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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011005859

Nome: @nome_interessado_maiusculas@

Comissão de estudo

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 26/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 25/2022 - CBM ;

1.4. Requerimento de análise (000027657432);

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social: As requerentes são prestadoras de serviços de locação e montagem de estruturas
em eventos no Estado de Goiás.

3.  Requerimento 

Foi informado via Requerimento (000027657432) que as previsões contidas na NT 12/2014 necessitam de
adequação, a fim de evitar prejuízos financeiros às requerentes e ao púbico em geral (ergonomia e
segurança):

No requerimento o solicitante alega que a Norma Técnica nº 12/2014 do CBMGO é omissa em relação à
utilização das arquibancadas para público sentado diretamente nos patamares, sem cadeira. 

O item 5.2.4 da NT 12/2014 prevê que:

“ A altura e largura dos degraus das arquibancadas, para público em pé (quando permi�do), devem possuir
as seguintes dimensões:

a) Altura máxima de 0,19 m; b) Largura mínima de 0,40 m .”

Ainda diz que pela altura máxima de 0,19 m seria ergonomicamente inviável e inseguro uma pessoa sentar
na arquibancada.

Questionou também a forma do cálculo de inclinação máxima das arquibancadas, afirmando que este teria
base "empírica", sem qualquer fundamentação. Afirmou que a Norma não se sustenta em estudos de
viabilidade de efeitos estruturais com a indicação de que esse seja o limite seguro ou limiar de segurança,
sugerindo um ângulo maior.

Citou também que há normas no Brasil que permitiriam as medidas e angulação da arquibancada conforme
apresentadas na solicitação. Sugerindo assim, que seriam possíveis as dimensões de altura de espelho de
36cm e largura mínima de 55cm de patamar, resultado num ângulo de 33.21º (conforme Figura 1).
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Figura 01: Demonstração da altura de espelho (a) de 36 cm e uma largura (b) mínima de 55 cm de patamar (relação Piso x Espelho), u�lizando-se o ângulo de
inclinação 33.21º.

4. Comentários

Para uma melhor argumentação vamos dividir o requerimento de acordo com o tema proposto.

4.1. Público Sentado

Em resposta ao questionamento que a NT-
12/2014 publicada no BGE n. 205/2014 de 07/11/2014, não prevê arquibancadas para público sentado em
arquibancadas provisórias, enfatizamos que o item 5.2.5.2, demonstra que este tipo de utilização está
previsto:

"5.2.5.2 Para arquibancadas provisórias (desmontáveis, sem cadeiras ou poltronas), se aceita largura mínima
do patamar de 0,70 m. Caso haja cadeiras ou poltronas, se aceita largura mínima de 0,75 m, com redução
em 25% do comprimento máximo do patamar."

Portanto, os dados apresentados no requerimento não se traduzem no que está apresentado na NT-
12/2014, pois há a previsão de largura e espelho de arquibancadas desmontáveis para o publico sentado
no próprio patamar. 

4.2. Inclinação da Arquibancada

 Em resposta à argumentação de que uma inclinação de 33º seria mais segura do que de 25°, lembramos que
quanto maior o ângulo maior o risco. E ainda lembramos que inclinações ou gradientes superiores a
25º devem ser evitados. Onde existirem, deve-se considerar a previsão de barreiras antiesmagamento,
conforme item 5.3.1.1, da NT-12:

"5.3.1.1 Nos setores cuja inclinação superar ou igualar-se a 32 graus, é obrigatório a instalação de guarda-
corpos na frente de cada fila de assentos. A altura dessas barreiras deve ser, no mínimo, de 0,70 m do piso e
sua resistência mecânica mínima de 1,5 kN/m (kilo newton por metro). " 

 

A seguir, apresentaremos dados referentes aos valores adotados por outros Corpos de Bombeiros, em
relação às larguras mínimas dos patamares e inclinações máximas das arquibancadas.  

4.3. Normas em outros Estados

Em levantamento realizado junto aos Corpos de Bombeiros de 26 estados e do Distrito Federal
(000028267676), verificou-se que a largura mínima de patamar adotada para arquibancadas desmontáveis
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variam conforme a Tabela 1:

 

LARGURA MÍNIMA NÚMERO DE UF´S

85 CM 01

80 CM 01

75 CM 01

70 CM 17

60 CM 02

55 CM 01

OMISSO 04

Tabela 1 - Levantamento da largura dos patamares.

Foi realizado, ainda, levantamento em relação à inclinação máxima das arquibancadas (000028267676). 

Após a pesquisa, notamos que a inclinação máxima, nas arquibancadas provisórias, nos setores com assento
no próprio patamar da arquibancada é de 25 graus. Já nos setores com assentos fixos é permitido a inclinação
máxima de 37 graus. Sendo que setores cuja a inclinação supere ou iguale 32 graus, deverá ser obrigatória a
instalação de guarda corpos (barreiras anti-esmagamento) na frente de cada fila de assento.

Por fim, enfatizamos que a NT-12/2014 trata especificamente de reunião de público (inclusive em estruturas
desmontáveis) e que esse tipo de ocupação concentra grande quantidade de pessoas. Portanto, a adequação
normativa protege milhares de vidas, dentre elas crianças e idosos, que frequentam e utilizam esse tipo de
instalação.

5. Parecer

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

Sugerir o indeferimento da solicitação de alteração normativa, dado que a argumentação apresentada
ocorre na contramão da segurança e da garantia da incolumidade das pessoas.
Sugerir ainda, como forma de permitir a adaptação das estruturas existentes (em desacordo com os
parâmetros normativos), a edição de Orientação Técnica, ou documento similar, que estabeleça
critérios compensatórios para a utilização destas, com vigência por tempo determinado e suficiente
para a adequação.
Sugerir, como requisitos para as estruturas com patamares e inclinações em desconformidade com os
parâmetros da NT-12, a adoção de alguma das compensações a seguir:

Redução do público total da arquibancada;
Previsão de barras antiesmagamento a cada 4 patamares;
Redução do comprimento máximo entre os acessos radiais;
Limitação da altura máxima das arquibancadas;

A presente Comissão de Estudos possuiu caráter instrutivo visando subsidiar a edição normativa, bem como
a tomada de decisão do setor normatizador do CBMGO.

É fundamental a proteção da vida e a Lei estadual 15802 busca este fim maior, por meio da NT-12 e das
demais Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás referentes à segurança contra
incêndio e pânico.
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Este é o parecer

CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 16 dias do mês de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RHANDERSON LOURENCO SANTOS, Bombeiro (a)
Militar, em 16/03/2022, às 10:27, 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 CLAUDIO SILVA DA SILVEIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 16/03/2022, às 10:31, 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 PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, gerente,
em 16/03/2022, às 10:33, 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
000028205823 e o código CRC 1C9909B7.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62)3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011005859 SEI 000028205823
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 39, de 18 de março de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número
176042/21.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 - CBMGO, resolve:

 
 
Art. 1º Nomear Comissão para analisar e  emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Vistoria de Funcionamento n. 176042/21 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 1º Ten QOC 02.353 Cláudio Silva da Silveira;
- Membro: 1º Ten QOC 03.673 Márcio Ferreira Magalhães; e
- Membro: 2º Ten QOC 03.866 Kenyo Rocha Visconde.
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos;
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
Goiânia, aos 18 dias do mês de março de 2022.
 

 
ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

Comandante do CAT
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Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 21/03/2022, às 15:40, 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
000028474960 e o código CRC BC432BE7.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.ÁREA - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011009216 SEI 000028474960
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011009216
Nome: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL R13 PARQUE ARQUITETÔNICO
Assunto: Comissão Técnica

PARECER CBM/DIC-CAT-18970 Nº 10/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Portaria n. 39/2022 – CBM;
1.4 Protocolo de Inspeção de nº  176042/21;
1.5 Protocolo de Comissão Técnica nº  33857/22 ;
1.6 Solicitação de Comissão Técnica – Ocupação/Uso: Residencial/A-2. 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

 

2.1 Nome ou Razão Social: Condomínio Residencial R13 Parque Arquitetônico.;
2.2 Endereço: Rua 36, nº 307, St. Marista, Goiânia - Goiás;
2.3 CNPJ: 37.797.444/0001-00;
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Residencial, A-2;
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 24.643,75m²;
2.6 Altura Apresentada: 94,24 m.
 
 

3. REQUERIMENTO

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01
() – Procedimentos Administrativos, o seguinte:

3.1 Exigência / Estudo de caso para análise:
NT-11 Item 5.5.1.4 Em todas as edificações independentemente de seu uso ou ocupação,

o lixo, materiais descartáveis ou inservíveis, produzidos e/ou decorrentes das atividades afins, somente
poderão ser armazenados em compartimentos apropriados e projetados para este fim; em hipótese alguma,
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esses materiais poderão permanecer, mesmo que temporariamente, ao longo dos acessos (corredores e
passagens) e, nem no interior de escadas e rampas.

3.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:
Pedimos que seja feita a análise do hall de serviço da torre Époque para possível

liberação de se fixar lixeiras no hall. Conforme exigência da norma 11/2017 a largura mínima da saída de
emergência é de 1,20m o hall em questão possui 1.62m (2,31m²) portanto pedimos que seja colocado uma
lixeira de no máximo 30cm de largura e 30 litros de capacidade em material inox conforme fotos em
anexo.

3.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:
Placas indicativas da rota de fuga e indicativa de não colocar lixo fora da lixeira.
 
Imagens do Anexo H:
 

Figura 1 - Imagem retirada do Anexo H
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De acordo com o 5.5.1.4 da NT-11, em todas as edificações, independentemente de seu
uso ou ocupação, o lixo, materiais descartáveis ou inservíveis, produzidos e/ou decorrentes das atividades
afins, somente poderão ser armazenados em compartimentos apropriados e, projetados para este
fim. Em hipótese alguma, esses materiais poderão permanecer, mesmo que temporariamente, ao longo dos
acessos (corredores e passagens) e, nem no interior de escadas e rampas.

Bem como, o item 6.4.4.18.1 da NT-01, informa que o vistoriador tem discricionariedade
para liberar, de ofício, pequenas variações entre o que está previsto no projeto e o que se apresenta
executado, desde que estas variações sejam pontuais e não interfiram no funcionamento eficaz das
medidas de segurança contra incêndio e pânico. Nesse sentido, o caso verificado pontualmente em
inspeção, em que a lixeira tinha o porte extremamente pequeno, sendo feita de material incombustível
(inox), foi aceito de forma excepcional pelo vistoriador, conforme previsto nos citado itens Normativos.

Porém, em regra geral, continua a vedação normativa para colocação de lixo, lixeiras e
similares ao longo dos acessos, como hall de acesso à caixa de escada ou sua antecâmara, devendo,
conforme o caso, ser previsto em fase de projeto um compartimento especialmente projetado para essa
finalidade, justamente para que não haja qualquer comprometimento, tanto na largura mínima das saídas,
quanto na carga de incêndio nesses espaços. Pois, em caso de não haver essa vedação expressa na Norma,
certamente isso ocasionaria em situações de utilização de lixeiras de portes e de materiais variados e em
grandes volumes justamente nos pontos cruciais de acesos às rotas de saída de emergência nos pavimentos
das edificações, aumentando os seus riscos. 

Esta comissão ressalta, que a vedação Normativa em estudo que proíbe a colocação de
lixo, lixeiras e similares ao longo dos acessos, inclusive nos halls de pavimentos elevados, visam garantir
uma rota de saída de emergência livre de quaisquer obstáculos ou materiais que possam vir a inflamar e
dificultar ou até mesmo impedir a saída dos ocupantes da edificação em casos de emergência. Lembrando
ainda, que nesses espaços são instalados os equipamentos de prevenção e/ou combate a incêndios e que,
em fase posterior ao abandono dos ocupantes, ao implementar uma operação de combate ao incêndio, a
presença de materiais diversos nestes espaços, que muitas vezes possuem áreas já bem reduzidas, pode
causar uma dificuldade de acesso aos equipamentos e sua manipulação preparatória para o combate, a
exemplo do lançamento de linhas de mangueiras.

5. PARECER

 
Diante do exposto, esta Comissão Técnica decide INDEFERIR o pedido, entendendo

que, em regra, há vedação Normativa para colocação de lixos, lixeiras e similares em acessos (como hall).
O presente parecer condiciona-se à atual situação da edificação e projeto apresentado a

esta comissão. Caso seja alterada sua finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá ser
apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.

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

 
Este é o parecer.
 
 

Cláudio Silva da Silveira - 1º Ten QOC
(Presidente)

 
 

Márcio Ferreira Magalhães - 1º Ten QOC 
(Membro)

 
 

Kenyo Rocha Visconde - 2º Ten QOC
(Membro)
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 21dias do mês de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO SILVA DA SILVEIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 21/03/2022, às 12:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO FERREIRA MAGALHAES, Bombeiro (a)
Militar, em 21/03/2022, às 12:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por KENYO ROCHA VISCONDE, Bombeiro (a) Militar,
em 21/03/2022, às 16:30, 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
000028475102 e o código CRC 93A49E56.

 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT

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

 

Referência: Processo nº 202200011009216 SEI 000028475102
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 116, de 21 de março de 2022

 

Subs�tui bombeiro militar na comissão responsável pela realização do Teste de Avaliação Profissional de
2022.

 

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 ar�go 14 da Lei estadual nº 15.704, de 20 de junho de 2006, cominado com o ar�go 11, §
2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013,

 

Considerando o disposto na Portaria 637/2021 - CBM (000025620255), que
designou bombeiros militares para comissão responsável pela realização do Teste de Avaliação
Profissional de 2022; e

Considerando o O�cio nº 16463/2022 - CBM (000028453387), em que o Presidente da
Comissão de Avaliação Profissional - CAP para o TAP/2022 sugere a subs�tuição do 1º Ten QOC 03.679
BRUNO André Xavier De Lima, vez que o militar se encontra em afastamento para tratamento da saúde
de pessoa da família, resolve:

 

Art. 1º  Dispensar o 1º Ten QOC 03.679 BRUNO André Xavier de Lima - CPF
nº 010.056.531-00 da comissão interna des�nada à operacionalização do Teste de Avaliação Profissional
rela�vo ao certame de promoção de praças previsto para o mês de julho de 2022.

 

Art. 2º  Designar o Cap QOC 02.950 Anderson ARAÚJO da Costa - CPF nº 001.253.941-44
para compor a referida comissão, cumula�vamente com as funções que já exerce.

 

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Bole�m Geral Eletrônico.

 

Art. 4º  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 23/03/2022, às 13:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
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Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 02, de 14 de março de 2022

 
 

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

 
O Comandante de Gestão Estratégica - CGE, no uso de suas atribuições legais e

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

do material permanente em carga do CGE conforme Ofício nº 15503/2022 - CBM (000028300747);
 
Art. 2º Designar o Cap QOC 02.772 ÍTALO Ferreira Silva - Presidente, o 1° Ten

QOA/Adm 01.491 Eduardo Gonçalves de ALMEIDA - Membro e o 3° Sgt QPC 02.867 RAFAEL Batista
de Oliveira - Secretário, para em comissão efetuar o  exame e averiguação da viatura constante no
documento supracitado;

 
Art. 3º – De acordo com a legislação vigente, caso seja constatado a inservibilidade do

referido material permanente, seja providenciado sua baixa patrimonial da carga deste Comando e
consequentemente da carga patrimonial geral da Corporação;

 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para entrega de Termo de Exame,

Averiguação (TEA) do material permanente em análise.
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir desta

data.                                                                       
 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 

CRISTIANO CARVALHO REZENDE - TC QOC
Comandante de Gestão Estratégica 

 
Comando de Gestão Estratégica do Corpo de Bombeiros Militar, aos 14 dias do mês de março de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO CARVALHO REZENDE, Comandante,
em 16/03/2022, às 08:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 64, de 21 de março de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

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 nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011003564, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
ST QP/Combatente 01.440 BLENER ROGÉRIO VIEIRA, CPF: 623.637.191-15, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 7/2001 - 4º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 22/2002 - 4º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 48/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 18/2004 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 5/2005 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Interno nº 10/2006 - COB, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se "Exercício:
2006";

VII - Bole�m Geral Eletrônico nº 111/2008 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-
se "Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 155/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 228/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-
se "Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 2/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 1/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 216/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 99/2013 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 216/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 102/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 131/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 95/2017 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 13/2018 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 99/2019 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019"; 

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 43/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-se
"Exercício: 2020"; 

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 96/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020"; 

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 194/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021". 

 

Art. 2º  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 3º  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

 
ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 23/03/2022, às 09:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 23/03/2022, às 12:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011009175
INTERESSADO: 8° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
Assunto: Cancelamento de punições.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 35/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do 2º Sgt QP/Combatente 01.322
Kláudio ANTÔNIO Alves de Morais, que solicita o cancelamento do registro de sanções disciplinares
constantes em sua ficha funcional, bem como a alteração de comportamento, com fulcro na 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 - CEDIME.

 
2.  É a síntese. Segue manifestação.
 
3.  Analisando a ficha funcional do requerente, observa-se a existência das seguintes

sanções administrativas: 
 

         PUNIÇÃO         BOLETIM        DATA 
   01      PRISÃO      EG - 98/2015-CBMGO   19/06/2015
   02      REPREENSÃO      EG-113/2012-CBMGO   15/06/2012
   03      DETENÇÃO      EI-5/2008--CBMGO   26/03/2008

 
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.
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(Grifo nosso)

 
5. As sanções disciplinares de prisão e detenção previstas no Decreto nº 4.681, de 03 de

junho de 1996 - Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, não foram
recepcionadas pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás, contudo, o novo
ordenamento jurídico prevê a equivalência de tais sanções para fins administrativos, respectivamente em,
prestação de serviço preferencialmente operacional e reprimenda, senão vejamos:

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

 

6. Pelos dispositivos colacionados observa-se que o requerente cumpre com os requisitos
legais para o cancelamento das sanções disciplinares constantes em sua ficha funcional.

 
7. Quanto a mudança de comportamento a Lei estadual n. 19.969, de 2018, dispõe em

seu art. 47 acerca da competência para classificação, reclassificação e de reconhecimento da melhoria de
comportamento, dos requisitos quanto ao tempo de serviço, possível sanções disciplinares e condenadas na
Justiça Militar ou Comum, senão vejamos:

 
Art. 44. O comportamento militar das Praças espelha a sua atuação como militares e civis, sob o ponto de
vista disciplinar.
§ 1º Os atos de classificação, reclassificação e de reconhecimento da melhoria de comportamento do
militar são da competência das autoridades previstas nos incisos II a XIV do art. 12 desta Lei,
obedecendo-se ao disposto neste Capítulo e, necessariamente, publicados em boletim ou diário.
§ 2º Ao ser incluída na Corporação a Praça será classificada no comportamento BOM.

Art. 45. O comportamento militar da Praça deve ser classificado em:
I - EXCEPCIONAL - quando, no período de 7 (sete) anos de efetivo serviço, não tenha sofrido qualquer
sanção disciplinar;
II - ÓTIMO - quando, no período de 5 (cinco) anos de efetivo serviço, tenha sido punida com até 1
(uma) reprimenda;
(...)
Art. 47. A contagem de tempo para melhoria de comportamento será feita automaticamente, começando a
partir da data em que for publicada a punição.
Art. 48. Para efeito de classificação, reclassificação e melhoria do comportamento de que trata este capítulo,
fica estabelecida a seguinte correlação:

I - 2 (duas) repreensões equivalem a 1(uma) reprimenda;
II - 2 (duas) reprimendas equivalem a 1(uma) prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional;
III - 1 (uma) transferência a bem da disciplina equivale a 1 (uma) prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional.
Parágrafo único. Tão-somente para efeito de classificação do comportamento, fica estabelecida a
seguinte equivalência, no caso de as Praças tiverem sido condenadas na Justiça Militar ou Comum, por
crime doloso, culposo ou contravenção, a qualquer pena transitada em julgado, inclusive aquelas em
substituição, salvo se por fato ocorrido em consequência do serviço, desde que não seja considerado
ofensivo à honra e ao pundonor militar:
I - crime doloso equivale a uma prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional;
II - crime culposo equivale a uma reprimenda;
III - contravenção penal equivale a uma repreensão
(...) grifo não original
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8. Pela análise da ficha funcional do militar, resta inequívoco que o mesmo cumpre com

o requisito previsto no art. 45 da precitada Lei, acima colacionado, com vistas a melhoria de seu
comportamento, restando pendente contudo, a análise do parágrafo único do art. 48, pelo que, sugerimos o
encaminhamento dos autos ao Comando de Correições e Disciplina para averiguação e,
posteriormente, reenvio do processo ao Comandante do militar, o qual possui competência legal para
proceder o reconhecimento da melhoria de comportamento, consoante previsão do § 1º do art. 44 do
CEDIME.

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

cancelamento das sanções administrativas disciplinares elencadas, consoante disposição do art. 109 da Lei
estadual n. 19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar faz jus aos cancelamentos dos registros
das sanções de disciplinares descritas no item 2 desta Manifestação e, consequentemente, a retirada de sua
ficha funcional de todas as anotações relacionadas com as sanções disciplinares canceladas, devendo ser
anotado o número e a data do boletim de cancelamento. Quanto ao pleito de melhoria do comportamento,
sugere-se que se proceda conforme orientado no item 8 desta peça opinativa.

 
Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 23 dias do mês de março de 2022.

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 23/03/2022, às 10:33, 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
23/03/2022, às 10:33, 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
000028581830 e o código CRC 8B4C40AB.
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