inciso I, do Anexo Único do
Decreto estadual nº 9.666, de 21 de maio de 2020, sem prejuízo de suas atribuições normais, os
seguintes militares:

 

I – Cap QOC 01.954 Frederico Magalhães GUERRA - CPF nº 868.783.521-34; 

II – 1º Ten QOC 03.671 JOEL Varela do Nascimento Neto - CPF nº 012.244.474-41; 

III – 3º Sgt QP/Combatente 02.587 Marcos Vinícios GRANGEIRO Damacena - CPF nº
009.790.481-33; 

IV – 3º Sgt QP/Combatente 03.794 Raphael Caixeta SERPA - CPF nº 850.556.621-15; e

V – Cb QP/Combatente 03.573 JOELLEN Luci Silvestre Vaz - CPF nº 013.528.931-93.

 

Art. 4º  Designar para compor equipe de apoio aos Pregoeiros, sem prejuízo de suas
atribuições normais, os seguintes militares:

 

I – 1º Ten QOC 03.671 JOEL Varela do Nascimento Neto - CPF nº 012.244.474-41;

II – 3º Sgt QP/Combatente 02.587 Marcos Vinícios GRANGEIRO Damacena - CPF nº
009.790.481-33; 

III – 3º Sgt QP/Combatente 03.794 Raphael Caixeta SERPA - CPF nº 850.556.621-15; e

IV – Cb QP/Combatente 03.573 JOELLEN Luci Silvestre Vaz - CPF nº 013.528.931-93.

 

Art. 5º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Diário Oficial do Estado e  Bole�m Geral Eletrônico.

 

Art. 6º  Fica revogada a Portaria nº 079/2021 - CBM (000018579972).

 

Art. 7º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 102, de 11 de março de 2022

 

Aprova a atualização da Norma Técnica 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 nº 23.197, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 4º da Lei estadual nº 15.802, de 11
de setembro de 2006, e do ar�go 11, inciso II, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro 2013, e do
ar�go 114 do Decreto estadual n. 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria
da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica -
NT-01/2021 - Procedimentos Administra�vos, conforme O�cio nº 9250/2022 - CBM (000027477357), de
lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica - NT-01 - Procedimentos
Administra�vos, nos termos do anexo SEI nº 000028255071.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 94, de 15 de março de 2022

 

Aprova Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra�vos no âmbito do CBMGO.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.197, no
uso de suas atribuições legais, 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 202100011020874, resolve:

 

Art. 1º  Aprovar o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administra�vos
Celebrados pelo CBMGO, conforme SEI nº 000028202413.

 

Art. 2º  O Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar deverá adotar as
providências visando inserir o manual ora aprovado nos conteúdos programá�cos dos cursos ministrados
na Corporação, conforme conveniência.

 

Art. 3º  A Secretaria Geral e o Comando de Apoio Logís�co providenciem o que lhes
compete.

 

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

 

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 206, de 15 de março de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de licença especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS, em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de
2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991,
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° 202100011037761, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial ao militar relacionado abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO

01 1º Sgt
QP/Combatente 01.447 CÁSSIO DE ALMEIDA

GOMES
907.332.071-

20
4º

quinquênio 3 meses 01/04 a
30/06/2022

 

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 16/03/2022, às 12:04, 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 16/03/2022, às 15:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011008119
INTERESSADO: BATALHÃO DE SALVAMENTO EM EMERGÊNCIA
Assunto: Cancelamento de punição.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 32/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do 2º Sgt QP/Combatente 02.000
JOÃO CARLOS de Sousa Almeida, que solicita o cancelamento de registro de sanções disciplinares
constantes 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. É a síntese. Segue manifestação.
 
3. Analisando a ficha funcional do requerente, observa-se que o pleito de cancelamento

recai sobre uma sanção administrativa de detenção, publicada no Boletim EG - 157/2017-CBMGO, com
data de 26 de outubro de 2017.

 
4. A 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, 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. 112. As anotações de punições canceladas deverão ser excluídas da ficha virtual do militar e, não se
tratando desta, todas as anotações relacionadas com as sanções disciplinares canceladas deverão ser
apagadas de maneira que não seja possível a sua leitura. Em todo caso, na margem onde for feito o
cancelamento, deverão ser anotados o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o
cancelamento, com rubrica da autoridade competente que assinar as folhas de alterações. 

(Grifo nosso)

 
5. A sanção disciplinar de detenção não foi recepcionada pela nova Lei, contudo, o novo

ordenamento jurídico prevê a equivalência de tal sanção, para fins administrativos, com a sanção
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disciplinar de reprimenda, senão vejamos:
 

Art. 124. Para efeitos desta Lei, os prazos, a classificação, a reclassificação, a melhoria de comportamento e
equivalência com crime e contravenção penal, para prisão e detenção previstos nos Decretos nº 4.717, de 07
de outubro de 1996, e nº 4.681, de 03 de junho de 1996, correspondem, respectivamente, às sanções
disciplinares de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional e reprimenda previstas
nesta Lei.

 
6. 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, de 2018, esta Assistência entende que o militar
faz jus ao cancelamento do registro da sanção de detenção publicada no Boletim EG - 157/2017-CBMGO,
com data de 26 de outubro 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, aos 14 dias do mês de março de 2022.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 14/03/2022, às 16:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por HEITOR BRAGA DE PAULA, Bombeiro (a) Militar,
em 14/03/2022, às 16:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000028298531 e o código CRC B991D1E9.
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