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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 131, de 04 de abril de 2022

 

Altera a composição da Guarda de Honra Especial da Corporação.

 

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 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 na Norma Administra�va nº 06 - Guarda de Honra Especial; 

Considerando o disposto na Portaria 681/2021 - CBM (000026247648), que dispõe
sobre a composição da Guarda de Honra Especial da Corporação; e

Considerando ainda o teor dos autos dos processos SEI nº 202200011001997,
202200011009666 e nº 202200011007363, resolve:

 

  Art. 1º  Dispensar o Sd 1ª Classe QP/Combatente 03.962 Gusthavo ABREU Ba�sta e o Sd
1ª Classe QP/Combatente 04.064 Tiago Pires Do NASCIMENTO das respec�vas funções perante a Guarda
de Honra Especial do CBMGO.

 

Art. 2º  Designar os militares relacionados a seguir para comporem a Guarda de Honra
Especial do CBMGO, cumula�vamente com as funções que já exercem:

ORD POSTO/GRAD RG NOME FUNÇÃO OBM
1 2º Ten 3.881 ANA CAROLINA Caetano De Brito Membro CAL
2 Sd 1ª Classe 3.894 CAIQUI Gouveia Barros Membro 14º BBM
3 Sd 1ª Classe 4.113 MAYCOM De Sousa Costa Membro 2º BBM

 

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 a contar de sua publicação.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 04/04/2022, às 18:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000028936861 e o código CRC DD6BDE77.

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 202100011037916 SEI 000028936861
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 275, de 04 de abril de 2022

 

 

Dispõe sobre declaração de bombeiros militares à graduação de Aspirante-a-Oficial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019,
publicado no Suplemento do Diário Oficial do Estado n° 23.197, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11, incisos II e VI,
da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 40 do Decreto Estadual n° 8.060, de 18 de dezembro de 2013, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública, e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS da Corporação, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013,

CONSIDERANDO o disposto no ar�go 20 da Lei Estadual n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, que Baixa o Estatuto dos Bombeiros
Militares do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO o teor da Ata CBM/CAEBM-11135 (000028544282), que versa sobre a conclusão do Curso de Formação de Oficiais; e

CONSIDERANDO, por fim, o que consta dos autos do Processo SEI n° 202200011009485, resolvem:

 

Art. 1º  Declarar à graduação de Aspirante-a-Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a contar de 28 de março de
2022, conforme an�guidade, os seguintes bombeiros militares: 

ORDEM GRADUAÇÃO RG NOME CPF
1 Cad 3º ano 04.129 LUCAS BARBOSA CRUVINEL 036.013.111-51
2 Cad 3º ano 04.114 ANA CAROLINA CAMPOS DE ABREU 011.554.441-08
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Art. 2º  Determinar ao 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 07/04/2022, às 12:37, 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 07/04/2022, às 18:45, 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 000028957978 e o código CRC 8422F7A2.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América - Goiânia-GO - CEP: 74270-060 - Tel.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011009485 SEI 000028957978
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 19 - Instrutores do PROEBOM na 20ª CIBM, de 04 de abril de 2022

 
Dispõe sobre a designação dos instrutores do PROEBOM 2022 no âmbito da 20ª CIBM/Goianira.

 
O Cap Comandante da 20ª CIBM/Goianira, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista as

diretrizes contidas na Ordem de Operação n. 05/2022 (000026780748). que versa sobre o Programa Educacional Bombeiro
Mirim/PROEBOM - Edição 2022, constante nos autos dos processos SEI n. 202200011002144 e n. 202200011003710,

 
RESOLVE:
Art. 1º Designar os Militares relacionados abaixo para a função de INSTRUTOR das respectivas disciplinas no Programa

Educacional Bombeiro Mirim/PROEBOM, no período de 07/03/2022 a 05/09/2022, conforme a relação abaixo:

Ordem Disciplinas Posto/Graduação RG militar Nome completo do instrutor
(nome de guerra em caixa alta) CPF Titulação Carga

horária

1 Educação Física
Cb 03.799 DAVI Carvalho Resende 030.721.901-19 Graduação

40Sd 04.060 THIAGO de Almeida Fernandes 031.145.071-74 Graduação
Sd 04.009 Lucas Rodrigues NEVES 037.401.191-52 Graduação

2 Noções de
Salvamento

3º Sgt 02.559 Thiago TIRADENTES Araújo  011.973.171-12 Graduação

32
3º Sgt 02.817 Luciano TAVARES Dias 017.596.811-05 Pós-Graduado

Sd 04.060 THIAGO de Almeida Fernandes 031.145.071-74 Graduação
Sd 04.008 LUCAS Gabriel Oliveira Neves 038.866.131-35 Graduação

3 Noções de
Informática Sd 04.009 Lucas Rodrigues NEVES 037.401.191-52 Graduação 20

4
Noções de
Primeiros
Socorros

3º Sgt 02.817 Luciano TAVARES Dias 017.596.811-05 Pós-Graduado
32Cb 03.448 Lucas BENTO de Menezes 025.782.831-17 Pós-Graduado

Sd 03.965 HELDER Pires Basilio 031.279.531-94 Graduação

5
Estudo e Prática

Bombeiro Militar
- Ordem Unida

Cap 03.252 GUILHERME Antônio Lisita  
014.249.931-56 Pós-Graduado

322º Ten 01.326 Ronaldo DOS REIS Araújo 845.194.871-53 Graduação
Sd 04.009 Lucas Rodrigues NEVES 037.401.191-52 Graduação

6

Noções de Teoria
e Prática de
Combate a
Incêndio

Sd 04.024 Nivaldo Ferreira NETO 756.382.821-49 Graduação

32
Sd 04.060 THIAGO de Almeida Fernandes 031.145.071-74 Graduação
Sd 04.008 LUCAS Gabriel Oliveira Neves 038.866.131-35 Graduação
Sd 03.965 HELDER Pires Basilio 031.279.531-94 Graduação

7 Ética e Cidadania
Cap 03.252 GUILHERME Antônio Lisita 014.249.931-56 Pós-Graduado

12
Sd 03.965 HELDER Pires Basilio 031.279.531-94 Graduação

8  Higiene Pessoal
Cb 03.799 DAVI Carvalho Resende 030.721.901-19 Graduação

08
Sd 03.965 HELDER Pires Basilio 031.279.531-94 Graduação

9

 Noções de
Educação

Ambiental/Gestão
Hídrica

3º Sgt 02.817 Luciano TAVARES Dias 017.596.811-05 Pós-Graduado 08

10
Noções de

Educação de
Trânsito

3º Sgt 02.817 Luciano TAVARES Dias 017.596.811-05 Pós-Graduado
08

Sd 03.965 HELDER Pires Basilio 031.279.531-94 Graduação

11 Prevenção contra
o uso de drogas Sd 04.024 Nivaldo Ferreira NETO  756.382.821-49 Graduação 16

12
Temas

transversais (à
disposição)

Sd 04.008 LUCAS Gabriel Oliveira Neves 038.866.131-35 Graduação 16

13  ECA e Direitos
Humanos

Sd 04.008 LUCAS Gabriel Oliveira Neves 038.866.131-35 Graduação
24

Sd 03.965 HELDER Pires Basilio 031.279.531-94 Graduação
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 280 h/a
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Art. 2º Os instrutores deverão atentar para as diretrizes do Plano de Curso n. 31/2021 (000021544096) e cumpri-las
rigorosamente em consonância com as demais normatizações elencadas no Programa e junto à Seção de Instrução e Capacitação/SICAP:

I – elaborar o planejamento das aulas/instruções conforme a natureza da disciplina e cumprimento da respectiva carga
horária;

II - cumprir o Quadro de Trabalho Semanal/QTS elaborado/confeccionado pela SICAP da Unidade
Operacional/Execução;

III – definir avaliações de desempenho e aprendizado dos alunos no decorrer do Programa;
IV – fornecer informações necessárias para recebimento da Indenização por horas-aulas ministradas - AC2; 
V – atualizar e sugerir melhorias ao material didático a ser ministrado e fornecido aos alunos;
VI – zelar pelo cumprimento integral das normatizações do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Projeto Pedagógico,

Regimento Interno, ..., Regulamento Disciplinar);
VII – acompanhar o desenvolvimento e evolução no aprendizados dos alunos no decorrer do Programa.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral Eletrônico da Corporação.
 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

20ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR aos 05 dias do mês de abril de 2022.

 

 
GUILHERME ANTÔNIO LISITA - CAP QOC BM

Comandante da 20ª CIBM/Goianira
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME ANTONIO LISITA, Comandante, em 06/04/2022, às 10:39, 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 000028957648 e o código CRC 2B152DE9.

20ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA DOM CARLOS S/Nº - Bairro LOTEAMENTO NOVA GOIANIRA - CEP 74371-834 - GOIANIRA - GO 0- QD. 32, APM-05

Referência: Processo nº 202200011005284 SEI 000028957648
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 298, de 08 de abril de 2022

 

 

Dispõe sobre a transferência de militares e dá outras providências.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do ar�go 11 da Lei estadual n° 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 n° 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO
E FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, resolvem:

 

Art. 1°  Transferir no interesse do serviço, conceder ajuda de custo, indenização por localidade e dispensa por mo�vo de
trânsito, nos termos da legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

MILITAR CPF ORIGEM DESTINO AC1 TRÂNSITO
Asp Of QP/Especial 04.129 LUCAS BARBOSA CRUVINEL 036.013.111-51 CAEBM 12º BBM - CIDADE DE GOIÁS R$ 700,00 2
Asp Of QP/Especial 04.114 ANA CAROLINA CAMPOS DE ABREU 011.554.441-08 CAEBM 2º BBM - -

 

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

 

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

 

Art. 4°  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral Eletrônico da Corporação.

 

 
ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 08/04/2022, às 15:25,
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 08/04/2022, às 16:47,
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 000029114465 e o código CRC 8EAF693B.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011011956 SEI 000029114465
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011009700
INTERESSADO: SECRETARIA GERAL
Assunto: Cancelamento de sanção disciplinar.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 53/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do 3º Sgt QP/Combatente 02.893 Miguel Pereira VASCONCELOS Neto ,
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.  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 prisão, publicada no Boletim Geral Eletrônico da Corporação EG- 188/2013-CBMGO, com data de 18 de outubro de 2013.
 
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. 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.
(Grifo nosso)

 
5. A sanção disciplinar de prisão não foi recepcionada pela nova Lei, que 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.

 
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 n. 19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar faz jus ao cancelamento do
registro da sanção administrativa de prisão, publicada no Boletim Geral Eletrônico da Corporação EG- 188/2013-CBMGO, com data de 18 de
outubro de 2013, 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 4 dias do mês de abril de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a) Militar, em 04/04/2022, às 10:10, 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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Documento assinado eletronicamente por THALES LIMA PEREIRA, Bombeiro (a) Militar, em 04/04/2022, às 10:11, 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 000028886018 e o código CRC 5C8FB1A7.

 
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 202200011009700 SEI 000028886018
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011008875
INTERESSADO: DELITON FERNANDES GOMES
Assunto: Cancelamento de sanção disciplinar.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 55/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do Cb QP/Combatente 03.430 DÉLITON Fernandes
Gomes (000028365893), que solicita o cancelamento de registro de sanção disciplinar constante em sua ficha funcional e mudança
de  comportamento do "Ótimo" para o "Excepcional", 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.

 
2.  Consta nos assentamentos funcionais do militar uma sanção administrativa de repreensão publicada no Boletim EG n°

72/2013-CBMGO.
 
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)
 

5. Pelos dispositivos colacionados observa-se que o requerente cumpre com os requisitos legais para o cancelamento das
sanção disciplinar constante em sua ficha funcional.

 
6. No que pertine a  mudança de comportamento, a Lei estadual nº 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;
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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
 

7. 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.

 
8. Desta feita, após a verificação dos requisitos objetivos necessários à efetivação do cancelamento da

sanção administrativa disciplinar, consoante disposição do art. 109 da Lei estadual nº 19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar
faz jus aos cancelamento do registro da sanção de repreensão publicada no Boletim EG n° 72/2013-CBMGO e, consequentemente, a retirada de
sua ficha funcional de todas as anotações relacionadas com a falta disciplinar cancelada, 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 7 desta peça opinativa.

 
Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 4 dias do mês de abril de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a) Militar, em 04/04/2022, às 17:24, conforme
art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por THALES LIMA PEREIRA, Bombeiro (a) Militar, em 04/04/2022, às 17:26, 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 000028942631 e o código CRC BDAB814C.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011010377
INTERESSADO: SECRETARIA GERAL
Assunto: Cancelamento de sanção disciplinar.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 56/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do 3º Sgt QP/Combatente 02.913 WILLIAMS Valadares Costa Filho, que
solicita o cancelamento do registro de sanções disciplinares constantes em sua ficha funcional, 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 e dá outras providências

 
2.  É a síntese. Segue manifestação.
 
3.  Analisando o processo e a ficha funcional do requerente, observa-se que o pedido de cancelamento recai sobre as

seguintes sanções administrativas disciplinares: 
 

         PUNIÇÃO         BOLETIM        DATA 
   01       REPREENSÃO      EG - 80/2011-CBMGO     03/05/2011
   02       REPREENSÃO      EG - 47/2015-CBMGO     06/03/2015
   03       DETENÇÃO      EG - 14/2016-CBMGO    26/01/2016

 
 
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)

 
5. A sanção disciplinar de detenção, 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 pelo Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás,
contudo, o novo ordenamento jurídico prevê a equivalência de tal sanção, para fins administrativos, com a 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. 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 nº 19.969, de 2018, esta Assistência entende que
o militar faz jus aos cancelamentos dos registros das sanções de disciplinares descritas no item 3 desta Manifestação e, consequentemente, a
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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.

 
Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 5 dias do mês de abril de 2022.

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a) Militar, em 05/04/2022, às 16:27, 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 THALES LIMA PEREIRA, Bombeiro (a) Militar, em 05/04/2022, às 16:53, 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 000028981678 e o código CRC C3B033B9.
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