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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

O�cio nº 21319/2022 - CBM
 

Goiânia, 08 de abril de 2022.
 
 

Ao Senhor
Cel Emerson Divino Gonçalves Ferreira
Comandante de Gestão e Finanças
AV. C-206 esq. com a AV. C-231 - Bairro Jardim América, Goiânia-GO.

 
 
 
 
Assunto: Publicação de Cer�ficado
 

Senhor Coronel,

 

Solicitamos a Vossa Senhoria, s.m.j., a publicação, em Bole�m Geral, da par�cipação
dos militares abaixo relacionados no Seminário Temá�co de Perícia de Incêndio realizado pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no dia 15/03/2022, no período de 08h às 18h, no município de
Goiânia, para que estas informação conste na Ficha individual dos mesmos.

 

Ordem RG Posto Nome Completo Descrição
1 1072 CEL Esmeraldino Jacinto LEMOS Participante
2 1301 CEL JAILTON Pinto de Figueiredo Participante
3 1299 TC Marcos Abrahão MONTEIRO de Paiva Participante/Coordenação
4 1316 TC Cris�ano Carvalho REZENDE Participante
5 1315 TC AMILTON de Souza Concenção Participante
6 1397 TC Fernando A. CARAMASCHI de Mello Participante
7 1405 TC Thiago ABDALA de Morais Participante
8 1407 TC HELTER Borges de Oliveira Participante
9 1408 TC Anderson DALCIN Santos Participante
10 1638 TC MARCOS Vinícius Ba�sta Gonçalves Participante
11 2263 TC DIEGO Alves Ba�sta Participante
12 2259 MAJ Adely HENRIQUE de Souza Participante
13 2290 MAJ GUSTAVO de Moura Jorge Participante
14 2313 MAJ RICARDO Pereira CARRIJO Participante
15 1411 MAJ  ELIOMAR Rodrigues Castro Participante
16 2289 MAJ TIAGO COSTA Chaves Participante/Palestrante
17 2466 CAP Leonardo Felipe NERI Participante
18 1888 CAP DIOGO Arantes Araújo e Silva Participante
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19 2779 CAP JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro Participante
20 2704 CAP Luciano FREITAS Participante
21 2773 CAP RICARDO de Souza Oliveira Participante/Palestrante
22 2771 CAP Alex DIVINO Pereira Participante
23 2776 CAP Hugo de Oliveira BAZÍLIO Participante/Palestrante
24 2774 CAP Renato Cassimiro SANTIAGO Participante
25 2782 CAP Roberto César LIMA Tosta Participante
26 2780 CAP SANCLER Ramos Participante
27 2783 CAP José Carlos FÁVARO Júnior Participante
28 2768 CAP POLLYANA Araújo Santos Participante
29 2366 CAP DANIELA Chris�na Oliveira Participante/Coordenação
30 2482 CAP MARCELO Mar�ns MOURA Participante
31 2057 CAP LISIANE Kássia Vidal Montes Participante
32 2146 CAP REGIANE de Fá�ma Cavalcante Pinheiro Participante
33 2950 CAP Anderson ARAÚJO da Costa Participante
34 2957 CAP LUCIANO Aragão Ninomia Participante/Coordenação
35 1596 CAP LEONARDO Alves De Morais Participante
36 3247 CAP CARLANE Calixto de Brito Participante
37 2358 1° TEN Clever FIDELES Reis Par�cipante
38 2156 1° TEN Ricardo AFONSO Azevedo do Rosário Par�cipante
39 2209 1° TEN TARCÍSIO Duarte Celes�no Par�cipante
40 2799 1° TEN WENDER Araújo Par�cipante
41 3849 1° TEN WHESLLEY Alves Sardinha Par�cipante
42 1607 1° TEN LUCIANO José da Silva Par�cipante
43 2155 2º SGT REYCILANE Carvalho Silva Par�cipante
44 1.474 2º Sgt Danny ALVES Par�cipante/Coordenação
45 2.346 3º Sgt Carlos EDUARDO Bonfim Par�cipante/Coordenação
46 2.323 3º Sgt ALLINE OLIVEIRA Par�cipante/Coordenação

 

 

Respeitosamente,

 

 

MARCOS ABRAHÃO MONTEIRO DE PAIVA - TENENTE CORONEL QOC
Presidente da CT de Perícia de Incêndio

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ABRAHAO MONTEIRO DE PAIVA,
Presidente de Comissão, em 13/04/2022, às 08:46, 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
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000029130485 e o código CRC 76154B07.

 
3ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL 

AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA
C-231 (62)3201-2000

 

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029130485&crc=76154B07
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Referência: Processo nº 202200011012010 SEI 000029130485
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011009945

Nome: @nome_interessado_maiusculas@

COMISSÃO TÉCNICA - ANÁLISE DE PROJETO

PARECER CBM/3º BBM-09865 Nº 5/2022

1. Referência

1.1 – Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006;

1.2 – Normas Técnicas atualizadas – CBMGO;

1.3 – Portaria n. 13/2021 – 3º BBM;

1.4 – Protocolo de Análise de n. 120656/21;

1.5 – Solicitação de Comissão Técnica – Anexo “H” assinado pela proprietária da edificação a Empresa TECAR DIESEL
CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA  - (CNPJ: 28.567.438/0001-75) e pelo responsável técnico Jessé Alves Cardoso de Oliveira (CREA: 1018197729D-
GO);

1.6 -  Protocolo de Comissão Técnica n. 189893/21.

 

2. Iden�ficação do Solicitante

2.1 – Responsável Técnico: Jessé Alves Cardoso de Oliveira (CREA: 1018197729D-GO);

2.2 – Proprietário/Solicitante : TECAR DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA  - (CNPJ: 28.567.438/0001-75);

2.3 – Endereço: Avenida Brasil Sul, s/n, Quadra C, Lotes 09 e 10, Parque São João, CEP 75.126-207, Anápolis/GO;

2.4 – Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Edificação mista - comercial (C-1), Serviços automo�vos (G-4) e Serviços profissionais
(D-3);

2.5 – Área Total Construída apresentada: 2.489,61 m² (Loja: 1.390,04 m², manutenção: 569,90 m², Funilaria: 516,24 m² e
guarita: 13,43 m²);

2.6 – Altura Apresentada: edificação térrea.

 

3. Solicitação

 

Através do Requerimento de Comissão Técnica – Anexo “H” da Norma Técnica n. 01 – Procedimentos Administra�vos, foi
solicitada a aprovação do projeto de incêndio da edificação com a(s) seguinte(s) inconformidade(s):

3.1. Os degraus da escada de acesso ao pavimento mezanino não atendem ao dimensionamento previsto no item 5.7.3
da NT 11/2021 - Saídas de Emergência (Fórmula de Blondel); Os degraus que compõe esta escada apresentam 30 cm (base), 20 cm (espelho)
e 110 cm de largura.

 

4. Comentários

O solicitante em sua argumentação técnica informa que a escada em análise atende somente ao pavimento mezanino e
que, em casos de emergência, seria u�lizada apenas por um número pequeno de funcionários (< 12 pessoas), não havendo dúvida ou
desconhecimento quanto as caracterís�cas desta escada como rota de fuga. Afirma ainda, em sua argumentação técnica, que trata-se de uma
escada de u�lização confortável, com pisos em condições an�derrapantes, com um corrimão e dotada de guarda-corpo em ambos os lados.

 

4.1. Degraus fora da fórmula de balanceamento

De acordo com o especificado no item que trata sobre o dimensionamento de degraus e patamares, 5.7.3 da NT-11/2021 -
Saídas de Emergência, tem-se que:

5.7.3.1 Os degraus devem:

a) Ter altura h (Ver Figura 4) compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerância de 0,5 cm; (grifo nosso)

b) Ter largura b (Ver Figura 4) dimensionada pela fórmula de Blondel: 63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm (grifo nosso)

Ainda observando o que preconiza a NT-11/2021, em seu item 5.7.5, que trata sobre escadas de uso restrito (população
inferior a 20 pessoas): 
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5.7.5.2 Admitem-se nas escadas de uso restrito, exclusivamente de serviço, as seguintes alturas máximas h dos
degraus, respeitando, porém, sempre a fórmula de Blondel: (grifo nosso)

a) Ocupações A até G – h = 20 cm; (grifo nosso)

b) Ocupações H – h = 19 cm;

c) Ocupações I até N – h = 23 cm.

 

No entanto, para edificações existentes (construídas com data anterior a 10 de março de 2007) a NT-41/2019 - Edificações
Existentes - traz em seu item 6.1.2.1.3 previsão norma�va para casos em que os degraus de uma escada não se adequem ao balanceamento
preconizado pela NT-11/2021, como segue:

6.1.2.1.3 Quando o balanceamento dos degraus (relação piso x espelho) não atender às exigências da NT-11, a
capacidade da unidade de passagem deverá ser reduzida em 20 % (vinte por cento) em relação à capacidade prevista
na tabela específica da NT-11. Caso esta redução percentual resulte em número fracionário, deverá ser realizado o
arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior. 

Como apresentado, não há previsão norma�va, para edificações existentes (construídas após 10 de março de 2007), que
contemple a u�lização de escadas de uso comum ou restrito que não esteja com seus degraus dentro do balanceamento previsto pela fórmula
de Blondel. Para o caso em estudo, segue parecer:

 

5. Parecer

Diante do exposto, esta comissão manifesta-se favorável ao pedido do solicitante quanto à aprovação da escada de
emergência com as caracterís�cas supracitadas para o Processo Técnico SIAPI n. 120656/21  (análise de projeto) desde que sejam
acrescidas as medidas de segurança adicionais contra incêndio e pânico elencadas abaixo:

a) Sejam instalados corrimãos em ambos os lados, atendendo ao que preconiza o item 5.8.2.1 da NT-11;

b) A lotação do pavimento mezanino não exceda àquela calculada conforme NT-11, ou seja, 12 pessoas;

c) Sejam previstos pontos de iluminação de emergência nos acessos a escada, conforme NT-18;

d) Sejam previstas placas de sinalização nos acessos à escada, conforme NT-20/2014, com a indicação da lotação máxima
admi�da no pavimento mezanino, conforme item "b";

 

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. 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.

 

É o parecer.

 

LEANDRO DE SANTANA RIBEIRO – 2º Ten QOA/Administra�vo
Presidente

 
RENATO RODRIGUES TEIXEIRA – 3°Sgt QP/COMB 

Membro
 

ELBER CHITARRA MACEDO SILVA – 3º Sgt QP/COMB
Membro

Anápolis, aos 18 dias do mês de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO DE SANTANA RIBEIRO, Bombeiro (a) Militar, em 18/04/2022, às 17:34, 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 ELBER CHITARRA MACEDO SILVA, Bombeiro (a) Militar, em 18/04/2022, às 17:35,
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 RENATO RODRIGUES TEIXEIRA, Bombeiro (a) Militar, em 19/04/2022, às 11:46, 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 http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000029126469 e o código CRC 9654173D.

 3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
PRACA PRESIDENTE VARGAS , - Bairro JARDIM AMERICA - ANAPOLIS - GO - CEP 75115-685 - (62) 3328-2433.

 

Referência: Processo nº 202200011009945 SEI 000029126469

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029126469&crc=9654173D
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 148, de 18 de abril de 2022

 
Altera nomenclatura e sigla para viatura 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 Suplemento do
Diário Oficial do Estado nº 23.197, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 11, II, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114 do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho
de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria da Segurança Pública, tendo em vista o disposto nos
autos nº 202100011032812, e

Considerando o teor da Manifestação nº 16/2022 - CBM (000029173954) em que a
BM/1 se manifestou favorável à atualização da Portaria nº 356/2018 (4243111), resolve:

 
 
Art. 1º  Alterar o art. 2º, XXVI, da Portaria nº 356/2018 - CBM (4243111), que passar a

vigorar com  a seguinte redação:
" Art. 2º ...................
...............................
XXVI – Moto-Aquática – MA: embarcação tipo jet ski, dotada de sistema de propulsão

próprio, destinado ao pronto atendimento a acidentes náuticos;
..............................."
 
Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim 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 20/04/2022, às 12:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029304434&crc=E87B80D9
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000029304434 e o código CRC E87B80D9.

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

231 (62) 3201-2004
 

Referência: Processo nº 202100011032812 SEI 000029304434

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029304434&crc=E87B80D9
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 45, de 28 de março de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número
190061/21 e protocolo de Comissão Técnica número
47408/22.

 

 
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. 01/2022 - 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 Análise de Projeto n. 190061/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 47408/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:

                                        - Presidente: Cap QOC 02.950 Anderson ARAUJO da Costa;

                                       -  Membro:  1º Ten QOC 03.674 SÉRGIO de Oliveira Junior;

                                       - Membro:  1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VILELA de Aguiar..

 
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 04 dias do mês de abril de 2022.
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ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 04/04/2022, às 11:43, 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
000028727296 e o código CRC 41E8C79A.

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 202200011010223 SEI 000028727296

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028727296&crc=41E8C79A
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011010223
Nome: @nome_interessado_maiusculas@

 

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 32/2022

1. Referência

Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006;
Normas Técnicas – CBMGO, vigentes em abril de 2020;
Norma Administrativa n.26;
Protocolo da Análise do Projeto de n.: 190061/21;
Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 47408/22;
Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H inserida no SIAPI pelo Responsável Técnico do projeto, Sr Higor
José Cardoso.
Portaria 32/2022 – CAT.

 

2. Identificação do Solicitante

Empresa: Hospital Garavelo.
Endereço: Rua 03E Esq. com a Rua 08E, Qd. 45, S/Nº, Garavelo Residencial Parque, Aparecida de Goiânia,
GO;
Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Hospital – H-3;
Área Total Construída Apresentada: 4.506,98 m².

 

3.  Descrição da Edificação

O prédio está distribuído da seguinte forma, conforme o anexo H apresentado: possui uma área que enquadra-se na
NT-41 de 1840,70 m², edificação térrea, uma edificação anexa, que não se enquadra como existente, de 1787,58 m²
com 4 pavimentos, e uma ampliação de 959,06 m², em área isolada das demais.

 

4.  Solicitação

VENHO POR MEIO DESTE SOLICITAR A MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO PARECER TÉCNICO
PARECER CAT- 17514 Nº 12/2020.

 

MOTIVO: 
O parecer CAT- 17514 Nº 12/2020 não foi aceito na substituição de projeto de protocolo 1900061/21, por conta da
seguinte alínea: 
“O presente parecer condiciona-se à atual situação da edificação. Caso seja alterada sua finalidade, ocupação ou área,
um novo projeto deverá ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.”
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JUSTIFICATIVA: 
Solicito o aceite da rampa e rota de fuga como aprovado no projeto 18540/20, pois o layout da edificação onde se
encontra a rampa continua o mesmo, sem acréscimo de área, a região que justifica o acréscimo de área se localiza
afastada da edificação principal. 
OBS: O projeto e parecer aprovado anteriormente está sendo inserido em anexo no sistema para comparações.

 

5.  Comentários

Conforme as justificativas apresentadas no parecer 17514 N12/2020

Solicitava através de Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma técnica 01 – Procedimentos
Administrativos, que seja aceito que a rampa que liga térreo ao terceiro pavimento, seja mantida com a largura atual,
de 1,39 m.

Como 1º Justificativa, o solicitante propõe uma solução para que a rampa de ligação do térreo ao terceiro pavimento,
a qual possui largura de 1,39 metros, suporte o fluxo de saída preservando assim a integridade da população que utiliza
a edificação. Tal solução se daria limitando o número de pessoas que possam transitar sobre a rampa, atendendo a
fórmula do item 5.4.1.2 da NT-11.

O solicitante apresenta ainda as seguintes justificativas:

Justificativa 2 - demonstra a comprovação de existência de parte da edificação conforme NT-41 e apresenta partes de
projeto aprovado n.10422/08 da referida edificação com a rampa de 1,50 m em data de 02/06/2008;

Justificativa 3 - demonstra a capacidade da rampa em passagem de cama e maca hospitalares;

Justificativa 4 - demonstra as estruturas e áreas de UTI da unidade;

Justificativa 5 - informa que a rampa é integrada a estrutura da edificação (pilares, vigas, lajes), o seu
redimensionamento se torna inviável; e

Justificativa 6 - o Hospital tinha problemas na parte elétrica que poderiam gerar risco de incêndio, a nova
administração renovou todo sistema elétrico da edificação, adequando o sistema a normas de segurança, e assim
extinguindo riscos de incêndio pelo antigo sistema elétrico. Segue abaixo algumas ilustrações de antes e depois.

A edificação em questão abriga um hospital, com data de construção comprovadamente anterior a 10 de março de
2007. Portanto cumpre o primeiro requisito para enquadramento na NT-41 - Edificações Existentes. Todavia, além do
requisito temporal, há a necessidade de atendimento a outros, especialmente do item 2.1, da referida Norma
Técnica, que limita o acréscimo de área a 50% da área comprovada antes de 10 de março de 2007. Desta forma,
um acréscimo superior a 50% implicaria na descaracterização da edificação como passível das adaptações da NT-41 e
a levaria toda a edificação para o rigor das exigências fixadas pelas normas vigentes na atualidade.

Importante salientar que, conforme Nota 2, do item 2.1, da NT-41, mesmo havendo ampliação de área superior a 50%,
há a possibilidade de aplicação das adaptações na parte "existente" antes da ampliação. Porém, tal mecanismo somente
será possível caso haja o efetivo emprego compartimentação ou isolamento de risco entre as área existente e a área
adicionada (nova).

Conforme alínea "d)", do item 5.4.2.1, da NT-11, as rampas para H-3, devem possuir largura mínima de 2,20 m, assim
como acessos as rampas e descargas da rampa, com a seguinte redação:

5.4.2 Larguras mínimas a serem adotadas
5.4.2.1 As larguras mínimas das saídas de emergência, exceto das portas onde o dimensionamento deve ser feito de
acordo com o 
item 5.5.4.2, devem ser as seguintes: 
 
d) 2,2 m (correspondente a quatro unidades de passagem de 55 cm) para as rampas, acessos às rampas (corredores e
passagens) e descarga das rampas, nas ocupações do grupo H, divisão H-3.

 

Ainda sobre rampas, é crucial o entendimento de que as rampas da edificação deverão receber a mesma classificação
das escadas, nos termos do item 5.6.2.10, da NT-11/2017, com a seguinte redação:
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5.6.2.10 Devem ser classificadas, a exemplo das escadas, como NE, EP e PF, seguindo para isso as condições específicas
a cada uma delas (...) 
 
 

Considerando que a edificação em análise possui altura de 10,25 m, e conforme a Tabela C1, do Anexo C, da NT-11
(Figura 1), a escada para H-3 deverá ser do tipo Escada Protegida. Portanto a rampa deverá ser Enclausurada Protegida
(EP).

Figura 1 - Tabela C1, do Anexo C, da NT-11.

 

Por fim, a edificação em análise somente poderá adotar as adaptações previstas na NT-41 (em sua parte
comprovadamente existente), a partir do emprego de Compartimentação entre a parte antiga e a parte nova, nos termos
da NT-09.

 

6.  Parecer

Diante do exposto esta comissão decide DEFERIR a manutenção da rampa já executada com largura de 1,39 m (duas
unidades de passagem), DESDE QUE SEJAM ATENDIDAS as seguintes condições:

1. Executar uma segunda saída de emergência na edificação nova: inserção de uma escada nos termos da NT-11
(escada enclausurada protegida (EP), escada aberta externa ou rampa); visto que a largura da rampa
existente compromete um possível abandono da população dos pavimentos elevados, em simultaneidade com o
adentramento das equipes de socorro;

2. Realizar a compartimentação, nos termos da NT-09, entre a edificação nova e a edificação existente, para que
sejam assim admitidas as adaptações da NT-41 na edificação existente;

3. Realizar o enclausuramento da rampa, pois, conforme NT-11, esta deve ser do tipo Enclausurada Protegida
(EP), devendo atender a todos os requisitos da referida norma, possuindo inclusive ventilação;

4. Instalar sistema de detecção de incêndio em toda a edificação (não apenas nos quartos);
5. Instalar sinalização complementar, conforme item 5.3.2 da Norma Técnica 20 – Sinalização de Emergência,

através de conjunto de faixas de cor, símbolos ou mensagens escritas a fim de indicar obstáculos e riscos de
utilização das rotas de saída;

6. A rampa deve possuir piso antiderrapante e com tempo de resistência ao fogo atendendo o que prescreve a
Norma Técnica 08 – Resistência ao fogo dos elementos de construção.

O presente parecer condiciona-se à atual situação da edificação. Caso seja alterada sua finalidade, ocupação ou área,
um novo projeto deverá ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.

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

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON ARAUJO DA COSTA, Bombeiro (a) Militar, em
04/04/2022, às 10:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Bombeiro (a) Militar, em
04/04/2022, às 11:53, 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, Bombeiro (a)
Militar, em 04/04/2022, às 14:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000028729925 e o
código CRC 1FD675B3.

 
COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

AVENIDA JOSE FUED SEBBA - Bairro JARDIM GOIAS - CEP 74805-100 - GOIANIA - GO -  (62) 3201-
2215

 

Referência: Processo nº 202200011010223 SEI 000028729925

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028729925&crc=1FD675B3
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 16, de 12 de abril de 2022

 

O TC QOC Comandante do 3º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares previstas na Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006 (Redação alterada pela Lei
n. 18.204, de 12 de Novembro de 2013), e na Norma Técnica n. 01, RESOLVE:

Art. 1º Nomear comissão para analisar tecnicamente o processo de protocolo n.
68091/22 SIAPI/CBMGO e emi�r parecer referente a (os) item (ns) em desacordo com a Lei n. 15.802/06
e suas Normas Técnicas.

Art. 2° A comissão será composta por:

2° Ten QOA/Adm. 02.042 LEANDRO de Santana Ribeiro 
3° Sgt QP/Comb.  02.599 RENATO Rodrigues Teixeira
3° Sgt QP/Comb. 03.013 ELBER Chitarra Macedo Silva

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Encaminhar esta portaria ao Comando de Gestão e Finanças para que seja
publicada em Bole�m Geral Eletrônico.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Anápolis, aos 12 dias do mês de abril de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por ALTIERI ARAUJO DE OLIVEIRA, Comandante, em
13/04/2022, às 11:35, 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
000029234423 e o código CRC 45558C3A.

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
PRACA PRESIDENTE VARGAS , - Bairro JARDIM AMERICA - ANAPOLIS - GO - CEP 75115-685 - (62)3328-2433.

Referência: Processo nº 202200011012463 SEI 000029234423

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029234423&crc=45558C3A
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 30, de 31 de março de 2022

 
O Ten Cel QOC Comandante em exercício do 5º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de

suas atribuições legais e regulamentares previstas na Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006 (Redação
alterada pela Lei n. 18.204, de 12 de Novembro de 2013), e na Norma Técnica n. 01,

Art. 1º Nomear comissão para analisar tecnicamente o processo de protocolo n.
20021/22 – CBMGO e emitir parecer referente a itens em desacordo com a Lei n. 15.802 e suas Normas
Técnicas.

Art. 2° A comissão será composta por: Maj QOC Bruno ALVES Ferreira (Presidente),
Cap QOC José FÁBIO Anastácio LEITE (Membro) e 2º Sgt  QP/Combatente Júnio de JESUS
Coelho (Membro). 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

BRUNO ALVES FERREIRA – Maj QOC
Comandante 

 
 

5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR, aos 07 dias do mês de abril de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO ALVES FERREIRA, Comandante, em
11/04/2022, às 15:34, 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
000028854271 e o código CRC 17CA5DC9.

5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR 
RUA JOAQUIM NABUCO - Bairro PARQUE ESTRLA D´ALVA - CEP 72804-240 - LUZIANIA - GO -  (61)3621-

3627

Referência: Processo nº 202200011010779 SEI 000028854271

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028854271&crc=17CA5DC9
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011010779
Nome: 5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

 

PARECER CBM/5º BBM-09871 Nº 4/2022

1. Referência
 
1.1 – Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006;
1.2 – Normas Técnicas atualizadas – CBMGO;
1.3 – Portaria n. 30/2022 – 5º BBM;
1.4 – Protocolo de Análise de Projeto n. 160070/21;
1.5 – Solicitação de Comissão Técnica – Anexo “H”;
1.6 – Protocolo de Comissão Técnica n. 20021/22.
 
2. Iden�ficação do Solicitante
 
2.1 – Proprietário: Eduardo Braz de Queiroz (CNPJ 40.969.541/0001-47);
2.2 – Responsável Técnico: Éderson Freitas Soares - Engenheiro Civil (CREA 20359/D-DF)
2.3 – Endereço: Quadra 10, Lote 01, Etapa A, Valparaíso de Goiás _ GO;
2.4 – Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: C-1 (Padaria e confeitaria com predominância de

revenda);
2.5 – Área Total Construída apresentada: 826,36 m² (térreo - C-1:  306,42m²; 1° pavimento -

C-1: 260,97 m²; 2° pavimento - C-1: 260,97 m²);
2.6 – Altura Apresentada: 6,92m.
 
3. Solicitação
 
Foi solicitada através de Requerimento de Comissão Técnica – Anexo “H” da Norma Técnica

n. 01 – Procedimentos Administra�vos, a aprovação de vistoria da edificação classificada como não
existente com  central predial de GLP em nicho em desconformidade com a NT-28, possuindo 1 (um)
recipiente de GLP,  0,454 m³ (P-190). O solicitante alega que a edificação não possui os recuos necessários
para a instalação da central de GLP conforme NT-28/2014 Parte I e solicita que seja aprovada a central de
GLP em nicho em conformidade com a NT-41/2019.

 
4. Comentários
 
De acordo com os  itens 6.3.3 e 6.3.3.2 letra “d” da NT-41/2019:
 

6.3.3 Edificações existentes que não possuam os recuos estabelecidos em
NT específica e, por consequência, impossibilidade técnica de instalação,
podem, por exceção, adotar centrais prediais de GLP em nichos
(...)
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6.3.3.2 A central pode ser instalada na fachada da edificação voltada
para via pública, no pavimento térreo e atender aos seguintes requisitos:
a) Ter área mínima de 1 m²;
b) Os recipientes devem distar no mínimo 0,8 m do limite frontal da
propriedade;
c) Ter interposição de paredes resistentes ao fogo (TRRF 120 min) nas
partes superior, posterior e nas laterais da central. Estas paredes devem
apresentar resistência mecânica e estanqueidade com relação ao interior
da edificação;
d) Ter capacidade máxima de até 2 recipientes de 0,108 m³ (P-45) ou 01
(um) 0,454 m³ (P-190);
e) Possuir na frente da edificação fechamento por porta metálica, que
propicie área de ventilação permanente, no mínimo, 0,32 m², na parte
inferior;
f) Possuir veneziana de ventilação permanente, localizada acima da
porta, com área mínima de 0,32 m²;
g) Atender às demais exigências de afastamentos de fonte de calor, ralos e
depressões, sinalização, proteção por extintores, prescritos em NT
específica.
 

De acordo com o projeto n. 160070/21, o qual esta em processo de análise, a edificação
possui uma central de GLP em nicho com 01 recipiente de GLP P-190 (0,454 m³), cumprindo a capacidade
máxima de 01 recipiente de GLP P-190 (0,454 m³), previsto na NT-28/2014 Parte I.

Apesar da edificação não ser existente, ela atende a distância mínima prevista na NT-28,
conforme projeto, a distância é de 4,04 metros.

 
 
5. Parecer
 
Diante do exposto, esta comissão manifesta-se favorável ao pedido do solicitante quanto à

aprovação do projeto n. 160070/21, no que se refere a admi�r central de GLP em nicho com 1
(um) recipiente de GLP P-190 (0,454 m³)  conforme descrito nos comentários acima, desde que:

 
a) Sejam man�dos os afastamentos mínimos previstos na NT-28;
 
b) A central localizada na fachada da edificação deve possuir obstáculo de proteção

mecânica e sinalização de alertar para os riscos potenciais;
 
c) Sejam instalados ex�ntores em toda a edificação de tal forma que o operador não

percorra mais que 10m.
 
O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. 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.

 
É o parecer.
 

Luziânia, 12 de abril de 2022.
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BRUNO ALVES FERREIRA - Maj QOC

Presidente
 

JOSÉ FÁBIO ANASTÁCIO LEITE - Cap QOC
Membro

 
JÚNIO DE JESUS COELHO - 2º SGT QP/Combatente

Membro
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO ALVES FERREIRA, Comandante, em
19/04/2022, às 14:47, 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 JOSE FABIO ANASTACIO LEITE, Bombeiro (a)
Militar, em 19/04/2022, às 14:56, 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 JUNIO DE JESUS COELHO, Bombeiro (a) Militar, em
19/04/2022, às 15:28, 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
000028854473 e o código CRC 22582766.

 
5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

RUA JOAQUIM NABUCO - Bairro PARQUE ESTRLA D´ALVA - CEP 72804-240 - LUZIANIA -
GO -  (61)3621-3627

 

Referência: Processo nº 202200011010779 SEI 000028854473

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028854473&crc=22582766
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

Edital
 

 

EDITAL Nº 15/2022 - CAEBM
 

PROCESSO SELETIVO PARA OFICIAL MÚSICO 2022

 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e o
Comandante do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar, nos termos da Lei Estadual n. 16.899,
de 10 de janeiro de 2010 e  do Decreto Estadual n. 7.845, de 20 de março de 2013, tornam público que
estarão abertas até o dia 27 de abril de 2022  as inscrições para o processo sele�vo para ingresso no
Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares, mediante as condições estabelecidas
neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente Edital des�na-se à realização de processo sele�vo, com vistas ao
preenchimento de 01 (uma) vaga, pelo critério de an�guidade, no primeiro posto do Subquadro de
Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares, com expecta�va de abertura de mais 02 (duas) vagas,
sendo 01 (uma) pelo critério de merecimento  e 01 (uma)  por an�guidade, havendo ainda a
possibilidade de abertura de novas vagas, desde que ocorra uma das situações elencadas no art. 10
da Lei estadual n° 11.383,  de 1990, e dentro dos prazos que a norma�va permite, conforme disposições
previstas no Art. 5º do Decreto Estadual n. 7.845, de 20 de março de 2013, e posteriores alterações, bem
como as previstas neste Edital.

1.2. O processo sele�vo será regido pelas normas elencadas no item anterior e realizado
pela Comissão de Seleção designada pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás especialmente para esse fim.

1.3. Este Edital aplica-se única e exclusivamente ao processo sele�vo para ingresso no
Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares, com previsão para ingresso no referido
quadro em 2 de julho de 2022.

1.4. A nomeação ao primeiro posto no Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais
Auxiliares – QOA – pode ser efe�vada a qualquer tempo, conforme Art. 8º, do Decreto n. 7.845/2013.

1.5. As vagas que cons�tuem este Edital são fruto de EXPECTATIVA de promoção ao primeiro
posto do Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares.

1.6. O processo sele�vo será realizado, de forma prévia, para que a Expecta�va de vaga não se
torne frustrada ou vazia, pela ausência  de candidatos que cumpram os requisitos previstos no Art. 6º e
Art. 7º, do Decreto n. 7.845/2013, a ser analisado em comissão, ao tempo do surgimento da vaga,
conforme ações estabelecidas no Calendário de Eventos deste Edital.

1.7. Restando a Expecta�va de vaga frustrada, pela falta de vagas no acesso ao Subquadro de
Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares, o presente Edital será encerrado, não gerando direito
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de promoção na carreira, em virtude de par�cipação em processo sele�vo, bem como não assegurará
direito ou precedência em processos sele�vos posteriores.

2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

2.1. O bombeiro militar poderá impugnar fundamentadamente este edital, ou suas eventuais
re�ficações, mediante requerimento administra�vo preenchido pelo impugnante, nos termos do item
17.1 em anexo neste edital, no período de 2 (dois) dias úteis após a sua publicação em Bole�m Geral
Eletrônico. 

2.2. Para solicitar a impugnação, o bombeiro militar deverá preencher, de forma completa,
todos os campos do requerimento administra�vo mencionado no subitem anterior.

2.3. O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item e/ou subitem que será objeto de
sua impugnação.

2.4. As impugnações serão analisadas e julgadas pela Comissão de Seleção responsável pela
execução do processo sele�vo de que trata este edital.

2.5. Ao término da apreciação das impugnações de que trata o subitem anterior, a Comissão de
Seleção divulgará via SEI, no mesmo processo do Edital, a listagem contendo o resultado da apreciação
das impugnações, se possível, em data anterior ao início das inscrições.

2.6. Não caberá, em nenhuma hipótese, recurso administra�vo sobre o julgamento das
solicitações de impugnação.

3. DOS REQUISITOS

3.1. Para par�cipar do processo sele�vo do Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro de
Oficiais Auxiliares, conforme o Art. 6º e o Art. 7º do Decreto Estadual n. 7.845, o candidato deverá
atender aos seguintes requisitos:

a) Para as vagas por an�guidade:

I - ser subtenente do Quadro de Praças Músicos da a�va da Corporação.

II – não estar respondendo a qualquer processo judicial na área penal ou na área cível,
quando se tratar de ilícito infamante, lesivo à honra ou ao pundonor bombeiro militar;

III – não estar preso preven�vamente ou respondendo a inquérito policial-militar ou
inquérito policial;

IV – não ter sido condenado a pena restri�va de liberdade, mesmo que beneficiado por
livramento condicional ou suspensão condicional da pena, ressalvados os casos de reabilitação;

V – não estar subme�do a conselho de disciplina;

VI – estar classificado, no mínimo, no comportamento ó�mo;

VII – haver concluído o 2° Grau ou equivalente em estabelecimento de ensino regular;

VIII – ser considerado apto pela junta de saúde da Corporação;

IX – possuir conceito favorável emi�do por seu Comandante ou Chefe;

X – haver concluído Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou equivalente;

XI – não estar em gozo de licença para tratar de interesse par�cular;

XII – não se encontrar na condição de desertor;

XIII – não ter sido considerado incapaz defini�vamente para o serviço militar, segundo
parecer da junta de saúde da Corporação;

XIV – não estar na condição de desaparecido ou extraviado.

b) Para as vagas por merecimento:

I – ser subtenente ou primeiro sargento do Quadro de Praças Músicos da a�va da
Corporação. Se primeiro sargento, possuir, no mínimo, 16 (dezesseis) anos de efe�vo serviço no Corpo de
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Bombeiros Militar do Estado de Goiás e, no mínimo, 2 (dois) anos na graduação;

II – não estar respondendo a qualquer processo judicial na área penal ou na área cível,
quando se tratar de ilícito infamante, lesivo à honra ou ao pundonor bombeiro militar;

III – não estar preso preven�vamente ou respondendo a inquérito policial-militar ou
inquérito policial;

IV – não ter sido condenado a pena restri�va de liberdade, mesmo que beneficiado por
livramento condicional ou suspensão condicional da pena, ressalvados os casos de reabilitação;

V – não estar subme�do a conselho de disciplina;

VI – estar classificado, no mínimo, no comportamento ó�mo;

VII – haver concluído o 2° Grau ou equivalente em estabelecimento de ensino regular;

VIII – ser considerado apto pela junta de saúde da Corporação;

IX – possuir conceito favorável emi�do por seu Comandante ou Chefe;

X – haver concluído Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou equivalente;

XI – não estar em gozo de licença para tratar de interesse par�cular;

XII – não se encontrar na condição de desertor;

XIII – não ter sido considerado incapaz defini�vamente para o serviço militar, segundo
parecer da junta de saúde da Corporação;

XIV – não estar na condição de desaparecido ou extraviado.

4. DAS VAGAS

4.1. O presente processo sele�vo tem por escopo o preenchimento de 01 (uma) vaga, pelo
critério de an�guidade, no primeiro posto do Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais
Auxiliares, com expecta�va de abertura de mais 02 (duas) vagas, sendo 01 (uma) pelo critério de
merecimento  e 01 (uma)  por an�guidade, havendo ainda a possibilidade de abertura de novas vagas,
desde que ocorra uma das situações elencadas no art. 10 da Lei estadual n° 11.383,  de 1990, e dentro
dos prazos que a norma�va permite, conforme disposições previstas no Art. 5º do Decreto Estadual n.
7.845, de 20 de março de 2013, e posteriores alterações, bem como as previstas neste Edital.  

4.2. As vagas de que trata o subitem anterior, bem como novas vagas que poderão surgir caso
ocorra uma das situações elencadas no art. 10 da Lei Estadual nº 11.383, de 1990, serão preenchidas
segundo as disposições constantes no Decreto Estadual n. 7.845/2013 e posteriores alterações, e neste
Edital;

4.3. As vagas pelo critério de an�guidade serão preenchidas pelos Subtenentes mais an�gos do
Quadro de Praça Músico da Corporação, de acordo com Almanaque de Praças atualizado até a data de
abertura do certame, inscritos neste processo sele�vo, desde que atendidos todos os requisitos
estabelecidos na legislação per�nente e neste Edital, sendo que estes candidatos não par�ciparão da 1ª e
3ª etapas deste certame.

4.4. As vagas pelos critérios de merecimento serão preenchidas mediante processo sele�vo
meritório de provas e �tulos a ser realizado entre os Subtenentes e Primeiros Sargentos músicos da a�va
da Corporação, sendo considerado aprovado o militar que alcançar a maior pontuação ao término do
certame, independentemente de graduação.

4.5. Para preenchimento da vaga pelo critério de merecimento será observada rigorosamente a
classificação final do certame, independentemente de graduação

4.6. Ao término do certame os candidatos que par�ciparam do processo sele�vo pelo critério
de merecimento serão relacionados em ordem decrescente de pontuação em lista única, de forma que
será considerado aprovado no presente processo sele�vo na vaga de merecimento somente o militar
com maior pontuação, independentemente de graduação.

5. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
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5.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e cer�ficar-se de que
preenche todos os requisitos e condições es�puladas no mesmo.

5.2. A inscrição implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

5.3. Os candidatos às vagas pelo critério de an�guidade (os Subtenentes conforme
Almanaque atualizado até a data de encerramento das inscrições) deverão realizar pedido de inscrição
no processo SEI do Edital u�lizando o modelo constante no item 17.2 do presente Edital (em anexo) até
a data de encerramento das inscrições, prevista no calendário de eventos, para par�cipar do processo
sele�vo. Declarando preencher todos os requisitos estabelecidos na legislação per�nente e no presente
Edital. Ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficará sujeito às sanções prescritas no Código Penal
Militar e às demais cominações legais aplicáveis, inclusive do Código de É�ca e Disciplina dos Militares do
Estado de Goiás.

5.4. Os candidatos à vaga pelo critério de merecimento (os Subtenentes e os Primeiros
Sargentos com mais de 16 anos de serviço, conforme Almanaque atualizado até a data de
encerramento das inscrições), poderão realizar pedido de inscrição no processo SEI do Edital u�lizando
o modelo constante no item 17.2 do presente Edital (em anexo) até a data de encerramento das
inscrições, prevista no calendário de eventos, para par�cipar do processo sele�vo. Declarando preencher
todos os requisitos estabelecidos na legislação per�nente e no presente Edital. Ciente de que, em caso de
falsidade ideológica, ficará sujeito às sanções prescritas no Código Penal Militar e às demais cominações
legais aplicáveis, inclusive do Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás.

5.5. Não serão admi�das inscrições por procuração, ou por outro meio que não seja pelo
Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no mesmo processo do presente Edital.

5.6. Após a solicitação de inscrição do militar no processo, o Comandante ou Chefe imediato do
militar deverá confeccionar O�cio conforme modelo constante no item 17.3 (em anexo) no mesmo
processo do Edital, até a data final da inscrição, emi�ndo conceito favorável ou não às respec�vas
inscrições sob seu comando.

5.7. O Presidente da Comissão de Seleção deverá solicitar junto ao Comando de Correições e
Disciplina a situação administra�va e judicial dos candidatos inscritos para fins de indeferimento da
inscrição.

5.8. Caberá aos Candidatos cumprir todas as orientações determinadas pelo Comando de
Correições e Disciplina - CCD quanto ao envio da documentação necessária à verificação dos requisitos
previstos nos incisos II a IV, das letras "a" e "b" do item 3.1, presentes no Art. 6º e o Art. 7º do Decreto
Estadual n. 7.845, tendo em vista elaboração de parecer do CCD à Comissão responsável pela seleção.

5.9. É dever do candidato, quando solicitado, providenciar a inclusão como anexo no processo
SEI indicado de todos os documentos necessários ao Processo Sele�vo através do Sistema Eletrônico de
Informação - SEI, sob orientação da SAAD de sua OBM, para que seja efe�vada a inscrição. Poderá ser
exigida a apresentação �sica do documento, caso seja solicitado dessa forma pela Comissão de Seleção
ou pelo CCD.

5.10. É dever do candidato manter atualizada sua ficha individual na Corporação, sob risco de
invalidação dos dados declarados e consequente indeferimento da inscrição.

5.11. Caso algum documento solicitado não possa ser emi�do pelo Órgão/Ins�tuição
responsável, em virtude de problemas logís�cos face a pandemia do novo Coronavírus, o candidato
deverá informar o fato em O�cio via SEI des�nado a Comissão de Seleção antes do encerramento do
prazo previsto para a entrega. Em caso de deferimento, o prazo poderá ser prorrogado.

5.12. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea (fora do prazo).

5.13. A qualquer tempo, a inscrição do candidato poderá ser anulada, desde que verificadas
falsidades de documentos ou irregularidades durante a realização do processo sele�vo.

5.14. Caso o militar tenha sua inscrição indeferida, poderá apresentar recurso ao Presidente da
Comissão de Seleção de acordo com o disposto no Calendário de Eventos e conforme modelo constante
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no item 17.4 (em anexo) do presente Edital.

5.15. O Presidente da Comissão de Seleção deverá solicitar junto ao Comando de Saúde a
situação dos candidatos inscritos perante a junta médica periódica para fins de indeferimento da
inscrição.

5.16. Os candidatos, caso a Comissão de Seleção julgue necessário, poderão ser convocados
a comparecimento presencial para apresentação �sica de documentação no Comando da Academia e
Ensino Bombeiro Militar, localizado na Avenida Pedro Paulo de Souza, Quadra HC4, Setor Goiânia 2,
Goiânia-GO, CEP 74.663-520.

5.17. O Presidente da Comissão de Seleção deverá comunicar ao Comando Geral acerca do
indeferimento de inscrições.

6. DOS CANDIDATOS COM SITUAÇÃO ESPECIAL

6.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para realização da primeira etapa do
certame (prova de conhecimentos) deverá solicitá-lo ao Presidente da Comissão de Seleção, por meio de
O�cio incluído no processo do Edital, em até 72 (setenta e duas) horas antes da realização da referida
prova. 

7. DAS PROVAS

7.1. O processo sele�vo será realizado em 3 (três) etapas específicas e dis�ntas, sendo a
primeira composta de prova de conhecimentos, a segunda de Teste de Ap�dão Física e a terceira de
avaliação de �tulos em ficha individual de alterações.

7.2. Os candidatos deverão comparecer ao local de realização das provas no mínimo 30 (trinta)
minutos antes do horário estabelecido para o início da aplicação.

7.3. Não será permi�da a entrada de candidatos no local de realização após o horário
estabelecido para o início das provas.

7.4. Não será permi�da, no dia da realização das provas, a entrada de candidato portando
armas, sendo eliminado do processo sele�vo aquele que descumprir essa norma. A comissão não se
responsabilizará pela guarda de armamento de qualquer candidato. 

7.5. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento implicará na
eliminação automá�ca do candidato.

7.6. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, data ou horário diferentes do
estabelecido neste Edital.

7.7. É obrigatória a apresentação da Carteira de Iden�dade Militar no local e nas datas de
realização da primeira e segunda etapas.

7.8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar a Carteira de Iden�dade Militar, no
dia de realização das provas, por mo�vo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial (cópia e original), expedido há, no máximo, 30 (trinta)
dias anteriores a aplicação das provas.

7.9. O candidato que não apresentar a Carteira de Iden�dade Militar por mo�vo de perda,
extravio e outras situações não contempladas no item anterior, não poderá realizar as provas, sendo
eliminado do processo sele�vo.

8. DA PRIMEIRA ETAPA

8.1. A primeira etapa, composta de prova obje�va de conhecimentos, será classificatória e
eliminatória, e de realização exclusiva para os candidatos que concorrerão ao processo sele�vo pelo
critério de merecimento.

8.2. A prova obje�va de conhecimentos será composta de 50 (cinquenta) questões de múl�pla
escolha, com 4 (quatro) alterna�vas cada, das quais apenas uma deverá ser marcada, versando sobre as
disciplinas constantes do conteúdo programá�co relacionado neste Edital, assim distribuídas:
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CONHECIMENTOS GERAIS E PROFISSIONAIS

Disciplinas Número de
questões

Valor
unitário

Pontuação
máxima

Conhecimentos específicos teóricos e breve história
da música 30 1,0 30,0

Legislação Bombeiro Militar 10 1,0 10

Toques de corneta, inspeções, revistas e desfiles 10 1,0 10

TOTAL GERAL 50 1,0 50,0

8.3. A prova obje�va de conhecimentos terá duração de 5 (cinco) horas e será realizada no
período vesper�no, no dia 15 de maio de 2022, conforme calendário de eventos constante neste Edital.

8.4. A prova de Conhecimento será realizada no Comando da Academia e Ensino Bombeiro
Militar, localizado na Avenida Pedro Paulo de Souza, Quadra HC4, Setor Goiânia 2, Goiânia-GO, CEP
74.663-520, turno vesper�no às 14:00h, conforme calendário de eventos constante neste Edital.

8.5. A iden�ficação correta do local de realização da prova e o comparecimento no horário
determinado cons�tui responsabilidade exclusiva do candidato.

8.6. O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o
único documento válido para correção, u�lizando caneta esferográfica de �nta azul ou preta de corpo
transparente.

8.7. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas con�das neste Edital e na Folha de
Respostas.

8.8. Em hipótese alguma haverá subs�tuição da folha de respostas por erro do candidato.

8.9. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento
indevido da folha de respostas.

8.10. Serão consideradas marcações indevidas e, consequentemente, não serão pontuadas as
que es�verem em desacordo com este Edital ou com a folha de respostas, tais como: marcação rasurada
ou emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou com mais de uma alterna�va
assinalada.

8.11. O candidato não deverá assinar, iden�ficar, amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou,
de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da
impossibilidade de correção da mesma.

8.12. Não será permi�do que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras
pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para realização da
prova, situação em que o candidato será acompanhado por fiscal de prova devidamente treinado.

8.13. Será considerado classificado na primeira etapa o candidato que ob�ver no mínimo 50%
(cinquenta por cento) do somatório total de pontos das questões, tendo como resultado, para efeito de
cálculo, a sigla RPE (Resultado da Primeira Etapa).

8.14. O candidato que ob�ver 0 (zero) ponto em qualquer uma das disciplinas elencadas na
prova de conhecimentos gerais e profissionais constantes da tabela descrita no item 8, da primeira etapa,
será eliminado do processo sele�vo, independentemente do somatório total de pontos alcançado na
prova, não par�cipando da segunda etapa do processo sele�vo.

8.15. O gabarito preliminar da prova de conhecimentos será divulgado no mesmo dia de
realização da prova, conforme calendário de eventos.
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8.16. Caberá apenas um recurso por candidato nesta etapa, sendo dirigido diretamente ao
Presidente da Comissão de Seleção conforme calendário de eventos constante neste Edital.

8.17. Caso haja questões anuladas, serão computados os pontos referentes às mesmas a todos
os candidatos, independentemente de terem recorrido ou não.

8.18. Os militares inscritos no processo sele�vo deverão estar devidamente fardados com o
uniforme 4º “A” no dia de realização da prova de conhecimentos – exceto os militares baixados que
poderão u�lizar o agasalho, mediante apresentação de atestado médico devidamente homologado junto
ao Serviço de Saúde do CBMGO.

8.19. Não será permi�do, durante a realização da prova obje�va de conhecimentos,
comunicação entre candidatos, u�lização de máquina calculadora ou similar, livro, anotações, impressos
ou qualquer outro material de consulta, óculos escuros (exceto mediante apresentação de atestado
médico devidamente homologado junto ao Serviço de Saúde do CBMGO), aparelhos eletrônicos tais
como: bip, telefone celular, mp3, notebook, tablet, netbook, etc.

8.20. Não será permi�do o uso de canetas fabricadas em material não transparente, lapiseiras,
lápis, borracha, apontador, régua e folha de rascunho própria.

8.21. Não haverá prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de
afastamento do candidato da sala de prova por qualquer mo�vo.

8.22. Será automa�camente eliminado o candidato que, durante a realização das provas:

a) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para execução das provas;

b) Faltar com a devida cortesia com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas, membro da Comissão de Seleção, autoridade presente ou candidato;

c) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem acompanhamento de fiscal ou portando a
folha de respostas ou o caderno de questões;

d) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em
comportamento indevido;

e) U�lizar ou tentar u�lizar meios fraudulentos em bene�cio próprio ou de terceiros;

f) Copiar em papel ou qualquer outro material o gabarito da prova, senão no próprio
caderno de questões, que o candidato poderá levar consigo após o horário permi�do;

g) Ao se dirigir aos banheiros, mesmo que acompanhado por fiscal e dentro do horário
permi�do, deixar cair ou levar consigo papel ou outro material ou equipamento,
eletrônico ou não, capaz de transmi�r ou receber mensagens;

h) For encontrado portando ou fazendo uso no momento de realização das provas de
qualquer um dos materiais ou aparelhos eletrônicos previstos no subitem 8.19. deste
Edital;

i) Se re�rar da sala de aplicação das provas levando o caderno de questões antes de
transcorrido o tempo mínimo regulamentar previsto neste Edital;

j) Não entregar o material de provas ao término do tempo estabelecido para sua
realização;

k) Descumprir as instruções con�das no caderno de questões e na folha de respostas,
nas normas deste Edital, nas normas complementares e nas decisões da Comissão de
Seleção.

l) Recusar a se submeter aos procedimentos de segurança aplicados durante o
processo sele�vo.

8.23. No horário reservado às provas está incluído o tempo des�nado aos procedimentos de
segurança e à transcrição das respostas para a folha de respostas.
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8.24. É de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência do material recebido no
momento da prova. Devendo ser verificados o caderno de questões (número de questões e páginas),
falhas de impressão e dados pessoais impressos em todos os documentos recebidos.

8.25. Caso seja verificado algum erro ou defeito de impressão no caderno de questões, o
candidato deve solicitar sua imediata subs�tuição, sendo de sua inteira responsabilidade prejuízos
decorrentes da não solicitação imediata de subs�tuição.

8.26. Após a realização das provas, caso seja constatado, por meio eletrônico, esta�s�co, visual
ou grafológico, que o candidato u�lizou processo ilícito para facilitar sua aprovação, sua prova será
anulada e ele será automa�camente eliminado do processo sele�vo.

8.27. O candidato não poderá se re�rar do local de realização da prova levando o caderno de
questões antes de transcorridas 2 (duas) horas do seu início.

8.28. O candidato somente poderá se dirigir aos banheiros ou bebedouro, devidamente
acompanhado de um fiscal, após transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da realização da prova.

8.29. Os 3 (três) úl�mos candidatos somente poderão entregar os respec�vos cartões de
respostas e se re�rar da sala de aplicação da prova de conhecimentos simultaneamente.

9. DA SEGUNDA ETAPA

9.1. A segunda etapa do processo sele�vo será o Teste de Ap�dão Física – TAF (índices e
exercícios conforme Norma Administra�va n.02 do CBMGO), de caráter eliminatório.

9.2. O Teste de Ap�dão Física (TAF) será composto pelas seguintes provas na sequência que se
segue, observando a faixa etária do candidato:

9.3. Flexão de Braço no Solo;

9.4. Abdominal Es�lo Supra;

9.5. Flexão na Barra fixa;

9.6. Corrida no tempo de 12 minutos ou marcha, conforme a faixa etária.

9.7. O Teste de Ap�dão Física será realizado em data, hora e local, conforme calendário de
eventos.

9.8. Os candidatos à vaga por an�guidade deverão realizar o Teste de Ap�dão Física.

9.9. O militar que não a�ngir em todas as provas do TAF, por faixa etária, no mínimo os
índices fixados no item 17.6 deste edital (em anexo), valores que correspondem à menção “Regular”,
prevista na Norma Administra�va n. 02 do CBMGO (Do Treinamento Físico-Militar e do Teste de
Ap�dão Física), será eliminado do processo sele�vo.

9.10. Caso o candidato à vaga por an�guidade seja considerado INAPTO no TAF, após o período
recursal, a Comissão de Seleção deverá convocar o Subtenente Músico mais an�go subsequente, de
acordo com o Almanaque das Praças Músicos atualizado, desde que inscrito no processo sele�vo,
atendidos todos os requisitos estabelecidos na legislação per�nente e neste edital.

9.11. Os bombeiros militares que �verem suas inscrições validadas no processo sele�vo de que
trata este Edital e que forem aprovados e classificados na primeira etapa, serão convocados para a
realização da segunda etapa, Teste de Ap�dão Física, mediante convocação a ser publicada no SEI, no
processo do Edital.

9.12. Os candidatos convocados para realização da segunda etapa deverão estar devidamente
fardados com o uniforme 5º “A” no dia de realização do Teste de Ap�dão Física.

9.13. Não será atribuída nota ao resultado do TAF, sendo o candidato considerado APTO ou
INAPTO.

9.14. Os candidatos considerados INAPTOS no TAF serão eliminados sumariamente do processo
sele�vo.
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9.15. Não haverá segunda chamada para o TAF nem realização deste fora da data, horários e
locais designados na convocação.

9.16. Não será dispensado tratamento privilegiado ou diferenciado a qualquer candidato.

9.17. Os candidatos tomarão conhecimento do resultado do TAF imediatamente após a
realização do mesmo e assinarão a ficha de avaliação individual na presença dos examinadores da prova.

9.18. Será considerado INAPTO no TAF o candidato que não fizer os testes nas datas e horários
para os quais tenha sido convocado ou que não a�ngir os desempenhos mínimos estabelecidos no
edital.

9.19. As provas do TAF serão realizadas em tenta�va única.

9.20. A contagem oficial de tempo, de distância percorrida, de número de repe�ções de
exercícios será realizada, exclusivamente, pela Comissão de Seleção.

9.21. A execução de cada exercício dar-se-á conforme Norma Administra�va - 02 do CBMGO;

10. DA TERCEIRA ETAPA

10.1. A terceira etapa, de caráter exclusivamente classificatório, consiste em avaliação de �tulos
mediante análise de ficha individual de alterações, com atribuição de pontos de acordo com os critérios
estabelecidos neste edital.

10.2. Somente par�ciparão desta etapa os militares que concorrem ao processo sele�vo pelo
critério de merecimento e que ob�verem 50% (cinquenta por cento) ou mais de aproveitamento na
primeira etapa (prova obje�va de conhecimentos), não ob�verem nota 0 (zero) em nenhuma das
disciplinas, e, ainda, forem considerados APTOS na segunda etapa do processo sele�vo.

10.3. A obtenção das fichas individuais de alterações atualizada dos candidatos para fins de
avaliação de �tulo será efetuada pela respec�va Comissão de Seleção no banco de dados do Comando de
Gestão e Finanças.

10.4. Nesta etapa, serão considerados os seguintes critérios para pontuação:

10.4.1. 1,0 (um) ponto para cada ano de efe�vo serviço. Para fins de pontuação neste
critério somente serão considerados anos completos, não sendo admi�das sob hipótese alguma frações
de ano.

 

10.4.2.Comportamento, verificado no dia 20 de maio de 2022:

a) 5,0 (cinco) pontos para o militar que es�ver no excepcional comportamento;

b) 2,0 (dois) pontos para o militar que es�ver no ó�mo comportamento.

 

10.4.3. Elogio individual ou meritório verificado até o dia 20 de maio de 2022:

a) 0,2 (zero vírgula dois) pontos para o militar que possuir em ficha individual elogio
individual ou meritório;

b) Independentemente do número de elogios recebidos num único ano de serviço,
considerar-se-á apenas um elogio a cada ano, e somente serão contabilizados os elogios publicados em
Bole�m Geral Eletrônico, à razão de 0,2 (zero vírgula dois) pontos por elogio, seja meritório ou individual.

c) A referência para contabilização de elogios será o ano da respec�va publicação, não
se considerando em hipótese alguma o ano a que se referem as ações descritas no texto do elogio,
quando diverso do ano de publicação.

d) Os elogios cole�vos não serão considerados para fins de pontuação neste quesito.
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10.5. O Resultado da Terceira Etapa (RTE) será ob�do por meio da seguinte fórmula: RTE =
{(Resultado ob�do no item 10.4.1.) + (Resultado ob�do no item 10.4.2.) + (Resultado ob�do no item
10.4.3.).

11. DOS RECURSOS

11.1. A Comissão de Seleção analisará um único recurso por candidato por etapa do processo
sele�vo.

11.2. Sendo apresentado mais de um recurso, pelo mesmo candidato, será analisado apenas o
úl�mo recurso interposto.

11.3. O recurso interposto contra o gabarito preliminar da prova de conhecimentos poderá
contemplar mais de uma questão, a juízo do candidato que se sen�r prejudicado.

11.4. Os recursos só poderão ser promovidos e efe�vados por candidatos devidamente inscritos
no processo sele�vo.

11.5. Sob pena de não ser conhecido e devidamente processado, o recurso deverá ser
interposto atendendo aos seguintes requisitos:

11.5.1. Ser encaminhado à comissão via Sistema Eletrônico de Informação - SEI,
conforme Modelos Anexos, no mesmo processo SEI  deste Edital;

11.5.2. Ser endereçado diretamente ao Presidente da Comissão de Seleção, sem
formalização de processo administra�vo;

11.5.3. Apresentar fundamentação.

11.5.4. Ser feito conforme modelo de recurso constante no item 17.5 do presente
Edital (em anexo).

11.6. O recurso que não atender ao disposto nos itens anteriores será indeferido pelo Presidente
da Comissão de Seleção.

11.7. Os recursos contra os resultados deverão ser encaminhados ao Presidente da Comissão de
Seleção via SEI, devendo observar prazo estabelecido no calendário de eventos deste Edital.

11.8. Todos os recursos interpostos em conformidade com os itens acima serão analisados e as
jus�fica�vas serão divulgadas via SEI neste mesmo processo do Edital.

11.9. Os recursos que apresentarem conteúdo desrespeitoso e/ou ofensivo aos membros da
Comissão de Seleção ou outras autoridades serão liminarmente indeferidos, sem prejuízo das sanções
disciplinares cabíveis.

11.10. Os recursos apresentados intempes�vamente (fora do prazo) não serão recebidos.

12. DO RESULTADO FINAL

12.1. O Resultado Final por An�guidade (RFA) será determinado segundo o disposto no subitem
4.3 deste Edital.

12.2. O Resultado Final por Merecimento (RFM) será determinado pelo Resultado da Primeira
Etapa (RPE) somado ao Resultado da Terceira Etapa (RTE), conforme a seguinte formula: RFM = RPE +
RTE.

12.3. O Resultado Final por Merecimento (RFM) observará a ordem decrescente de pontos por
candidato, independentemente da graduação.

12.4. O Resultado Final do processo sele�vo deverá ser homologado pelo Comandante Geral da
Corporação e divulgado via SEI neste mesmo processo do Edital.

13. CALENDÁRIO DE EVENTOS

DATA HORA EVENTO
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até 27/04/2022 Expediente
administrativo da

Corporação

Período de inscrições via SEI à Comissão de Seleção,
no processo nº 202200011010428

28/04/2022 até 18h00
Envio da relação de militares que solicitaram inscrição,
pela Comissão de Seleção, ao Comando de Correições e
Disciplina, solicitando parecer sobre os candidatos.

28/04/2022 até 18h00
Envio de relação de militares que solicitaram inscrição,
pela Comissão de Seleção, ao Comando de Saúde,
solicitando parecer da Junta de Saúde.

02/05/2022 até 18h00 Retorno do parecer do Comando de Correições e
Disciplina, à Comissão de Seleção no CAEBM.

02/05/2022 até 18h00 Retorno do parecer do Comando de Saúde, à Comissão de
Seleção no CAEBM.

03/05/2022 até 18h00 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas.

04/05/2022 08h00 Início do prazo para apresentação de recursos contra
inscrições indeferidas.

06/05/2022 18h00 Encerramento do prazo para apresentação de recursos
contra inscrições indeferidas.

11/05/2022 19h00 Divulgação das soluções dos recursos contra inscrições
indeferidas.

11/05/2022 19h00 Divulgação dos candidatos inscritos no processo seletivo.

15/05/2022 14h00 às 19h00 1ª Etapa: Prova objetiva de conhecimentos.

15/05/2022 19h30 Divulgação do gabarito preliminar da 1ª etapa.

16/05/2022 08h00 Início do prazo para apresentação de recursos contra o
gabarito preliminar.

17/05/2022 18h00 Encerramento do prazo para apresentação de recursos
contra o gabarito preliminar.

20/05/2022 18h00
Divulgação do julgamento dos recursos contra o gabarito
preliminar, gabarito oficial, aprovados na 1ª Etapa e
convocação para a 2ª Etapa
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23/05/2022 08h00 2ª Etapa: Realização do Teste de Aptidão Física, Local:   
1º Batalhão Bombeiro Militar

23/05/2022 18h00 Divulgação do resultado da 2ª Etapa

24/05/2022 08h00 Início do prazo para apresentação de recursos contra o
resultado da 2ª Etapa.

25/05/2022 18h00 Fim do prazo para apresentação de recursos contra o
resultado da 2ª Etapa.

27/05/2022 18h00 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado
oficial da 2ª Etapa.

30/05/2022 18h00 Divulgação do resultado preliminar da 3ª Etapa.

31/05/2022 08h00 Início do prazo para apresentação de recursos contra o
resultado da 3ª Etapa.

01/06/2022 18h00 Encerramento do prazo para apresentação de recursos
contra o resultado da 3ª Etapa.

03/06/2022 18h00
Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado
oficial da 3ª Etapa e divulgação do resultado final
preliminar.

06/06/2022 08h00 Início do prazo para apresentação de recurso contra o
resultado preliminar do processo seletivo.

07/06/2022 18h00 Término do prazo para apresentação de recursos contra o
resultado preliminar do processo seletivo.

09/06/2022 18h00
Divulgação do julgamento dos recursos contra o resultado
preliminar do processo seletivo e divulgação do resultado
final.

A partir de:

10/06/2022

Expediente
administrativo da

Corporação

Homologação do processo seletivo pelo Comandante
Geral.

 
 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O bombeiro militar eventualmente inscrito no processo sele�vo ao Subquadro de Oficiais
Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares que deixar de atender a qualquer dos requisitos previstos no
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subitem 3.1 deste edital no período estabelecido será eliminado sumariamente, salvo se o prazo previsto
para a entrega, tenha sido oficialmente prorrogado pela Comissão de Seleção.

14.2. A inexa�dão de informações, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos,
ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do processo sele�vo, anulando-se todos os
atos, sem prejuízo das demais medidas de ordem administra�va, cível ou criminal.

14.3. A inscrição no processo sele�vo implica o conhecimento e a aceitação irrestrita de suas
normas e exigências pelo candidato, sem direito algum a compensação decorrente da anulação ou do
cancelamento de sua inscrição, da eliminação do processo sele�vo ou, ainda, do seu não aproveitamento
por falta de vagas ou por inobservância dos ditames e dos prazos fixados.

14.4. O não comparecimento do candidato em qualquer convocação própria, implicará na
eliminação sumária do candidato faltoso.

14.5. Qualquer irregularidade come�da por pessoas envolvidas no processo sele�vo será objeto
de inquérito administra�vo e/ou policial nos termos da legislação per�nente, estando o infrator sujeito às
penalidades previstas na respec�va legislação.

14.6. O candidato que não aceitar procedimentos de segurança que por ventura possa ser
implantado será eliminado do processo sele�vo.

14.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os atos,
editais, avisos, comunicados e outras informações per�nentes ao processo sele�vo, todas sempre
disponíveis e divulgadas via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no mesmo processo do presente
Edital.

14.8. Não serão fornecidos atestados, cer�ficados ou cer�dões rela�vas à classificação de
candidatos, valendo para tal fim os resultados publicados no Bole�m Geral da Corporação.

14.9. Não serão fornecidas cópias de documentos, atestados, cer�ficados ou cer�dões rela�vas
aos candidatos eliminados, valendo para tal fim os resultados publicados no Bole�m Geral da
Corporação.

14.10. As disposições con�das no presente Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou a etapa que lhe disser respeito.

14.11. O presente processo sele�vo gera para o candidato aprovado, única e exclusivamente, a
expecta�va de direito à promoção ao posto de 2º Tenente do Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro
de Oficiais Auxiliares da Corporação.

14.12. Os casos omissos neste edital serão sanados pela Comissão de Seleção em primeira
instância e, em úl�ma, pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

14.13. Disposi�vos legais e norma�vos com entrada em vigor após a data da publicação deste
Edital não serão objeto de avaliação do processo sele�vo.

14.14. Todos os documentos do certame terão trâmite realizado no processo SEI do Edital (SEI
202200011010428), ou u�lizando a ferramenta de processo Relacionado, salvo disposição expressa deste
Edital.

14.15. Em caso de empate entre candidatos ao término do processo sele�vo, a classificação será
determinada observando-se a an�guidade dos militares empatados, dando precedência ao militar mais
an�go, conforme almanaque atualizado. 

15. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS

15.1. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TEÓRICOS:

a) Compassos: simples, composto, mistos e alternados;

b) Intervalo: simples, composto, diatônico, melódico, harmônico, cromá�co,
ascendente, descendente, consonante, dissonante e inversão dos intervalos.

c) Semitom Cromá�co e Diatônico - formação do tom.
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d) Série Harmônica: formação da série harmônica, origem dos intervalos consonantes e
dissonantes, origem dos acordes.

e) Transposição: generalidades, transposição escrita, lida.

f) Escalas: graus modais, graus tonais, escalas do modo maior e modo menor,
harmônicas e melódicas, escalas rela�vas, escalas homônimas, intervalos nos graus das
escalas maiores e menores, intervalos diatônicos e cromá�cos.

g) Escalas Cromá�cas: generalidades, origem das notas cromá�cas, escalas cromá�cas
do modo maior e do modo menor.

h) Abreviatura: abreviaturas e sinais de repe�ção.

i) Fermata: fermata, linha de 8ª, “Legato” e “Staccato”.

j) Andamentos - metrônomo – Sinais de Intensidade.

k) Uníssono: generalidades, uníssono nas claves.

l) Diapasão Normal - Escala Geral – Região Central e Extensão das Vozes na Escala
Geral.

m)Tons Vizinhos - Tons Afastados.

n) Modulação.

o) Ornamentos: generalidades, apogiatura, arpejo, cadência melódica, floreio, grupeto,
mordente, portamento e trinado;

p) Acordes I – generalidades, análise, diferença entre o baixo e a fundamental,
formação dos acordes em geral, estados dos acordes, inversão dos acordes, acordes de
3, 4 e 5 sons, ordem e posição das notas do acorde, duplicação e supressão de notas,
acordes consonantes e dissonantes e análise dos acordes.

q) Acordes II (Arranjo – Método Prá�co, Vol. 1, Ian Guest) – definições, harmonia,
análise, cifra, tríades, tétrades, acordes de sexta e inversão dos acordes.

r) Apreciação Musical: canto orfeônico e o canto coral, sua origem e finalidade.

s) Hinos/Canções do Brasil: hino nacional brasileiro, hino à bandeira nacional, hino da
independência, hino da proclamação da república, canção do soldado do fogo, canção
do expedicionário e canção do soldado, com seus respec�vos autores.

t) Regência: gestos fundamentais, gesto preven�vo, golpe precedente, posição alta,
corte, postura do regente, afinação e sonoridade, andamentos, compassos, exercícios
de regência, estudo da obra, disposição da banda para marchar e para concerto,
comandos por gestos para as Bandas de Música.

u) Banda de Música: histórico, classificação, seções, famílias e grupos, uníssono dos
instrumentos da banda com base no piano, afinação de instrumentos, instrumentos
transpositores e extensão dos instrumentos.

15.2. UMA BREVE HISTÓRIA DA MÚSICA:

a)  Períodos da História da Música

b)  Música Barroca:

- Introdução

- Oratório

- Cantata

- Música Instrumental

- Fuga

- A Suíte
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- Sonatas Barrocas

c) Música Clássica:

- Introdução

- Compositores

- Sonatas

- A Sinfonia

15.3. LEGISLAÇÃO BOMBEIRO MILITAR:

a)  Lei n. 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, e suas alterações – Baixa o Estatuto dos
Bombeiros Militares do Estado de Goiás.

b) Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018 - Ins�tui o Código de É�ca e Disciplina dos
Militares do Estado de Goiás e dá outras providências. 

c)  Norma Administra�va n. 01 –  Seções do EMG;

d)  Norma Administra�va n. 03 –  Controle patrimonial;

e)  Norma Administra�va n. 05 – Afastamento legais;

 

 

15.4. TOQUES DE CORNETA (Manual de Toques do Exército):

a)  Capítulo 1 - Introdução;

b)  Capítulo 2 – Toques de Corneta/Clarim;

c)  Seção 2.1 – Comuns às Forças Armadas;

15.5. INSPEÇÕES, REVISTAS E DESFILES

a)  Capítulo 3 - Bandas de Música, de corneteiros e clarins e fanfarras

b)  Capítulo 5 - Honras de recepção à autoridade inspecionadora

c)  Capítulo 7 - Revistas

d)  Capítulo 8 - Desfiles
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Uma Breve História da Música, Autor: BENNETT, Roy. Edição Jorge Zahar;

Conhecendo a Banda de Música, Autor: DA SILVEIRA BRUM, Oscar. Editora Ricordi Brasileira
S.A.;

Arranjo – Método Prático Vol1, Autor: Guest, Ian. Editora Lumiar;

C 22-6 (inspeções, revistas e desfiles), 2ª Edição, 1996, Ministério do Exército;

Manual de Toques do Exército (C 20-5), 1ª edição, 1998, Ministério do Exército;

Estatuto Bombeiro Militar, Lei 11.416 de 05 de fevereiro de 1991 e suas alterações.
acessando: https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/84183/lei-11416
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Norma Administrativa n. 01 – Da competência do Comando Geral e das Seções do EMG(CBMGO);
acessando: https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/NA-01-v2019-novo-
QO.pdf 

Norma Administrativa n. 03 – Do controle patrimonial;
acessando: https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NA-03-2018.pdf

Norma Administrativa n. 05 – Dos Afastamentos Legais (CBMGO);
acessando: https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/NA-05-vers%C3%A3o-
202000011033826.pdf

Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018 - Institui o Código de Ética e Disciplina dos Militares do
Estado de Goiás e dá outras providências, acessando:
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/99843/lei-19969

17. ANEXOS

17.1. Modelo de impugnação ao Edital 

MODELO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL/2022 - CAEBM- 11135

Do:

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Seleção para Oficiais Músicos.

RG: Nome:

OBM: Item / Subitem impugnado:

Fundamentação da impugnação:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações:

https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/NA-01-v2019-novo-QO.pdf
https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/NA-03-2018.pdf
https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/NA-05-vers%C3%A3o-202000011033826.pdf
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/99843/lei-19969
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1. Assine a impugnação, identificando-se no local indicado;
2. O julgamento da impugnação será publicado no Boletim Geral da Corporação coletivamente.

 
17.2  Modelo de Solicitação de Inscrição 
 

 MODELO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO/2022 - CAEBM- 11135

                            

Ao Senhor

Comandante do Corpo Musical Bombeiro Militar

 

Assunto: Solicitação de inscrição no Processo Seletivo para promoção.

 

Considerando a abertura do Processo Sele�vo para ingresso no Subquadro de Oficiais
Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares, conforme Edital n. XX/2022 - CAEBM, solicito a Vossa Senhoria
que seja realizada minha inscrição conforme os dados abaixo:

Nome: ST QP/Músico 00.000 FULANO DE TAL (letra maiúscula),

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que atendo no presente momento a
todos os requisitos previstos no item 3.1 do Edital n. xx/2022 - CAEBM, a saber:

I – ser subtenente ou primeiro sargento do Quadro de Praças Músicos da a�va da Corporação.

II - se primeiro sargento, possuir 16 (dezesseis) anos de efe�vo serviço no Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás e 2 (dois) anos na graduação;

II – não estar respondendo a qualquer processo judicial na área penal ou na área cível, quando se tratar de
ilícito infamante, lesivo à honra ou ao pundonor bombeiro militar;

III – não estar preso preven�vamente ou respondendo a inquérito policial-militar ou inquérito policial;

IV – não ter sido condenado a pena restri�va de liberdade, mesmo que beneficiado por livramento
condicional ou suspensão condicional da pena, ressalvados os casos de reabilitação;

V – não estar subme�do a conselho de disciplina;

VI – estar classificado, no mínimo, no comportamento ó�mo;

VII – haver concluído o 2° Grau ou equivalente em estabelecimento de ensino regular;

VIII – ser considerado apto pela junta de saúde da Corporação;

IX – possuir conceito favorável emi�do por seu Comandante ou Chefe;

X – haver concluído Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou equivalente;

XI – não estar em gozo de licença para tratar de interesse par�cular;

XII – não se encontrar na condição de desertor;

XIII – não ter sido considerado incapaz defini�vamente para o serviço militar, segundo parecer da junta de
saúde da Corporação;

XIV – não estar na condição de desaparecido ou extraviado.

 

Declaro também estar ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às
sanções prescritas no Código Penal Militar e às demais cominações legais aplicáveis, inclusive do Código
de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás.
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Nome Completo do Militar - Graduação/Quadro

 

17.3 Modelo de Ofício do Comandante Imediato do Candidato

MODELO DE OFÍCIO DO COMANDANTE IMEDIATO/2022 - CAEBM- 11135

Ao Senhor

Maj QOC Luiz Eduardo Machado LOBO

Presidente da Comissão do Processo Seletivo para o Quadro de Oficiais Auxiliares Músicos 2022

Av. Pedro Paulo de Souza - Setor Goiânia 2 - CEP 74663-520 - Goiânia /GO

Assunto: Apreciação das solicitações de inscrição no Processo Seletivo para promoção.

                       

Considerando as solicitações para inscrição no Processo Sele�vo para ingresso no
Subquadro de Oficiais Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares, presentes no processo do Edital n.
XX/2022 - CAEBM, a saber:

 

Grad. RG Nome completo SEI Solicitação do militar
ST QP/Músico 00.000 Fulano de Tal 00001922510

1º Sgt QP/Músico 00.000 Fulano de Tal 00001928432

 

Informo a Vossa Senhoria que os referidos militares relacionados:

a) Não estão em gozo de licença para tratar de interesse par�cular;

b) Não se encontram na condição de desertor;

c) Não estão na condição de desaparecido ou extraviado;

d) Possuem parecer favorável deste comando.

Ante o exposto, os referidos militares atendem aos itens IX, XI, XII e XIV previstos no
item 3.1 do Edital n. 03/2022 - CAEBM e estão indicados para prosseguimento na referida seleção.

Informo ainda, que os seguintes militares abaixo relacionados possuem parecer NÃO
FAVORÁVEL deste comando à inscrição no Processo Sele�vo para ingresso no Subquadro de Oficiais
Músicos do Quadro de Oficiais Auxiliares:

 

Grad. RG Nome completo SEI Solicitação do militar
ST QP/Músico 00.000 Fulano de Tal 00001928321

1º Sgt QP/Músico 00.000 Fulano de Tal 00001928712

 

 

Nome Completo do Comandante - Posto/Quadro
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17.4 Modelo de Recurso contra Inscrição Indeferida

 

MODELO DE RECURSO DE INSCRIÇÃO INDEFERIDA/2022 - CAEBM- 11135

Do:

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Seleção para Oficiais Músicos.

 

RG: Nome:

OBM: Recurso contra inscrição indeferida:

Fundamentação do recurso:

 

 

 

 

 

Fonte(s) que embasa(m) a argumentação:

 

 

 

 

 

 

 

Orientações:

1. Assine a folha de recurso, identificando-se no local indicado;
2. O julgamento dos recursos será publicado no Boletim Geral da Corporação coletivamente.

 

17.5 Modelo de Recurso Contra o Gabarito Preliminar 
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MODELO DE RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR/2022 - CAEBM- 11135

Do:

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Seleção para Oficiais Músicos.

 

RG: Nome:

OBM: Questão(ões) recursada(s):

Fundamentação do recurso:

 

 

 

 

 

Fonte(s) que embasa(m) a argumentação:

 

 

 

 

 

 

 

Orientações:

1. Assine a folha de recurso, identificando-se no local indicado;
2. O julgamento dos recursos será publicado no Boletim Geral da Corporação coletivamente.

 

17.6 Índices do TAF

 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF

 

TABELA 01 – FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO - MASCULINO:

Í
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IDADE (anos) MÍNIMO DE REPETIÇÕES PARA SER
CONSIDERADO APTO

26-33 13

34-39 10

40-45 08

46-49 06

50 E ACIMA ISENTO

 

TABELA 02 – ABDOMINAL ESTILO SUPRA - MASCULINO:

IDADE (anos) MÍNIMO DE REPETIÇÕES PARA SER
CONSIDERADO APTO

26-33 23

34-39 20

40-45 16

46-49 13

50 E ACIMA ISENTO

 

 

 

 

 

TABELA 03 – CORRIDA NO TEMPO DE 12 MINUTOS – MASCULINO:

IDADE (anos) MÍNIMO DE METROS PERCORRIDOS
PARA SER CONSIDERADO APTO
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26-33 1.900

34-39 1.800

40-45 1.700

46-49 1.600

50 E ACIMA ISENTO

 

TABELA 04 – FLEXÃO NA BARRA - MASCULINO:

IDADE (anos) MÍNIMO DE REPETIÇÕES PARA SER
CONSIDERADO APTO

26-33 03

34-39 02

40-45 01

46 E ACIMA ISENTO

 

 TABELA 05 – MARCHA DE 3000 m – MASCULINO

IDADE (anos) TEMPO MÁXIMO PARA SER
CONSIDERADO APTO

ABAIXO DE 50 ISENTO

50-53 25’59 

54-57 27’59 

58-61 29’59 

 

GOIANIA, 17 de abril de 2022.



25/04/2022 17:25 SEI/GOVERNADORIA - 000029286847 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35102087&infra_sis… 23/23

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante, em
18/04/2022, às 16:40, 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 18/04/2022, às 20:07, 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
000029286847 e o código CRC 1732BA61.

 

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA, - Bairro SETOR GOIANIA 2 - GOIANIA - GO - CEP

74663-520 - (62)3201-2303.
 

Referência: Processo nº 202200011010428 SEI 000029286847

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029286847&crc=1732BA61
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 150, de 18 de abril de 2022

 

Aprova o Protocolo de Operações com Cilindros de Ar Comprimido.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.197, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 4º da Lei estadual nº 15.802, de 11
de setembro de 2006, e do ar�go 11, inciso II, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro 2013, e do
ar�go 114 do Decreto estadual n. 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria
da Segurança Pública,

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

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente ao Protocolo de
Operações com Cilindros Ar Comprimido, conforme O�cio nº 22.640/2022 - CBM (000029302680), de
lavra do Cap QOC 02.773 RICARDO de Souza Oliveira, Presidente da Comissão Voltada ao Estudo e
Apresentação de Proposta de Padronização dos Procedimentos de Segurança Específicos para Operação
com Cilindros de Ar Comprimido, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar o Protocolo de Operações com Cilindros de Ar Comprimido, nos termos
do anexo SEI nº 000029325792.

 

Art. 2º  A BM/1 deverá adotar providências visando à publicação da publicação da
norma em comento no portal oficial do CBMGO na internet.

 

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

 

Art. 4º  A entrada em vigor do presente protocolo implicará na revogação de todas as
portarias anteriores que tratam do tema.

 

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

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 20/04/2022, às 12:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000029326138 e o código CRC CEC91704.

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 202000011021614 SEI 000029326138

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029326138&crc=CEC91704
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1. Escopo 

 

O presente protocolo visa padronização dos procedimentos de segurança 

específicos para operação com cilindros de ar comprimido, uma vez que o uso de 

equipamentos sem treinamento adequado, a negligência em seguir os avisos, instruções 

e recomendações do fabricante contidas no manual técnico podem, além de comprometer 

o uso/funcionamento do equipamento, colocar o usuário em risco de graves acidentes. 

Este protocolo se aplica a todas as ações de uso e manuseio de cilindros de 

ar comprimido, abrangendo as operações de armazenamento, procedimentos diários de 

uso, procedimentos para uso operacional e cuidados gerais relacionados às 

manutenções. 

 

2. Referências normativas 

 

- ABNT NBR 13183/2020, Cilindros de liga de alumínio sem costura para gases — 

Inspeção periódica e ensaios; 

- NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual; 

- NR-12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos; 

- NR-13 – Caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de 

armazenamento; e 

- ISO 13341 – Gas cylinders. 

 

3. Orientações iniciais 

3.1. Seguindo orientações de segurança, toda recarga de cilindros com ar 

comprimido, deverá ser realizado com o uso obrigatório de EPI (luvas, capacete, 

óculos de proteção, protetor auricular e com o uniforme 4º A); 

3.2. Após a entrega dos cilindros, durante a recarga, será permitido no local apenas 

o operador do compressor. Demais militares / civis deverão estar no mínimo a um 

raio de 3 metros, em área sinalizada; 

3.3. O oficial de dia, ACA do quartel ou comandante do incidente, deverão estar 

cientes da operação a ser realizada, fiscalizando assim os itens de segurança; 

3.4. Os detentores dos cilindros deverão orientar e repassar a informação de nunca 

esvaziar o cilindro totalmente, evitando assim a entrada de umidade e consequente 

corrosão galvânica. Manter preferencialmente, acima de 10 Bar; 
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I. Nas situações do cilindro estar completamente descarregado sua 

torneira/válvula deverá estar totalmente fechada; e 

II. Nos procedimentos de manutenção, quando se faz necessário a remoção da 

torneira/válvula, é necessário seu esvaziamento completo. 

3.5. O procedimento de recarga deverá ser realizado em local adequado, conforme 

especificado neste protocolo. 

 

4. Armazenagem de cilindros de ar comprimido 

 

4.1. O cilindro poderá permanecer armazenado com carga por até 2 (dois) meses; 

I. Após esse período: deverá ser esvaziado e recarregado novamente; 

II. A OBM deverá adotar controle de data de recarga, contemplando as 

seguintes informações: identificação do cilindro, responsável pela recarga, 

data da recarga, pressão aferida ao final da recarga e compressor utilizado. 

4.2. Cilindro deverá ser armazenado presos ou travados; 

4.3. Em local seco, arejado e sombreado; 

4.4.  Deverá ser mantido longe de produtos que possam reagir com o fornecimento 

abrupto de ar; 

4.5.  Proteção para que não ocorram choques mecânicos; 

4.6. Para armazenagem, prever a remoção da bota/sapata, a fim de evitar processo 

de corrosão; e 

4.7. A superfície sobre a qual os cilindros serão expostos deverá ser macia e/ou 

com material que absorva impactos. 

 

5. Procedimentos diários / cuidados: 

 

5.1. Cilindros:  

5.1.1. Testes 

I. Os testes dos cilindros deverão ser realizados diariamente conforme manual 

específico; 

 

5.1.2. Inspeções 

I. Inspeção visual do cilindro deverá ser realizada diariamente conforme manual 

específico, observando ainda: 

  Possíveis Avarias ou fissuras; 
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  Pontos de ferrugem; 

  Odores anormais; 

  Presença e condição do O’ring; 

  Avarias mecânicas na torneira/válvula; e 

  Funcionalidade da manopla da torneira/válvula. 

II. Verificação da data do último teste hidrostático. Obedecer ao período de 5 

anos para a obrigatoriedade do teste, ou o especificado pelo fabricante; 

III. Remova a bota/sapata do cilindro periodicamente e inspecione vestígio de 

corrosão; 

IV. Com o cilindro despressurizado, inspecionar a válvula do cilindro, observando: 

  Se existe algum dano (deformações) na conexão de saída; 

  Se apresenta funcionamento insatisfatório no mecanismo de abertura 

e fechamento; 

  Se apresenta deformações no corpo, no volante, na haste ou em outro 

componente; 

  Se apresenta trincas no corpo e/ou rosca; 

  Se apresenta deformações ou sinais de adulteração no dispositivo de 

segurança (quando existir); 

  Se apresenta qualquer sinal de contaminação por óleos, graxas e 

substâncias desconhecidas; e 

  Se qualquer não conformidade acima indicada for detectada, deve-se 

encaminhar à manutenção especializada para proceder com a troca da 

válvula. 

V. Observar o acondicionamento dos equipamentos nas viaturas de forma a 

manter a integridade física das mangueiras e conexões; 

VI. Realizar inspeção visual detalhada de todo equipamento, em especial das 

mangueiras e conexões, na assunção do serviço operacional; 

VII. Cilindros com dano físico e profundo na superfície, deverá ser providenciado o 

procedimento de averiguação e descarga do equipamento; 

 

5.1.3. Uso 

I. Evite ao máximo, a exposição excessiva do cilindro a grandes temperaturas; 

II. Não derrubar o cilindro no chão ou permitir que tal situação ocorra; 

III. Não utilizar os cilindros para outros fins que não o de conter ar respirável; 



Pág | 6  
 

IV. Não transferir ar de um cilindro para outro: 

 Os EPRAs (Equipamentos de Proteção Respiratória Autônoma) que 

possuem dispositivo “carona” ou “peças em T” deverão ser utilizados 

apenas em situações operacionais, quando necessário. 

V. Não permitir contato da válvula do cilindro com óleo, graxa ou agentes 

químicos, principalmente se o cilindro contiver oxigênio ou outros gases 

oxidantes; 

VI. Suspeitando de danos, pedir a inspeção imediata do equipamento e tirá-lo da 

operacionalidade; 

VII. Sempre que possível, dentro das operações, deverá ser providenciado o teatro 

de operações com local seguro destinado especificamente para 

armazenamento de materiais, de forma organizada e de fácil visualização; e 

VIII. A abertura do cilindro deverá ser realizada de forma que após a abertura total 

da torneira/válvula seja feita 1/4 de volta no sentido contrário à abertura. 

 

5.2.  Compressores de ar comprimido: 

5.2.1. Testes 

I. Seguir os procedimentos Operacionais previstos no Manual do Fabricante 

conforme marca e modelo do equipamento. 

 

5.2.2. Inspeções 

I. Seguir os procedimentos Operacionais previstos no Manual do Fabricante 

conforme marca e modelo do equipamento. 

 

5.2.3. Uso 

I. Seguir os procedimentos para o funcionamento elétrico ou a combustão 

conforme Manual do Fabricante; 

II. Antes do funcionamento, posicione o equipamento em um ambiente arejado 

com ar limpo e livre de poluição. E preferencialmente nivelado (inclinação 

máxima de 15º); 

III. Localizar corretamente a aspiração, direção do vento e qualidade do ar de 

alimentação; 

IV. Cascata móvel, seguir os procedimentos para a acoplagem na VTR; 

V. O transporte em viaturas, deverá ocorrer em superfície plana; 
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VI. Sempre que for utilizar, verificar o combustível adequado e o nível de óleo do 

motor; 

VII. Fazer o controle das horas de funcionamento, conforme anexo 1, mesmo em 

compressores dotados de horímetro; 

VIII. Sempre que for utilizar, verificar o nível de óleo do motor; 

IX. Caso o compressor à combustão for permanecer inoperante por muito tempo, 

ao fim da última recarga, deixar funcionando com o registro de combustível 

fechado, até o motor desligar por si só; 

X. Realizar as trocas dos filtros conforme recomendação do fabricante; 

XI. Observar a proporção de enchimento (PSI/min ou Bar/min) recomendada pelo 

fabricante; e 

XII. Proceder com as manutenções previstas no Manual do Fabricante. 

 

6. Procedimentos Operacionais: 

 

6.1. Transporte: 

6.1.1. Dentro dos limites da OBM 

I.Transportá-los devidamente acondicionados e presos, e com proteção às 

torneiras/válvulas; 

II.Realizar o transporte em carrinhos apropriados evitando a manipulação da 

torneira/válvula; 

III.Manusear sempre um cilindro por vez, e nunca jogar um contra o outro; e 

IV.Sempre separar os cilindros cheios dos vazios. 

 

6.1.2. Fora dos limites da OBM 

I. Os cilindros deverão ser transportados presos ou travados; 

II. Manusear sempre um cilindro por vez, e nunca jogar um contra o outro; 

III. Transporte aéreo somente poderá ser realizado com autorização do 

comandante da aeronave; e 

IV. Durante as ocorrências transportar os cilindros em suporte dorsal adequado. 

 

6.2. Procedimento para esvaziamento de cilindro de ar comprimido 

I. Proceder com o cilindro preso ao suporte adequado e por meio da válvula de 

demanda/purga; 

II. O suporte deverá estar posicionado em local seguro; 
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III. Nunca preso ao corpo do militar; 

IV. Para eliminação da pressão respeitar de forma gradativa a abertura máxima 

de ¼ de volta; 

V. Esvaziar até o limite de 10 BAR; 

VI. Na presença de contaminantes, realizar o esvaziamento total e 

realizar/encaminhar para o procedimento de limpeza interna do cilindro 

conforme previsto neste protocolo; e 

VII. Caso o cilindro esteja totalmente vazio, manter a torneira/válvula 

completamente fechada, evitando assim a entrada de umidade e consequente 

corrosão galvânica. 

 

6.3. Procedimento de recarga de cilindros com ar comprimido 

 

6.3.1. Dentro dos limites da OBM 

I. A OBM deverá dispor de local em separado, isolado, iluminado, seco e 

arejado, próprio para recargas de cilindros, dotado das seguintes 

características mínimas: 

 Obedecer aos distanciamentos de segurança previstos na NR-12; 

 A estação de envase determinada para recarga, deve ser bem 

dimensionada e montada, fora das áreas de circulação de pessoas; 

 Durante o processo de acoplagem do cilindro ao sistema compressor, 

este deverá permanecer travado e enclausurado; 

 As instalações de procedimento de recarga devem possuir sinalização 

de segurança para advertir terceiros sobre os riscos a que estão 

expostos, as instruções de operação e manutenção e outras informações 

conforme previsto no Subitem 12.12 da NR-12. 

o Seguir o seguinte padrão de Sinalização: 

- Colocação de cavalete na cor amarela, obedecendo a um 

distanciamento mínimo de 3 metros, com os seguintes dizeres 

“CUIDADO! APARELHO COMPRESSOR EM USO”. 

 Disponibilização de EPI’s conforme orientações iniciais. 

II. Seguir os procedimentos Operacionais previstos no Manual do Fabricante do 

compressor; 

III. Os procedimentos deverão ser executados por Bombeiro Militar com 

conhecimento de uso operacional do compressor; 
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IV. Os procedimentos de recarga deverão ser realizados em local adequado, 

conforme preconizado neste protocolo; 

V. Receber a demanda para recarga de cilindro e/ou informar ao responsável 

imediato pelo controle e segurança; 

VI. Realizar retirada e transporte dos cilindros conforme procedimentos previstos 

neste protocolo; 

VII. Verificar se o cilindro encontra-se na pressão mínima para enchimento, caso 

contrário proceder com o procedimento de esvaziamento do cilindro; 

VIII. Acondicionar o recipiente em superfície plana e emborrachada ou acolchoada 

de forma a travar os cilindros (Por exemplo, pode ser utilizado palets ou o 

próprio “carrinho” de transporte); 

IX. Ter o cuidado em separar cilindros cheios, dos vazios; 

X. Anteriormente ao procedimento de recarga deverá ser realizada inspeção 

conforme previsto neste protocolo; 

XI. O procedimento de recarga somente pode ser realizado em cilindro com teste 

hidrostático válido; 

XII. Utilizar o manômetro seco para verificar a pressão do cilindro a ser 

recarregado; 

XIII. Durante o enchimento o cilindro deverá ser mantido em local seguro, 

enclausurado, e com este na posição vertical; 

XIV. Conectar a mangueira de admissão à torneira/válvula do cilindro, respeitando 

o término normal de rosqueamento; 

XV. Realizar a total abertura da torneira/válvula e fazer 1/4 de volta sentido 

contrário à abertura; 

XVI. Respeitar as informações de pressão máxima e mínima dos cilindros e 

compressores. Equalizar as pressões (compressor x cilindro); 

XVII. Observar e respeitar a pressão de trabalho a ser obtida (Normalmente será 

utilizado - 200 Bar para cilindros de mergulho e 300 Bar para EPRA); 

XVIII. Alcançando a pressão de trabalho específica do cilindro, fechar a válvula de 

admissão; 

XIX. Após alcançar a pressão desejada, seguir os procedimentos indicados pelo 

fabricante do compressor a ser utilizado; 

XX. Retirar o cilindro da câmara, para os casos de sistema enclausurado, e 

depositar em local seguro; e 

XXI. Após o enchimento dos cilindros, seguir os procedimentos de armazenagem. 
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6.3.2. Fora dos limites da OBM 

I. Em atendimento a ocorrências, deverão ser adotadas medidas de segurança 

no esvaziamento e transporte conforme previsto neste protocolo; 

II. Seguir, naquilo que couber, os procedimentos utilizados dentro dos limites da 

OBM; e 

III. O Comandante do Incidente deverá: 

 Gerenciar todo o processo de recarga e, sempre que possível, designar 

Oficial de Segurança; 

 Providenciar local seguro e adequado à recarga dos cilindros, 

observando o ponto de captação de ar; 

 Providenciar área com isolamento mínimo de 3 metros; e 

 Seguir e fiscalizar as orientações de uso dos cilindros especificadas 

neste protocolo. 

 

7. Cuidados com os cilindros 

 

7.1. Procedimentos gerais 

I. Os procedimentos de manutenção de 1º e 2º escalão deverão ser realizados 

por empresa qualificada ou bombeiro militar habilitado com certificação 

profissional; 

II. A solicitação de serviços de inspeção anual deverá exigir do prestador que 

este siga os parâmetros normativos para sua realização e que execute as 

ações mínimas delineadas para os casos de Inspeções Internas e Externas. A 

Inspeção deve ser finalizada com a emissão de competente laudo técnico 

sobre as reais condições do cilindro;  

III. Deverão ser seguidas as normas de segurança preconizadas pelo fabricante; 

e 

IV. A condenação e inutilização de cilindros devem seguir o previsto no item 16 da 

NBR13183. 

 

7.2. Manutenção de 1º Escalão: 

7.2.1. Manutenção preventiva: 

I. Anualmente cada cilindro deve ser inspecionado visualmente, tanto 

externamente como internamente: 
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 Quando na condição de garantia do fabricante não se faz necessária a 

inspeção interna do cilindro. 

II. Caso o cilindro tenha sofrido queda, ou choque mecânico, uma inspeção 

extemporânea deve ser realizada para a emissão do atestado de uso; 

III. A Inspeção Externa deverá incluir, no mínimo: 

 Retirada da bota e mochila, se houver, para verificação da existência e 

limpeza de resíduos de toda espécie; 

 Sondagem de bolhas aparentes no revestimento, a fim de determinar a 

existência de corrosões invisíveis no revestimento; e 

 Identificação de danos visíveis no revestimento. 

IV. A Inspeção Interna deverá incluir, no mínimo: 

 despressurização total do cilindro; 

 remoção da válvula, conforme previsto no subitem 12.17.1 da NR-12; 

 inspeção do interior com luz forte e espelho (com aumento de 2X) e/ou 

uso de qualquer outro dispositivo autorizado para detecção de rachadura, 

acúmulo de óxidos e resíduos; 

 análise pormenorizada das condições das roscas internas;  

 teste de estanqueidade com submersão do cilindro em meio líquido; e 

 teste de deformações volumétricas, que quando detectadas o cilindro 

deverá ser descarregado. 

V. A limpeza é um processo para eliminação específica da sujeira, ou seja, não é 

uma ação de desinfeção ou esterilização; e 

VI. Os procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização deverão seguir as 

orientações técnicas do fabricante, conforme legislação em vigor. 

 

7.2.2. Manutenção corretiva: 

I. Troca de O’ring; 

II. Para a manutenção de cilindros de mergulho, havendo bombeiro militar 

habilitado com certificação profissional, podem-se realizar, ainda, as seguintes 

ações: 

 Raspagem e pintura externa do cilindro; 

 Troca da torneira; 

 Troca do tubo pescante da torneira; e 

 Troca da carrapeta da torneira. 
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7.3. Manutenção de 2º Escalão: 

I. As máquinas e equipamentos devem ser submetidos a manutenções na forma 

e periodicidade determinada pelo fabricante, por profissional qualificado, 

seguindo orientações previstas na NR-12, NR-13 e NBR-13183. 

 

8. Considerações Finais 

 

I. As atividades citadas neste protocolo devem seguir a aplicação de todas as 

Normas de Segurança vigentes, em especial a NR-06 (Equipamentos de 

Proteção Individual); NR-12 (Segurança com Máquinas e Equipamentos) e NR-

13 (Saúde e Segurança em Vasos de Pressão) da Secretaria de Inspeção e 

Trabalho do Ministério da Economia. 

II.  Todos os militares empenhados nos procedimentos de recarga e manutenção 

com cilindros de ar comprimido deverão passar por treinamento ou 

capacitação, certificado por instituições e/ou profissionais competentes, 

devidamente registrado na ficha individual do militar. 
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Anexo 1 – Planilha de controle das horas de funcionamento 

 

Carimbo de 

data/hora 
MILITAR 

DATA DO 

ABASTECIMENT

O 

CILINDRO ABASTECIDO TEMPO DE USO 

Condutor da Viatura 

(responsável pela 

conferência): 

3/16/2020 

17:19:45 ST Sérgio ESTRELA Vaz 07/03/2020 EPRA 6,8 L - Y33108 0:34:00 1º Ten Rômulo 

3/16/2020 

17:20:36 ST Sérgio ESTRELA Vaz 15/03/2020 EPRA 6,8 L - Y33107 0:21:00 1º Ten Rômulo 

5/6/2020 8:56:28 

3º SGT CASSIUS Albert 

Knuivers 06/05/2020 MERGULHO 6 0:35:00 1º Ten Rômulo 

5/6/2020 9:34:40 

3º SGT CASSIUS Albert 

Knuivers 06/05/2020 MERGULHO 4 0:30:00 1º Ten Rômulo 

5/6/2020 10:14:49 

3º SGT CASSIUS Albert 

Knuivers 06/05/2020 MERGULHO 2 0:40:00 1º Ten Rômulo 

5/6/2020 11:45:13 

3º SGT CASSIUS Albert 

Knuivers 06/05/2020 MERGULHO 5 0:35:00 1º Ten Rômulo 

5/6/2020 12:43:59 

3º SGT CASSIUS Albert 

Knuivers 06/05/2020 MERGULHO 1 0:40:00 1º Ten Rômulo 

5/6/2020 13:27:56 

3º SGT CASSIUS Albert 

Knuivers 06/05/2020 MERGULHO 3 0:40:00 1º Ten Rômulo 

 

O Exemplo acima poderá ter seus dados ampliados conforme as peculiaridades de cada OBM. Outra alternativa pode ser a 

criação de um formulário digital com ferramentas disponíveis na Internet, como por exemplo o Google Forms. 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 130, de 04 de abril de 2022
 

Altera comissão ins�tuída para realizar estudo técnico visando iden�ficar
os parâmetros para definição dos valores com vistas à ins�tuição de “Taxa
de Fiscalização contra Incêndio”.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.197, no
uso de suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o
Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos autos do
Processo Administra�vo SEI nº 202000003009444, resolve:

 

Art. 1º  Dispensar o Cap QOC 02.780 SANCLER Ramos da comissão ins�tuída para
realizar estudo técnico visando iden�ficar os parâmetros para definição dos valores com vistas à
ins�tuição de “Taxa de Fiscalização contra Incêndio”, nos termos da Portaria nº 117, de 22 de março de
2022 (000028536030).

 

Art. 2º  Designar o Coronel QOC 01.313 Claison ALENCAR Pereira, o TC QOC 01.309 João
Divino LOURENÇO Júnior e o Cap QOC 02.777 Raphael Paiva JUSTO para comporem a referida comissão,
recaindo sobre o primeiro a Presidência do colegiado.

 

Art. 3º Renovar o prazo para conclusão dos trabalhos por mais 30 (trinta) dias a contar
do vencimento do primeiro prazo concedido.

 

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

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
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Geral, em 11/04/2022, às 07:38, 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
000028932142 e o código CRC C372FC4A.

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 202000003009444 SEI 000028932142

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000028932142&crc=C372FC4A
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 330, de 20 de abril de 2022

 

 

Dispõe sobre a transferência de militar.

 

 

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 AC1 Trânsito
1° Ten QOA/Administra�vo 01.977 HUDSON RODRIGUES DA SILVA 918.897.231-34 22° BBM - Jaraguá 3° CRBM R$ 400,00 2 dias 

 

Art. 2°  A unidade responsável pelo militar ora transferido deverá 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 25/04/2022, às
17:31, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 26/04/2022, às
11:40, 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 000029419352 e o código CRC
411842DC.

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

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029419352&crc=411842DC
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Referência: Processo nº 202200011012541 SEI 000029419352
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 334, de 25 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, dispor sobre 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
3º Sgt QP/Combatente 02.389 EDUARDO TOLENTINO CALDEIRA 004.033.221-70 CGF 15° BBM - Trindade -
3º Sgt QP/Combatente 02.740 RITA CÂNDIDA DE ARAÚJO SANTOS 989.721.891-20 QCG 1° CRBM -
3º Sgt QP/Combatente 02.859 DIEGO FERNANDES SÁ 003.750.931-41 19ª CIBM - São Luís de Montes Belos 19ª CIBM - Itaberaí R$ 700,00
Cb QP/Combatente 03.316 DAYANE CASTRO DA SILVA BARROS 010.112.621-26 BSE 5ª CIBM - Palmeiras de Goiás R$ 400,00
Cb QP/Combatente 03.406 JOELY COLETO DOS SANTOS 714.802.851-53 8ª CIBM - Cristalina CGF R$ 1.000,00

 

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 26/04/2022, às 09:08, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 26/04/2022, às 11:41, 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 000029461560 e o código CRC 487D7624.

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 202200011013337 SEI 000029461560

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029461560&crc=487D7624
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 332, de 25 de abril de 2022

 

Dispõe sobre concessão de Licença Especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei
n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991 e ainda, arts. 8° e 9º da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e
considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011012764, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder Licença Especial, em caráter excepcional, ao militar abaixo relacionado:

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
ST QP/Combatente 01.852 CLAUDNER HILÁRIO SOARES 791.314.331-20 4° quinquênio 2 meses 01/05 a 30/06/2022

 

Art. 2°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos subordinados, a adoção
das providências que lhe compete.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 26/04/2022, às 08:58, 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 26/04/2022, às 11:30, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000029450745 e o código CRC 9125BEEB.

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 202200011012764 SEI 000029450745

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029450745&crc=9125BEEB
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011012054
INTERESSADO: CENTRO OPERACIONAL DE BOMBEIROS
Assunto: Cancelamento de sanção disciplinar.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 62/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do 2º Sgt QP/Combatente 02.115 MAURIZZIO Marccius Procópio, que
solicita o cancelamento de registro de sanções disciplinares constantes em sua ficha funcional e mudança de  comportamento para "Ótimo",
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 -

12/2016-CBMGO, datada de 06/01/2016, e uma sanção administrativa de prisão, publicada no Boletim EG - 47/2017-CBMGO, datada de
28/03/2017.

 
3.  É a síntese. Segue manifestação.
 
4. A Lei estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que institui o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de

Goiás e dá outras providências, quanto ao tema, dispõe da seguinte maneira: 
 

Art. 108. Cancelamento de sanção disciplinar é o direito concedido ao militar de tê-la excluída, bem como a averbação e outras notas a ela
relacionadas, em seus assentamentos funcionais. 
Art. 109. O cancelamento da pena disciplinar dar-se-á, automaticamente, ao militar apenado que tenha completado, sem qualquer outra punição,
as seguintes condições:
I - 05 (cinco) anos de efetivo serviço, no caso de a sanção disciplinar ser prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional ou
transferência a bem da disciplina; 
II - 04 (quatro) anos de efetivo serviço, quando a sanção disciplinar for reprimenda ou repreensão. 
Art. 110. Não sendo o ato disciplinar de autoria do Governador do Estado ou do Comandante-Geral, o Subcomandante-Geral poderá cancelar uma ou
todas as sanções disciplinares aplicadas ao militar que tenha prestado, comprovadamente, relevantes serviços à Corporação. 
Parágrafo único. Excetuadas as condições estabelecidas neste artigo, a solução do requerimento de cancelamento de sanção disciplinar em outros casos é
da competência do Comandante-Geral.
Art. 112. As anotações de punições canceladas deverão ser excluídas da ficha virtual do militar e, não se tratando desta, todas as anotações
relacionadas com as sanções disciplinares canceladas deverão ser apagadas de maneira que não seja possível a sua leitura. Em todo caso, na
margem onde for feito o cancelamento, deverão ser anotados o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o cancelamento, com
rubrica da autoridade competente que assinar as folhas de alterações. 
(Grifo nosso)
 

5. A sanção disciplinar de prisão, prevista no Decreto estadual nº 4.681, de 03 de junho de 1996 - Regulamento Disciplinar do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, não foi recepcionada 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 prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional, senão vejamos:

 

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

 

6. 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. No que pertine a  mudança de comportamento, a Lei estadual nº 19.969, de 2018, dispõe em seu art. 47 sobre a competência

para classificação, reclassificação e de reconhecimento da melhoria de comportamento, dos requisitos quanto ao tempo de serviço, possível
sanções disciplinares e condenações na Justiça Militar ou Comum, senão vejamos:

 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1996/decreto_4717.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/1996/decreto_4681.htm
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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
 

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, 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 repreensão publicada no Boletim EG - 12/2016-CBMGO, e de prisão, publicada no
Boletim EG - 47/2017-CBMGO e, consequentemente, a retirada de sua ficha funcional de todas as anotações relacionadas com as faltas
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 7 desta peça opinativa.

 
Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 19 dias do mês de abril de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a) Militar, em 19/04/2022, às 16:25, 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 THALES LIMA PEREIRA, Bombeiro (a) Militar, em 19/04/2022, às 16:25, 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 000029368341 e o código CRC D5CEFD61.

 
ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL 
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Referência: Processo nº 202200011012054 SEI 000029368341
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