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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMPANHIA AMBIENTAL DE OPERAÇÕES COM PRODUTOS PERIGOSOS
 
 
 

 Em atenção ao Despacho nº 46/2022 - CBM/SACP-CCD (000028975321), que versa
sobre equívoco quanto a classificação do comportamento e estabelecer a sanção base do Militar 3º Sgt
QPC 02.605 Thiago Costa LÚCIO re�fico a Decisão do PAD nº 07/2022 – CCD/24ª CIBM -
CAOPP(000028684215), conforme segue:

Onde se lê:

Isto posto, DECIDO:

...

II - Classificar a transgressão como GRAVE. Fixo a Sanção Base de PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL. Tendo em vista que a ficha funcional do
acusado contém a circunstância atenuante prevista no Art. 22, II, e as circunstâncias agravantes do Art.
23, incisos II e VIII, do CEDIME, mantendo a sanção base inalterada, devendo o militar em tela cumprir 10
(dez) dias de Serviço de Natureza Preferencialmente Operacional. Deverá ingressar no comportamento
ÓTIMO;

 

Leia-se:

...

II - Classificar a transgressão como GRAVE. Fixo a Sanção Base de PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL de 8 (oito) dias. Tendo em vista que a ficha
funcional do acusado contém a circunstância atenuante prevista no Art. 22, II, e as circunstâncias
agravantes do Art. 23, incisos II e VIII, do CEDIME, a sanção base deve ser majorada para 10 (dez) dias de
Serviço de Natureza Preferencialmente Operacional. Deverá ingressar no comportamento BOM;

 

 

 

24ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CAOPP), em Goiânia, 07 de abril de 2022.

 

 

Wanderley VALÉRIO de Oliveira – Maj QOC 
Autoridade Instauradora

Documento assinado eletronicamente por WANDERLEY VALERIO DE OLIVEIRA,
Comandante, em 08/04/2022, às 14:46, 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
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24ª CIBM - COMPANHIA AMBIENTAL DE OPERAÇÕES COM PRODUTOS PERIGOSOS 
AVENIDA FUED SEBBA S/N - Bairro JARDIM GOIÁS - CEP 74805-100 - GOIANIA - GO - S/C

(62) 3201-2220 / 3201-2211
 

Referência: Processo nº 202200011003174 SEI 000029079719
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 126, de 29 de março de 2022

 
Designa bombeiros militares para comporem comissão com vistas à
realização de processo sele�vo para ingresso no Subquadro de Oficiais
Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares.

 

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 § 2º do art. 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de
dezembro de 2013, tendo em vista o teor do Decreto Estadual n. 7.845, de 20 de março de 2013, que
dispõe sobre o Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares – QOA da Corporação e dá
outras providências, resolve:

 

Art. 1º  Designar bombeiros militares para comporem comissão com vistas à realização
de processo sele�vo para ingresso no Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares,
com a finalidade precípua de realizar as gestões necessárias ao processo sele�vo, face a expecta�va de
vaga, conforme legislação em vigor e almanaque do respec�vo quadro.

Parágrafo único. O colegiado de que trata o caput deste ar�go será composto pelos
seguintes militares:

I - Maj QOC 02.303 Luiz Eduardo Machado LOBO - Presidente;

II - Cap QOA/Músico 00.201 Emanuel RODRIGUES de Oliveira - Membro;

III - 1º Ten QOC 02.703 Lucas Maciel dos Reis Silva - Membro;

IV - 2º Ten QOA/Músico 01.934 FELIPE Araújo Dos Santos - Membro; e

V - 2º Ten QOA/Músico 01.771 ABNER Barbosa De Moura - Secretário.

 

Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Bole�m Geral Eletrônico.

 

Art. 3º  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 06/04/2022, às 12:39, 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
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000028765198 e o código CRC C79FBA3A.

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 202200011010428 SEI 000028765198
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 133, de 06 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;
e

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

 

  Art. 1º  Re�ficar o art. 2º da Portaria nº 131, de 04 de abril de 2022 (000028936861),
nos seguintes termos:

I - onde se lê:

 

.... ....... ..... ...... ..... ....
3 Sd 1ª Classe 4.113 MAYCOM De Sousa Costa Membro 2º BBM

II - leia-se:

.... ....... ..... ...... ..... ....
3 Sd 1ª Classe 3.972 ISRAEL Palmas Ayres da Silva Reis Membro 2º BBM

 

Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Bole�m Geral Eletrônico.

 

Art. 3º  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-
Geral, em 06/04/2022, às 10:04, 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
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000029022615 e o código CRC 99ABD5CD.

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 000029022615
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 14, de 30 de março de 2022

 
Estabelece a ro�na diária obrigatória do serviço operacional do 8º BBM.

 

 

O Comandante do 8º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, e

 

CONSIDERANDO o disposto no Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro
Militar – RESIOBOM, de 11 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO o disposto na Norma Operacional n. 05, de 11 de fevereiro de 2019,
que estabelece os Serviços Diários - Superior de Dia, Coordenador de Operações, Supervisores e Oficial
de Dia/Comando de Área;

CONSIDERANDO o disposto na Norma Operacional n. 07/2012, que estabelece o
Procedimento de Passagem de Serviço;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de padronização e melhoria da qualidade do
serviço operacional desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar na área de atuação do 8º BBM;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer a ro�na diária obrigatória do serviço operacional do 8º Batalhão
Bombeiro Militar, com vistas à melhoria da qualidade do serviço desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros
Militar, reforçando as atribuições previstas em normas e regulamentos.

Parágrafo único. Considera-se ro�na diária obrigatória as a�vidades a serem
desempenhadas pelos militares escalados no serviço operacional do 8º BBM, durante o transcorrer do
serviço de diário para o qual estão escalados, previstas no RESIOBOM, na NO 05/2019 e na NO 07/2012,
além daquelas outras previstas em normas e regulamentos.

Art. 2º São a�vidades diárias obrigatórias do serviço operacional do 8º BBM:

I – Assunção do serviço: realizar a conferência de pessoal, equipamentos, materiais e
viaturas, durante a passagem do serviço operacional;

II – Teste de pron�dão: realizar o teste diário de funcionamento das viaturas e
equipamentos operacionais;

III – Briefing: realizar a conferência final de dados e informações rela�vos ao serviço
operacional, juntamente com os respec�vos militares das alas que sai e que entra, a fim de verificar
possíveis alterações do serviço e determinar as ações a serem desenvolvidas durante o serviço;
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IV – Hasteamento do Pavilhão: proceder a cerimônia de hasteamento da Bandeira
Nacional, ainda com a presença obrigatória das duas alas (que sai e que entra);

V – Comunicação com o Coordenador de Operações: realizar contato telefônico ou por
mensagens de texto com o Coordenador de Operações, informando possíveis alterações do serviço e
solicitando orientações quanto aos procedimentos a serem realizados durante o serviço;

VI – Treinamento Físico Militar: realizar o treinamento �sico militar, sendo obrigatória a
par�cipação obrigatória de todos os militares de serviço, exceto aqueles com dispensa médica
devidamente comprovada e homologada;

VII – Instruções: realizar as instruções operacionais previstas, conforme o Quadro de
Trabalho Semanal (QTS) do 8º BBM, sendo obrigatória a par�cipação obrigatória de todos os militares de
serviço;

VIII – Arreação do Pavilhão: proceder a cerimonia de arreação da Bandeira Nacional, às
18 horas, com a par�cipação obrigatória de todos os militares do serviço operacional;

Pernoite: reunir todos os militares do serviço operacional, preferencialmente entre 20 e
21 horas, a fim de verificar possíveis alterações do serviço, bem como fazer as orientações necessárias ao
restante do serviço.

Art. 3º Caberá ao Subcomandante do 8º BBM fiscalizar o integral cumprimento das
atribuições acima elencadas, a quem o Oficial de Dia/Comandante de Área deverá manter informado das
a�vidades realizadas no quartel, comunicando de imediato todas as alterações verificadas durante o
serviço.

Parágrafo único. No caso de impossibilidade devidamente jus�ficada no cumprimento
de qualquer das a�vidades descritas no art. 2º, o Oficial de Dia/Comandante de Área deverá comunicar
imediatamente ao Subcomandante do 8º BBM, devendo ainda lançar a alteração no respec�vo livro do
serviço de dia, explicitando os mo�vos do seu não cumprimento.

Art. 4º O Oficial de Dia/Comandante de Área deverá ainda realizar visita a todas as OBM
da sua área de atuação, incluindo-se Postos Avançados e Pontos-Base, a fim de realizar a conferência do
serviço de dia (pessoal, equipamentos e viaturas).

Art. 4º Fica proibido ao Oficial de Dia/Comandante de Área o deslocamento à sua OBM
de lotação, sobretudo durante o horário de expediente, salvo autorização ou determinação expressa do
Comando Geral, devendo manter-se no Ponto Base – PB (8º BBM) durante todo o serviço, exceto nos
deslocamentos a�nentes ao serviço operacional.

Art. 5º Os casos omissos nesta portaria serão subme�dos à apreciação do Comandante
do 8º BBM, em primeira instância, e do Comandante do 1º CRBM, em segunda instância.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral
Eletrônico.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

8º Batalhão Bombeiro Militar, aos 05 dias do mês de abril de 2022.

 

 

Diego Alves Ba�sta - Tenente-Coronel QOC
Comandante do 8º BBM

 

Documento assinado eletronicamente por DIEGO ALVES BATISTA, Comandante, em 05/04/2022,
às 11:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



12/04/2022 08:16 SEI/GOVERNADORIA - 000028809605 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34568025&infra_siste… 3/3
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8° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
RUA BOMBEIROS Nº 193 Qd.250 Lt.06, . - Bairro PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO - CEP 74835-210 - (62)3201-

9599.

Referência: Processo nº 202200011010615 SEI 000028809605



ANEXO 

 

COMPÊNDIDO DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES  

DO OFICIAL DE DIA / COMANDANTE DE ÁREA 

E DO AJUNTO / AUXILIAR DO COMANDANTE DE ÁREA 

 

 

NORMA OPERACIONAL N. 05 

SERVIÇOS DIÁRIOS - SUPERIOR DE DIA, COORDENADOR DE OPERAÇÕES, SUPERVISORES E 

OFICIAL DE DIA/COMANDO DE ÁREA 

 

 

Capítulo V 

Oficial de Dia/Comando de Área 

 

Seção I  

Atribuições 

 

Art. 45. São atribuições do Oficial de Dia/Comando de Área, além das previstas no 

RESIOBOM: 

 

I – Cumprir e fiscalizar a execução da NO - 07, com foco na passagem de serviço das alas, 

acompanhando a conferência das viaturas e materiais do serviço operacional, apurando as 

eventuais alterações; 

II – Contatar os Adjuntos/Auxiliares do Oficial de Dia/Comando de Área das unidades 

operacionais ou PB’s da área de atuação, após a realização do hasteamento do Pavilhão 

Nacional, e verificar se há alterações de pessoal, viaturas e material entre outras informações 

pertinentes ao serviço; 

III – Contatar o Coordenador de Operações após ter conhecimento da situação e alterações 

existentes no serviço operacional das unidades da área de atuação, informando-o sobre o 

constatado e para que receba as instruções necessárias; 

IV – Apresentar-se aos Comandantes das OBM em que se fizer presente, prestando as 

informações relativas ao serviço operacional; 

V – Manter-se informado das alterações existentes relativas ao serviço operacional das OBM 

da área de atuação, compreendendo pessoal, equipamentos e viaturas; 

VI – Remanejar as funções de militares escalados no âmbito de uma mesma OBM, em caso 

de necessidade do serviço, devendo atualizar o RAI escala;  

VII – Na ocorrência do previsto no inciso VI em horário de expediente, a alteração deverá ser 

solicitada à seção responsável pela escala 

VIII – Solicitar autorização ao Coordenador de Operações para a realização dos 

deslocamentos; 



IX – Fiscalizar o serviço operacional das OBM da área de atuação por meio de inspeções, em 

que deverão ser observados se há alterações de pessoal, material, viaturas e equipamentos; 

X – Dispensar militares da área de atuação quando tratar-se de afastamentos legais; 

XI – Na ocorrência do previsto no inciso X, o Coordenador de Operações deverá ser 

informado; 

XII  Acompanhar as instruções de tropa pronta e o teste de prontidão, conforme QTS; 

XIII – Fiscalizar a saída das guarnições da OBM quando acionadas para as ocorrências, 

objetivando a redução do tempo-resposta; 

XIV – Comandar as atividades operacionais no local da ocorrência, otimizando o emprego 

dos recursos disponíveis de maneira coordenada, evitando ações isoladas; 

XV – Informar o Coordenador de Operações acerca da situação do local de atuação no caso 

de ocorrências de vulto ou que julgar necessário; 

XVI – Priorizar a segurança de militares e de terceiros durante o atendimento de ocorrências; 

XVII – Fiscalizar o uso de equipamentos de proteção individuais – EPI, posicionamento 

correto das viaturas, sinalização e isolamento do local, bem como o emprego correto das 

técnicas e táticas operacionais nas ocorrências; 

XVIII – Caso a imprensa compareça ao local de ocorrências em que o Oficial de Dia/Comando 

de Área esteja no comando, este deverá informar imediatamente o Coordenador de Operações 

e prestar os esclarecimentos solicitados ao conceder entrevista, omitindo-se acerca de opinião 

pessoal sobre fatos, causas e circunstâncias; 

XIX – Fiscalizara desmobilização dos recursos empregados na ocorrência, apurando e sanando 

as alterações identificadas, e comunicando as irregularidades; 

XX – Registrar as alterações de pessoal, ocorrências, viaturas e equipamentos no livro de 

parte diária; 

XXI – Manter-se disponível no telefone móvel funcional; 

XXII – Permanecer no PB quando não estiver empenhado em ocorrências, ordens de serviço 

ou outras determinações do Coordenador de Operações. 

 

Seção II  

Emprego 

 

Art. 46. O Oficial de Dia/Comando de Área deverá ser empregado em atividades operacionais 

cumulativamente com as atribuições inerentes à rotina operacional da OBM. 

Parágrafo único. Ao Oficial de Dia/Comando de Área do CAEBM, além da rotina e atividades 

operacionais, acumulará as atribuições e especificidades relacionadas ao Corpo de Alunos. 

 

Seção III  

Escalas de Serviço 

 

Art. 47. A escala de serviço de Oficial de Dia/Comando de Área é de 24 horas, salvo 

determinação em contrário. 



Parágrafo único. A confecção da escala será feita pela OBM e seguirá o regramento do 

RESIOBOM. 

Art. 48. Os Oficiais que concorrem à escala deverão informar formalmente ao escalante, até o 

dia 20 do mês anterior ao mês programado, os afastamentos regulares (férias, licença especial, 

cursos, núpcias, etc.). 

Art. 49. As trocas de serviço somente serão autorizadas pelo Comandante da OBM. 

 

Seção IV 

Assunção e Passagem do Serviço 

 

Art. 50. O Oficial de Dia/Comando de Área deverá assumir o serviço no PB da área de 

atuação às 7h 30min. 

Art. 51. Na assunção ao serviço, o Oficial de Dia/Comando de Área deverá conferir o material- 

carga sob sua responsabilidade. 

Art. 52. O Oficial de Dia/Comando de Área deverá verificar com os comandantes das 

guarnições da unidade operacional as condições das viaturas, equipamentos e materiais. 

Art. 53. Durante a passagem de serviço, o Oficial de Dia/Comando de Área deverá cientificar-

se das alterações de pessoal, bem como das trocas de serviço e possíveis limitações de 

militares. 

Seção V 

Prescrições Diversas 

 

Art. 54. O Oficial de Dia/Comando de Área poderá autorizar deslocamentos de militares a 

estabelecimento comercial a fim de adquirirem refeição para os demais militares da unidade, 

caso a refeição não seja feita na própria OBM. 

Art. 55. O Oficial de Dia/Comando de Área não tem competência para autorizar trocas de 

serviço com militares que não constam na escala de serviço do dia. 

Art. 56. No cumprimento de ordens de atendimento e de serviço, caso haja necessidade de 

alteração de horário, posicionamento de pessoal, viaturas e material, os Oficiais de Dia deverão 

informar o Coordenador de Operações acerca das alterações constatadas e sugerir-lhe as ações 

adequadas para solução da situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIMENTO DOS SERVIÇOS INTERNO E OPERACIONAL BOMBEIRO MILITAR - RESIOBOM 

 

Capítulo VI 

Funções, Execução e Atribuições 

 

Art. 10. No intuito de suprir diariamente as necessidades administrativas e operacionais da 

Instituição, decorrentes da própria atividade bombeiro militar e das necessidades que envolvem 

a comunidade e demais órgãos e instituições, mesmo que não governamentais, caberá aos 

escalados e aos convocados as seguintes atribuições: 

 

(...) 

 

III – do Oficial de Dia/Comandante de Área: 

a) coordenar o serviço operacional de sua área de atuação e apoiar outra área quando 

determinado, tendo em vista sua disponibilidade de pessoal, material e viaturas; 

b) cumprir e fazer cumprir as escalas de serviço, ordens de atendimento ou de serviço, normas 

pertinentes, diretrizes, solicitações ou determinações dos comandos regionais ou do Comando 

Geral; 

c) informar ao Coordenador de Operações da situação da ocorrência e, se for o caso, solicitar 

apoio operacional, bem como mantê-lo informado dos assuntos pertinentes ao serviço; 

d) cientificar-se e acompanhar as ocorrências em andamento em sua área de atuação; 

e) solicitar ou sugerir ao Coordenador de Operações, após o horário do expediente 

administrativo da Corporação, baixa ou movimentação de pessoal, material e viaturas que 

estiverem à disposição do serviço operacional de sua área; 

f) entrar em contato com empresas, órgãos públicos, instituições e entidades que possam de 

alguma forma cooperar com o êxito na execução da ocorrência, desde que autorizado pelo 

Coordenador de Operações; 

g) fiscalizar o serviço operacional em sua área de atuação, bem como o serviço de Dia das 

OBM que estão sob sua responsabilidade; 

h) acionar, em situação de emergência, o tipo de guarnição, viatura e material que deve 

deslocar-se para o atendimento às ocorrências, informando ao Coordenador de Operações a 

situação da ocorrência; 

i) solicitar ao Coordenador de Operações, após o horário de expediente administrativo da 

Corporação, baixa de viatura e material que apresentar falhas que comprometem a segurança 

de pessoal, providenciando, dentro do possível, sua manutenção ou sua substituição; 

j) redigir diariamente o livro do serviço diário do Oficial de Dia/Comandante de Área, 

contendo as ocorrências, sugestões, alterações verificadas durante o serviço e outras 

informações pertinentes  ao pessoal, viatura e material; 

k) manter-se na OBM designada para Ponto Base-PB; 

l) receber a apresentação do Chefe de Ala quando este assumir o serviço; 



m) fiscalizar, ao entrar de serviço, as OBM que estão sob sua responsabilidade; 

n) solicitar ao Coordenador de Operações, após o horário de expediente administrativo, baixa 

de pessoal de serviço, devendo os motivos ser registrados em livro do serviço diário; 

o) realizar, quando necessário na rendição da parada, preleção da tropa de forma objetiva e 

concisa, não podendo ultrapassar 10 minutos; 

p) fiscalizar a manutenção e limpeza das OBM que estão em sua área de atuação; 

q) fiscalizar o serviço de conservação, limpeza e manutenção das viaturas, embarcações e dos 

equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; 

r) encaminhar ao comando da OBM as solicitações do serviço de Dia quanto à reposição de 

materiais de consumo e substituição de materiais, instrumentos ou equipamentos danificados 

ou inservíveis; e 

s) cumprir outras determinações do Superior de Dia ou do Coordenador de Operações, 

pertinentes ao serviço. 

 

(...) 

 

X – do Adjunto/Auxiliar do Comandante de Área: 

a) apresentar-se ao Oficial de Dia/Comandante de Área após receber o serviço e cumprir e fazer 

cumprir as ordens e outras determinações relativas ao serviço diário; 

b) apresentar-se ao Comandante e ao Subcomandante da OBM todas as vezes que adentrarem 

na Unidade, podendo, em consequência de trabalho urgente ou de emergência, onde seja 

indispensável sua presença, apresentar-se imediatamente após o impedimento, declarando-

lhes os motivos do atraso; 

c) verificar, ao assumir o serviço e em companhia de seu antecessor, se todas as dependências 

da OBM estão em ordem; 

d) após as providências adotadas na letra anterior, deverão apresentar-se ao Oficial de 

Dia/Comandante de Área ou quando da ausência deste ao Subcomandante da unidade; 

e) participar, quando da ausência do Oficial de Dia/Comandante de Área, ao Subcomandante 

da OBM de todas as ocorrências e alterações havidas depois de seu último encontro com esta 

autoridade; 

f) registrar no livro de Parte diária todas as ocorrências e alterações verificadas durante o 

serviço, devendo assiná-lo ao final do serviço; 

g) providenciar para que sejam feitos a tempo e no momento oportuno, os toques 

regulamentares relacionados à alvorada, hasteamento e arriação da bandeira e insígneas, 

liberação para as refeições, limpeza ou manutenção das instalações da unidade, formaturas, 

reuniões, pernoite, acionamento para atendimento às ocorrências ou quaisquer atos de interesse 

da OBM; 

h) receber qualquer autoridade civil ou militar e quando for o caso, acompanhá-la à presença 

do Oficial de Dia/Comandante de Área ou da autoridade de maior posto que se encontrar na 

unidade; 

i) responsabilizar-se pelos objetos existentes nas dependências privativas do Adjunto/Auxiliar 



do Comandante de Área; 

j) inspecionar as dependências do Quartel no intuito de verificar se as ordens ou outras 

determinações estão sendo cumpridas, adotando providências que não exijam a intervenção de 

autoridade superior; 

j) providenciar que as praças mantenham a limpeza e manutenção das dependências da OBM; 

k) dar conhecimento imediato ao Oficial de Dia/Comandante de Área ou quando da ausência 

deste, ao Subcomandante ou ao Comandante da OBM, quando não possa fazê-lo ao primeiro, 

de todas as ocorrências que exigirem pronta intervenção do Comando; 

l) providenciar para que as chaves de todas as dependências da OBM (salas, reservas, 

depósitos, etc.) estejam no claviculário da Unidade logo após o término do expediente 

administrativo, informando ao Oficial de Dia/Comandante de Área qualquer alteração; 

m) responder pelo Oficial de Dia/Comandante de Área em seus impedimentos eventuais; 

n) assegurar que as praças de serviço se comportem de forma disciplinar e adequada; 

o) impedir a abertura de qualquer dependência fora do horário de expediente administrativo, 

salvo ordem do Oficial de Dia/Comandante de Área ou do Superior de Dia, do Subcomandante 

ou Comandante da OBM, devendo o fato ser registrado no livro do Adjunto/Auxiliar do 

comandante de área; 

p) transmitir ao comandante da Guarda do Quartel ou à própria guarda, as ordens e instruções 

pertinentes à segurança da OBM e de seus militares; 

q) providenciar o treinamento físico do pessoal de serviço e instruções pertinentes; 

r) dar o referido visto nas escalas de ronda dos componentes da Guarda do Quartel; 

s) acompanhar o Oficial de Dia/Comandante de Área em suas visitas às dependências do 

Quartel, salvo quando dispensado por esta autoridade; 

t) verificar se os relatórios das ocorrências atendidas durante o serviço foram confeccionados 

e finalizados de acordo com as normas e instruções pertinentes; 

u) enviar ao Chefe de Ala/COB, até às 7h, as informações sobre o quantitativo de viaturas, 

equipamentos e efetivo que estarão iniciando o serviço diário da OBM; 

v) solicitar ao setor pertinente da OBM a reposição de materiais de consumo e substituição de 

materiais, instrumentos ou equipamentos danificados ou inservíveis; 

w) cumprir outras determinações do Comandante/Subcomandante da OBM ou do Oficial de 

Dia/Comandante de Área, pertinentes ao serviço. 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 19/2022 - CBM

 

RESOLVE:
 

Instaura Comissão Técnica para análise de recurso em primeira instância.

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

Art. 1º - Designar os seguinte militares: Maj QOC 02.308 WILIAM Alves Diniz Júnior -
Presidente; 1º Ten QOC 01.717 Sebastião Gomes da Silva JÚNIOR - membro e 2º TEN QOA/ADM
01.545 HELTON Alves Ferreira - membro, para comporem a Comissão Técnica n. 59667/22, com o
objetivo de analisar e apreciar o recurso interposto em primeira instância, referente ao requerimento
juntado ao Processo SIAPI n. 3501/22;

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

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação;
Art. 4º - Publique-se em BGE e cumpra-se.
 
 

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

 

 

Gabinete do Comandante do 4º BBM, aos 05 dias do mês de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por AMILTON DE SOUZA CONCEICAO, Comandante,
em 06/04/2022, às 12:34, 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
000028735129 e o código CRC C14EFEBC.

 
4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Rua Dário Alves de Paiva, n. 1823 - Bairro Jardim Goiás. CEP 75903-390
Rio Verde - GO. (64) 3620-0931

Referência: Processo nº 202200011010295 SEI 000028735129
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 20/2022 - CBM

 

RESOLVE:
 

Instaura Comissão Técnica para análise de recurso em primeira instância.

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

Art. 1º - Designar os seguinte militares: Maj QOC 02.308 WILIAM Alves Diniz Júnior -
Presidente; 1º Ten QOC 01.717 Sebastião Gomes da Silva JÚNIOR - membro e 2º Ten QOC 03.860
Davidson VICTOR da ROCHA Barbosa - membro, para comporem a Comissão Técnica n. 59694/22, com
o objetivo de analisar e apreciar o recurso interposto em primeira instância, referente ao requerimento
juntado ao Processo SIAPI n. 23879/22;

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

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação;
Art. 4º - Publique-se em BGE e cumpra-se.
 
 

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

 

 

Gabinete do Comandante do 4º BBM, aos 05 dias do mês de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por AMILTON DE SOUZA CONCEICAO, Comandante,
em 06/04/2022, às 12:35, 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
000028736180 e o código CRC 6A32CC8F.

 
4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Rua Dário Alves de Paiva, n. 1823 - Bairro Jardim Goiás. CEP 75903-390
Rio Verde - GO. (64) 3620-0931

Referência: Processo nº 202200011010300 SEI 000028736180
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 313, de 11 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, conforme quadro abaixo:

MILITAR CPF ORIGEM DESTINO
1º Ten QOA/Administra�vo 01.162 WEINER FERREIRA DE OLIVEIRA 625.941.841-87 BM/7 CAL
2º Ten QOA/Administra�vo 01.916 ERLI XAVIER DA SILVA 846.553.211-72 CAL BM/7

 

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.
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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 12/04/2022, às 10:36, 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 12/04/2022, às 15:31, 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 000029183159 e o código CRC 9450BC78.

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 202200011012257 SEI 000029183159
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

20º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
 
 
 
 

ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

REFERÊNCIA: SEI nº 202200011006816

 

 ACUSADO : 2º Sgt San�ago

ENCARREGADO: 1º Ten QOA/Adm 01347 Marcos Monteiro Silva

DATA E HORÁRIO: 21/03/2022, às 11h20min

LOCAL: 20º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

Aos vinte e um de março de dois mil e vinte e dois, no 20º Batalhão Bombeiro Militar,
na cidade de Águas Lindas de Goiás, Estado de Goiás, na presença do Encarregado do Procedimento
Administra�vo Sr. 1º Ten QOA/Administra�vo 01.347 Marcos Monteiro Silva e o 2º Sgt.
QP/Combatente 02.442 João Paulo Gomes dos Santos Dantas, escrivão, na condição de acusado,o 2º Sgt
01.742 Vanderlei Felipe SANTIAGO, CPF Nº 784.292.341-87, natural de Brasília-DF, filho de Antonia Maria
San�ago, residindo na QND 19 casa 23 - Tagua�nga Norte - DF, telefone (61) 99695-3517. Sabendo ler e
escrever, tendo garan�do o direito de exercer o seu contraditório e ampla defesa, declarou que:

No dia 04 de setembro teve uma discussão de manhã com a ví�ma, saiu de casa e foi
para casa de um amigo. Disse que não ingeriu bebida alcóolica e que retornou para a casa à noite e que
retornaram a discussão que havia acontecido de manhã. O acusado informou então que iria pegar suas
coisas, que estavam dentro do quarto e então a Sra Paula trancou a porta do quarto. Ela entrou no
banheiro, saiu novamente e entrou no quarto e trancou a porta. O acusado então pegou a mochila e na
saída deu um tapa do lado de dentro da porta da frente da casa e saiu moderadamente do condomínio,
sem acelerar, abrindo e fechando o portão da casa. QUE meses depois entregou o controle e a chave para
a filha. QUE Apesar de ambos falarem em um tom de voz mais alto, inclusive com alguns gritos, no dia
não xingou a ví�ma. QUE não disse "envia a arma no cú e a�ra". QUE não ingeriu bebida alcóolica. QUE
não discu�u com a mãe dela. QUE no dia a mãe dela apareceu no local mas que nunca desrespeitou a
mesma. QUE os filhos estavam dormindo em casa no dia da discussão. QUE toda a discussão durou
menos de 5 minutos. QUE a Sra Paula perguntou se o mesmo iria sair para beber e respodeu que "Sim,
iria sair para beber" mas que não bebeu. QUE na audiência online da sindicancia o escrivão não
compreendia tudo o que ele estava falando. QUE passou 5 meses sem procurar os filhos. QUE por ela ter
prestado queixa por Maria da Penha em 2015, inclusive tentando �rar a mesma no dia seguinte, o
acusado preferiu resguardar-se de que ela pudesse inventar alguma denúncia, até mesmo por que ele
têm duas filhas, então preferiu esperar se iria resolver as questões de pensões e guarda dos filhos (cuja a
primeira audiência está marcada para o início de maio) e também por a Sra Paula fazer acompanhamento
psicológico e psiquiátrico com o uso de medicamentos controlados. QUE não teve nehuma orientação
sobre esta conduta. QUE durante esse período depositava quan�as em dinheiro para a Sra Paula
subsidiar os gastos com os filhos todos os meses. QUE em janeiro de 2022 estava em Porto Seguro mas
que não sabia que a Sra Paula estava lá. QUE só quando o acusado chegou em Brasilia que a mesma
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estava em Porto Seguro. QUE esteve com as redes sociais da Sra Paula e de seus familiares bloqueados
durante todo esse período, não tendo nenhum contato. 

E, como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, deu o Encarregado por findo o
presente depoimento, terminado às 12h22min, e que, depois de lido e achado conforme, vai assinado
por ele, pela ví�ma, e por mim, 2º Sgt QP/Combatente João Paulo Gomes dos Santos Dantas, que o
digitei.

 

 

Marcos Monteiro Silva - 1º Ten QOA/Adm

Encarregado

 

João Paulo Gomes dos Santos Dantas - 2º Sgt QP/Combatente

Escrivão

 

Vanderlei Felipe San�ago - 2º Sgt QP/Combatente

Acusado

 

 

Documento assinado eletronicamente por VANDERLEI FELIPE SANTIAGO, Bombeiro (a)
Militar, em 21/03/2022, às 12:13, 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 JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS DANTAS,
Bombeiro (a) Militar, em 21/03/2022, às 12:13, 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 MARCOS MONTEIRO SILVA, Bombeiro (a) Militar,
em 21/03/2022, às 12:14, 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
000028508120 e o código CRC 0E275822.

 

20º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 
AVENIDA 2ª S/Nº, ESQUINA COM RUA 22 - Bairro BAIRRO MANSÕES VILLAGE - AGUAS

LINDAS DE GOIAS - GO - CEP 72916-212 - (61)3613-5578.
 

Referência: Processo nº 202200011006816 SEI 000028508120


