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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Portaria 0/2022 - CBM

 

RESOLVE:
 

Instaura Comissão Técnica para análise de recurso em primeira instância.

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

Art. 1º - Designar os seguinte militares: Maj QOC 02.308 WILIAM Alves Diniz Júnior - Presidente; 2º Ten QOC 03.860 Davidson
VICTOR da ROCHA Barbosa - membro e 2º TEN QOA/ADM 01.545 HELTON Alves Ferreira - membro, para comporem a Comissão Técnica n. 73385/22,
com o objetivo de analisar e apreciar o recurso interposto em primeira instância, referente ao requerimento juntado ao Processo SIAPI n. 67398/22;

Art. 2º - Determinar o prazo de 30 (trinta) dias, pós publicação, para conclusão dos trabalhos;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação;
Art. 4º - Publique-se em BGE e cumpra-se.
 
 

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

 

 

Gabinete do Comandante do 4º BBM, aos 20 dias do mês de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por AMILTON DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em 20/04/2022, às 16:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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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 000029389212 e o código CRC E09B2AA0.

 
4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

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

Referência: Processo nº 202200011013076 SEI 000029389212

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029389212&crc=E09B2AA0


28/04/2022 09:01 SEI/GOVERNADORIA - 000029492905 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35334049&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 161, de 26 de abril de 2022

 

Atualiza os membros da comissão de recebimento de bens no âmbito 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
n. 23.197, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei
Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013,e do ar�go 114 do Decreto Estadual n. 9.690, de 6 de
julho de 2020, 

Considerando o disposto no O�cio nº 23871/2022/CBM (000029490172), que solicita
alteração da Portaria 572/2021 - CBM (000024707545) em virtude das recentes movimentações de
Oficiais do Comando de Apoio Logís�co, resolve:

 

Art. 1º  Atualizar os membros integrantes da Comissão de Recebimento de bens no
âmbito da Corporação.

§ 1º O colegiado mencionado no caput deste ar�go passa a ser composto pelos
seguintes bombeiros militares:

I – TC QOC 01.321 WEDER Barbosa – Presidente;

II – Cap QOC 02.310 Niccolo INÁCIO Alves de Sousa – Membro; e

III – 1º Ten QOA/Administra�vo 01.162 WEINER Ferreira de Oliveira – Secretário;

§ 2º Na condição de suplentes, figuram os seguintes bombeiros militares:

I – Maj QOC 01.410 ANDRÉ LUIZ de Jesus Aquino – Suplente do Presidente;

II –  1º Ten QOC 03.849 WHESLLEY Alves Sardinha – Suplente do Membro; e

III – 1º Ten QOA/Administra�vo 01.613 LUIZ SÉRGIO Carneiro da Silva – Suplente
do Secretário.

§ 3º Os militares relacionados nos parágrafos anteriores ficam inves�dos das atribuições
legais necessárias ao recebimento de bens classificados como permanentes.

 

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

 

Art. 3º  Fica revogada a Portaria 572/2021 - CBM (000024707545).

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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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 27/04/2022, às 10:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000029492905 e o código CRC 7AAF0AA1.

SECRETARIA GERAL 
Av. C-206 esquina c/ Av. C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia - GO - CEP 74270-060 - (62) 3201-2004

Referência: Processo nº 201900011022789 SEI 000029492905
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 160, de 26 de abril de 2022

 
Designa bombeiros militares para desenvolvimento/implantação de um
sistema de gestão de pessoas para o CBMGO.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.197, no
uso de suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o
Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos autos do
Processo Administra�vo SEI nº 202200011009308, resolve:

 

Art. 1º  Designar bombeiros militares para comporem comissão a fim de estudar os
requisitos/necessidades e propor soluções para desenvolvimento/implantação de um sistema de gestão
de pessoas que seja efe�vo a todo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

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

I -Maj QOC 02.301 Josef PATRICK Nowak Da Cunha - Presidente;

II - Cap QOC 02.773 RICARDO De Souza Oliveira - Membro;

III - Cap QOC 02.157 Ricardo Barros ROCHA - Membro;

IV - Cap QOC 02.366 DANIELA Chris�na Oliveira - Membro; e

V - 1º Ten QOA/Administra�vo 01.452 Claudinei Hilário SOARES - Secretário.

 

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

 

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 27/04/2022, às 10:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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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
000029473560 e o código CRC 4DEED4A8.

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 202200011009308 SEI 000029473560
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 20, de 27 de abril de 2022
 

Nomeia comissão para aplicação do TAF do 1º semestre de 2022 aos militares do 3º BBM.

 

O TC QOC Comandante do 3º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Norma Administra�va n. 02/2019 –
CBMGO,  obje�vando a nomeação de comissão para aplicação do TAF do 1º semestre de 2022 aos militares do 3º BBM, resolve:

 

 Art. 1º - Ins�tuir comissão para fins de aplicação do TAF do 1º semestre de 2022, 1ª e 2ª chamada, aos militares do 3º Batalhão Bombeiro
Militar.

 Art. 2° - Designar para compor a presente comissão os seguintes militares:

DATA HORÁRIO COMISSÃO LOCAL

1ª Chamada: 09 a 12/05/2022
-------------------

2ª Chamada: 06/06/2022 
08h00min

Presidente 2º Ten QOA/Adm 01.749 Wallace MARQUES Pacheco
Sede administrativa do 3º CRBM/DAIA/AnMembro ST QP/Comb. 01.518 Fábio MIGUEL Flores

Secretário CB QP/Comb 03.540 Daniel José Silva LEÃO

 Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação.

 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 

ALTIERI ARAÚJO DE OLIVEIRA - TC QOC
Comandante do 3° BBM

 

Documento assinado eletronicamente por ALTIERI ARAUJO DE OLIVEIRA, Comandante, em 27/04/2022, às 09:55, 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 000029521572 e o código CRC 91E07AFD.

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

Referência: Processo nº 202200011013572 SEI 000029521572

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029521572&crc=91E07AFD
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

PROCESSO: 202100011022705
INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE NORMATIZAÇÃO E DOUTRINA - CAT
 
Assunto: Orientação Técnica.

 

DESPACHO Nº 2768/2022 - CBM/SG-09346

 
Face ao disposto nos autos em epígrafe, fundamentalmente no Ofício nº

22660/2022 (000029304487), Manifestação nº 38/2021 - BM/1 (000026098310) e Manifestação nº
150/2021 - ACG (000023956226), que se referem a proposta de Orientação Técnica referente a válvulas
de alívio para sistemas fixos de combate a incêndio, exaro a seguinte decisão:

I - aprovo a proposta de Orientação Técnica nº 02/2022 (000029353067) apresentada
pelo Comando de Atividades Técnicas e autorizo sua difusão e publicação; e

II - publique-se a Orientação Técnica nº 02/2022 (000029353067) e o presente despacho
em Boletim Geral Eletrônico da Corporação e no Diário Oficial do Estado.

 
Secretaria Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 19 dias do mês de abril de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 27/04/2022, às 10:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000029309006 e o código CRC EA4C068A.

 
SECRETARIA GERAL 

Av. C-206 esquina c/ Av. C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia - GO - CEP
74270-060 - (62) 3201-2004

 

Referência: Processo nº 202100011022705 SEI 000029309006

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029309006&crc=EA4C068A


 

 
ESTADO DE GOIÁS 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

 

 
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 02/2022 
Válvulas de Alívio para Sistemas Fixos de Combate a Incêndio 

 
1. OBJETIVO 

1.1 Estabelecer orientações, de caráter recomendatório, quanto ao procedimento executivo e equipamentos 

constantes dos sistemas de alívio de circulação e de alívio de pressão, previstos na NFPA-20 (Standard for 

the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection – Norma para Instalações de Bombas Estacionárias 

de Combate a Incêndio), da National Fire Protection Association. 

 

2. APLICAÇÃO 

2.1 Esta Orientação Técnica aplica-se a todas as edificações cuja altura do reservatório não é suficiente 

para fornecer as vazões e pressões requeridas para os pontos dos hidrantes ou mangotinhos mais 

desfavoráveis considerados nos cálculos de pressão e vazão, necessitando-se de bombas de reforço para 

garantir as pressões mínimas requeridas, conforme NT-22/2014 CBMGO. 

 

3. REFERÊNCIAS 

3.1 Lei Estadual n. 15.802/06 – Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Pânico do Estado de 

Goiás; 

3.2 Norma Técnica n. 01/2021 – Procedimentos Administrativos; 

3.3 Norma Técnica n. 22/2014 – Sistemas de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio; 

3.4 NFPA n. 20/2016 - Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. 

 

 

4. ORIENTAÇÕES 

 

4.1 Válvula de Alívio de Circulação 

4.1.1 A válvula de alívio de circulação deve ser prevista em bombas que sejam acionadas por sistema 

eletrônico de detecção de variação de pressão e fluxo. 

4.1.2 A válvula de alívio de circulação deve ser ajustada a um mínimo de 5 psi (0,34 bar) abaixo da pressão 

de operação do sistema. 

4.1.3 A válvula de alívio de circulação deve ser instalada na tubulação de descarga (pressão positiva), 

antes da(s) válvula(s) de retenção. 

4.1.4 A válvula de alívio de circulação deve permitir fluxo de água o suficiente para prevenir o 

superaquecimento da bomba de reforço, quando esta estiver operando sem fluxo na tubulação de descarga.  

4.1.5 A água proveniente da descarga da válvula de alívio de circulação deve ser lançada para fora do 

sistema. 



 

 

4.1.6 Deve ser previsto dreno para a água que escoe pela válvula de alívio de circulação. 

4.1.7 A válvula de alívio de circulação deve possuir diâmetro nominal de: 

4.1.7.1 19 mm (0,75 polegada), para bombas com vazão menor ou igual a 2.500 galões por minuto (9.462 

litros por minuto); 

4.1.7.2 25 mm (1 polegada), para bombas com vazão de 3.000 a 5.000 galões por minuto (11.355 a 18.925 

litros por minuto).  

4.2 Válvula de Alívio de Pressão 

4.2.1 A válvula de alívio de pressão deve ser instalada sempre que a pressão nominal da bomba de reforço 

exceder a pressão máxima para a qual os componentes do sistema fixo de combate a incêndio foram 

projetados. 

4.2.2 A válvula de alívio de pressão deve ser ajustada a no mínimo 10 psi (0,68 bar) acima da pressão de 

acionamento da chave de fluxo eletrônica. 

4.2.3 A válvula de alívio de pressão deve ser dimensionada por um dos métodos apresentados em 4.2.3.1 

e 4.2.3.2. 

4.2.3.1 A válvula de alívio de pressão deve ser dimensionada hidraulicamente para permitir passagem de 

água o suficiente para prevenir que a pressão do sistema não supere a pressão máxima a qual os 

componentes do sistema fixo de combate a incêndio foram projetados. 

4.2.3.2 Se a válvula de alívio de pressão não for dimensionada hidraulicamente, suas dimensões não 

devem ser menores que as previstas na Tabela do Anexo A desta Orientação Técnica. 

4.2.4 A válvula de alívio de pressão deve estar localizada entre a bomba e a válvula de retenção da bomba 

e deve ser instalada de maneira que possa ser facilmente removida para reparos, sem interferir no pleno 

funcionamento do sistema. 

4.2.5 As válvulas de alívio de pressão podem ser dos tipos de: 

4.2.5.1 mola ajustável; 

4.2.5.2 diafragma operado por piloto. 

4.2.5.2.1 Quando a válvula de alívio de diafragma operada por piloto for instalada a bombas de eixo vertical, 

deve ser disposta a fim de evitar o alívio de água em pressões menores do que a configuração de alívio de 

pressão da válvula. 

4.2.6 A válvula de alívio de pressão deve descarregar a água – que por ela passa – em um tubo 

transparente, em um cone ou funil conectados à sua saída. 

4.2.6.1 A água proveniente da descarga da válvula de alívio de pressão deve ser facilmente identificada. 

4.2.6.1.1 Caso sejam utilizados equipamentos totalmente fechados (sem transparência), que não se 

permita observar o fluxo da água pela tubulação da válvula de alívio de pressão, deve ser previsto cone 

com sistema de detecção de fluxo de água (waste cone). 

4.2.6.1.2 Caso seja prevista válvula de alívio de pressão que já possua, em sua própria estrutura, 

mecanismo que permita ser observado o fluxo de água, não há necessidade de previsão de cone com 

sistema de detecção de fluxo de água (waste cone). 



 

 

4.2.6.2 Deve ser evitado o derramamento da água proveniente da descarga da válvula de alívio de pressão 

dentro do barrilete. 

4.2.7 A descarga da válvula de alívio de pressão deve ser dimensionada por um dos métodos 

apresentados em 4.2.7.1 e 4.2.7.2. 

4.2.7.1 A descarga da válvula de alívio de pressão deve ser dimensionada hidraulicamente para permitir 

passagem de água o suficiente para prevenir que a pressão do sistema não supere a pressão máxima a 

qual os componentes do sistema fixo de combate a incêndio foram projetados. 

4.2.7.2 Se a descarga da válvula de alívio de pressão não for dimensionada hidraulicamente, suas 

dimensões não devem ser menores que as previstas na Tabela do Anexo A desta Orientação Técnica. 

4.2.7.3 Caso seja previsto mais de um joelho para a tubulação de descarga da válvula de alívio de pressão, 

a tubulação que se segue após o segundo joelho deve ser um diâmetro comercial maior que a prevista até o 

segundo joelho, e assim sucessivamente. 

4.2.8 É permitido o retorno da água proveniente da descarga da válvula de alívio de pressão ao 

reservatório ou à tubulação de sucção da bomba, de forma a haver uma recirculação da água, desde que 

sejam observadas as pressões máximas suportadas dos componentes hidráulicos. 

4.2.8.1 Quando previsto o retorno da água proveniente da descarga da válvula de alívio de pressão ao 

reservatório ou à tubulação de sucção da bomba, a válvula de alívio de circulação deve estar localizada 

após a válvula de alívio de pressão.  

4.2.8.1.1 A pressão de ajuste da válvula de alívio de circulação deve estar abaixo da pressão de ajuste da 

válvula de alívio de pressão, a fim de garantir o correto resfriamento da bomba durante a operação. 

 

 

Figura 1 - Esquema ilustrativo dos sistemas de alívio. 

 

 

Comando de Atividades Técnicas - CAT, em Goiânia-GO, 12 de abril de 2022. 

 

 

Anderson Gonçalves de Siqueira Moura – Tenente-Coronel QOC 

Comandante do CAT 

(Assinatura Eletrônica)



 

 

ANEXO A 
 

Vazão da Bomba (gpm) 

Diâmetros Nominais (polegadas) 

Sucção Descarga Válvula de Alívio 
Descarga da Válvula de 

Alívio 

25 1 1 ¾ 1 

50 1 ½ 1 ¼ 1 ¼ 1 ½ 

100 2 2 1 ½ 2 

150 2 ½ 2 1/2 2 2 ½ 

200 3 3 2 2 ½ 

250 3 ½ 3 2 2 ½ 

300 4 4 2 ½ 3 ½ 

400 4 4 3 5 

450 5 5 3 5 

500 5 5 3 5 

750 6 6 4 6 

1000 8 6 4 8 

1250 8 8 6 8 

1500 8 8 6 8 

2000 10 10 6 10 

2500 10 10 6 10 

3000 12 12 8 12 

3500 12 12 8 12 

4000 14 12 8 14 

4500 16 14 8 14 

5000 16 14 8 14 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 14, de 27 de abril de 2022

 
 

                                                                                                Designa militares para comporem a Comissão de
Aplicação do Teste de Aptidão Física –TAF, relativo ao 1° Semestre do TAF Geral 1/2022, no âmbito do 17º BBM.

O TC QOC Comandante do 17º BBM, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, resolve:

 
Art. 1º - Designar o Cap QOC 01.864 CRISTIANO Severino de Carvalho para a função

de presidente da Comissão de Aplicação do Teste de Aptidão Física – TAF 1/2022 – 17º BBM;
 
Art. 2º - Designar  o 2ºTen QOC 04.115 Daniel Ferreira RODRIGUES e a 3ºSgt

QPC 02.494 Maria ANGÉLICA Rosa para a função de membros da referida comissão;
 
Art. 3º - A primeira chamada do TAF 1/2022 – 17º BBM, será nos dias 24 e 26 de

maio de 2022;
 
Art. 4º - A segunda e última chamada do TAF 1/2022 – 17º BBM, será nos dias 28 e 30

de junho de 2022;
 
Art. 5º Encaminhar esta Portaria ao Comando de Gestão e Finanças, para que seja

publicada em Boletim Geral Eletrônico.
 
 

17º BATALHÃO BOMBEIROS MILITAR, aos 27 dias do mês de abril de 2022.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RENATO MENDES DA SILVA, Comandante, em
27/04/2022, às 16:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000029537709 e o código CRC 91332283.

17º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
TRAVESSA SÉRGIO MOTTA S/N - BAIRRO VILA MATUTINA - CEP 72980-000 - PIRENÓPOLIS - GO -  (62)

3331-1205

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029537709&crc=91332283
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 163, de 26 de abril de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Indiara.
 
 

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 n. 23.197, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 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 Administrativo SEI n. 202200007026290, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 5ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 5ª
CIBM, como Gestor do Convênio nº 006/2022 - DGPC (000029153057), que tem por objeto a mútua
cooperação entre os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, com o fim de propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no
tocante às atividades de segurança pública, que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros, e o Município
de Indiara, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 00.005.959/0001-10.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 5ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

5ª CIBM, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e
afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo
de férias, licenças ou outros afastamentos.

 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das

providências que lhe são afetas e à 5ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 5ª CIBM, para
conhecimento.

 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.
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ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 27/04/2022, às 10:25, 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
000029507017 e o código CRC 423E0222.

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

231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 202200007026290 SEI 000029507017

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029507017&crc=423E0222
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 162, de 26 de abril de 2022

 
Designa gestor do contrato de fornecimento de água e tratamento de esgoto.

 
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 artigo 11, § 2º, da Lei estadual nº
18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 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 Administrativo SEI nº 201300011000412, resolve:

 
 
Art. 1º. Designar o 2º Sgt QP/Combatente 02.409 FERNANDO MEDEIROS de Sousa,

CPF nº 984.050.121-68, como Gestor do nº 184/2013 (0779299), que tem por objeto o abastecimento de
água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades
consumidoras especificadas no referido contrato, que entre si celebram o Estado de Goiás, representado
pela Procuradoria Geral do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e a empresa Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO,
CNPJ 01.616.929/0001-02.

Art. 2º. Designar o 3º Sgt QP/Combatente 01.847 CLAITON Rodrigues Fagundes, CPF
nº 892.794.171-34, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de
impedimento e afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo
de férias, licenças ou outros afastamentos.

Art. 3º. Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação de
regência, em especial o disposto no artigo 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de novembro
de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o
recebimento da nota fiscal ou da fatura pela unidade administrativa
responsável.

§ 1o O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e
Execução Orçamentária e Financeira - SIOFINET deverá ser realizado
após atesto da execução do objeto contratado. 

§ 2o Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de
responsabilidade do órgão solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o,
deverá o órgão solicitar o ajuste das respectivas CMDFs ao Tesouro
Estadual em estrita obediência a essa ordem. 
§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade
orçamentária que os pagamentos sejam realizados cumprindo a ordem
cronológica.

Art. 4º. Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e ao CAL para adoção das
providências que lhes são afetas.

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2019/decreto_9561.htm
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Art. 5º. Revogar a Portaria nº 602/2021 - CBM (000025072668).
Art. 6º. Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado.

Art. 7º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respectivo contrato.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 159, de 25 de abril de 2022

 

Atualiza a Norma Administra�va nº 01 - Seções do Estado-Maior Geral.

 

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 n. 23.197, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei Estadual n. 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de julho de 2020, que
aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

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

Considerando proposta de atualização da Norma Administra�va nº 01 - Seções do
Estado-Maior Geral, originada pelo Chefe do EMG, conforme Memorando Circular nº: 6/2020 - BM/1
(000016419702), resolve:

 

Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Administra�va nº 01 - Seções do Estado-Maior
Geral, conforme evento SEI nº 000029446762.

 

Art. 2º  A BM/1 deverá adotar providências visando à publicação da versão atualizada
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.

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor a contar de sua publicação.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 27/04/2022, às 10:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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Capítulo I 
Considerações Gerais 

 

Art. 1º A presente norma estabelece a competência 
das Seções do Estado-Maior Geral – EMG e as 
atribuições dos respectivos membros. 

 

Art. 2º As Seções do EMG subordinam-se 
diretamente ao Chefe do EMG, assessorando o 
Comando Geral nos assuntos relativos ao controle, 
planejamento estratégico, diretrizes, elaboração de 
normas e outros no âmbito das respectivas 
competências. 

 

Art. 3º As Seções do EMG são assim 
denominadas: 

I – 1ª Seção do Estado-Maior Geral – BM/1: 

Legislação, Normatização e Assistência às 
Comissões de Promoções e Medalhas; 

II – 2ª Seção do Estado-Maior Geral – BM/2: 
Inteligência; 

III – 3ª Seção do Estado-Maior Geral – BM/3: 
Planejamento de Operações e Eventos; 

IV – 4ª Seção do Estado-Maior Geral – BM/4: 
Planejamento e Orçamento; 

V – 5ª Seção do Estado-Maior Geral – BM/5: 
Comunicação Social; 

VI – 6ª Seção do Estado-Maior Geral – BM/6: 
Tecnologia da Informação e Comunicações;  

VII – 7ª Seção do Estado-Maior Geral – BM/7: 
Arrecadação, Fiscalização e Atendimento ao 
Contribuinte; e 

VIII – 8ª Seção do Estado-Maior Geral – BM/8: 
Ações Sociais e Corpo Musical. 
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Capítulo II 
Atribuições Gerais 

 

Art. 4º São atribuições gerais dos chefes das 
Seções do EMG: 

I – assessorar o Comando Geral e o Chefe do 
Estado-Maior Geral nos assuntos da alçada da 
respectiva Seção do EMG; 

II – propor medidas para implementação de 
desenvolvimento institucional nas respectivas 
áreas; 

III – apreciar os trabalhos realizados pelas 
Subseções, visando a legitimação dos atos; 

IV – assinar a documentação pertinente à Seção; 

V – manter a comunicação de chefia entre os 
demais órgãos de assessoramento do EMG; 

VI – baixar instruções pertinentes à Seção, 
delegando atribuições da respectiva competência 
para o fiel cumprimento do disposto na presente 
norma; 

VII – providenciar os atos administrativos dos 
subordinados da Seção, na esfera das respectivas 
atribuições; 

VIII – gerir e supervisionar as atividades 
desenvolvidas nas respectivas Seções do EMG; 

IX –  planejar e controlar as atividades relacionadas 
aos militares lotados nas respectivas Seções de 
EMG; 

X – manter ligações do Comando Geral com 
setores públicos e privados relacionados a 
assuntos pertinentes à Seção; e 

XI – acompanhar e manter informado o Comando 
Geral acerca de ordens de operação expedidas. 

 

Art. 5º São atribuições gerais dos Subchefes das 
Seções de Estado-Maior Geral: 

I – assessorar a Chefia nos assuntos relacionados 
ao controle e fiscalização da administração, 
operacionalidade, disciplina e emprego do efetivo; 

II – exercer a Chefia da Seção no afastamento do 
titular; 

III – formalizar as documentações pertinente à 
Seção, no impedimento legal do Chefe da Seção; 

IV – apreciar os trabalhos realizados pelas 
Subseções, visando subsidiar a Chefia na 
legitimação dos atos; e 

V - realizar outras atividades definidas em 
regimento próprio. 

 

Art. 6º São atribuições gerais dos Chefes das 
Subseções de Apoio Administrativo – SAAD o 
assessoramento à Chefia da Seção do EMG no 
que se refere ao controle de pessoal, material, 
documentação, segurança e medicina do trabalho, 
viaturas, segurança da unidade, manutenção e 
logística, bem como outras atividades definidas em 
regimento próprio. 

 
Capítulo III 

Estruturas e Atribuições Específicas 
das Seções e Subseções do EMG 

 
Seção I 

1ª Seção do Estado-Maior Geral (BM/1) 

 

Art. 7º A BM/1 é o órgão de assessoramento do 
Comando Geral para os assuntos relacionados ao 
estudo e planejamento da legislação e 
normatização no âmbito da Corporação, bem como 
para a assistência técnica e administrativa aos 
seguintes órgãos colegiados: 

I – Comissão de Promoção de Oficiais (CPO); 

II – Comissão de Promoção de Praças (CPP); e 

III – Comissão de Medalhas Bombeiro Militar 
(CMBM). 

 

Art. 8º A BM/1 compreende, além da Chefia e da 
Subchefia: 

I – Subseção de Apoio às Comissões de 
Promoções de Oficiais e Praças; 

II – Subseção de Apoio à Comissão de Medalhas 
Bombeiro Militar; 

III – Subseção de Legislação e Normatização; e 

IV – Subseção de Apoio Administrativo - SAAD. 

 

Art. 9º Além das atribuições estabelecidas no art. 
4º desta norma, compete ao Chefe da BM/1 
assessorar a Comissão de Promoção de Oficiais. 

 

Art. 10. Além das atribuições estabelecidas no art. 
5º desta norma, compete ao Subchefe da BM/1 
secretariar a Comissão de Promoção de Praças e 
assessorar a Comissão de Medalhas Bombeiros 
Militar. 

 

Art. 11. Compete a Subseção de Apoio às 
Comissões de Promoções de Oficiais e Praças: 

I – assessorar as comissões em suas atividades 
técnicas e administrativas; 
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II – auxiliar os membros das comissões quanto as 
diligências a serem realizadas; e 

III – subsidiar as comissões no que tange às 
informações necessárias para as deliberações de 
mérito.  

  

Art. 12. Compete a Subseção de Apoio à Comissão 
de Medalhas Bombeiro Militar: 

I – assessorar a Comissão de Medalhas Bombeiro 
Militar quanto a análise normativa para a 
concessão das medalhas intrínsecas à 
Corporação; e 

II – auxiliar a Comissão quanto a avaliação e 
emissão de parecer final referente aos militares que 
pleiteiam e/ou fazem jus às medalhas. 

 

Art. 13. Compete a Subseção de Legislação e 
Normatização: 

I – emitir manifestação, em coordenação com os 
demais órgãos, sobre demandas relacionadas à 
alteração normativa intrínseca à Corporação; 

II – formular propostas de alterações de normas 
internas e demais legislações pertinentes ao 
CBMGO; e 

III – manter atualizado o arquivo digital referente a 
legislação e normatização no site da Corporação. 

 
Seção II 

2ª Seção do Estado-Maior Geral (BM/2) 

 

Art. 14. A BM/2 é o órgão de assessoramento ao 
Comando Geral nos assuntos relacionados ao 
planejamento, orientação, coordenação e controle 
das atividades de inteligência, bem como execução 
de ações relativas à obtenção e análise de dados 
para a produção de conhecimentos, em 
conformidade com a Doutrina Nacional de 
Inteligência de Segurança Pública – DNISP. 

Parágrafo único. A BM/2 é o canal técnico entre a 
Corporação e o Comando de Operações de 
Inteligência – COI/SSP e demais órgãos Integrados 
ao Subsistema de Segurança Pública – SISP. 

 

Art. 15. A BM/2 compreende, além da Chefia e da 
Subchefia: 

I – Subseção de Inteligência – SINT; 

II – Subseção de Contrainteligência – SECOI; 

III – Subseção de Operações de Inteligência – 
SOPER; e 

IV - Subseção de Apoio Administrativo – SAAD. 

Art. 16. Além das atribuições estabelecidas no art. 
4º desta norma, compete ao Chefe da BM/2: 

I – assessorar o Comando Geral na tomada de 
decisões, com base em conhecimentos produzidos 
pela BM/2; 

II – transmitir ao Comando Geral dados e 
informações relevantes para a Corporação, que 
possam subsidiar na tomada de decisões em nível 
estratégico; 

III – informar ao Comando Geral fatos e situações 
referentes à defesa civil e segurança pública, no 
campo do transporte, meio ambiente, ocupação do 
solo, fenômenos diversos e eventos de potencial 
interesse da Corporação; 

IV – atribuir grau de sigilo reservado a documentos, 
dados e informações, bem como encaminhar ao 
Comando Geral documentos, dados e informações 
que devam ser classificados com grau de sigilo 
secreto ou ultrassecreto, de acordo com lei 
específica; 

V – atribuir grau de sigilo reservado a áreas e 
instalações que contenham documento com 
informação classificada em qualquer grau de sigilo, 
ou que, devido à utilização ou finalidade, 
demandarem proteção; e 

VI – determinar aos setores da BM/2 a adoção de 
medidas necessárias ao cumprimento da finalidade 
estabelecida no artigo 14 desta Norma. 

 

Art. 17. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Inteligência: 

I – auxiliar a Chefia da BM/2 na produção de 
conhecimentos por meio da análise constante de 
fatos e situações relevantes de interesse da 
Corporação, que possam subsidiar o Comando 
Geral nas tomadas de decisão; 

II – coordenar as ações referentes aos assuntos 
conjunturais, nos aspectos político, econômico, 
psicossocial, militar, científico e tecnológico; e 

III – coordenar a análise dos fatos e situações de 
interesse da Corporação que estejam envolvidos 
no processo de produção de conhecimento. 

 

Art. 18. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Contrainteligência: 

I – coordenar as ações visando detectar 
vulnerabilidades e ameaças à Corporação, 
orientando os trabalhos, a análise e o cumprimento 
das medidas de salvaguarda; 

II – coordenar a execução de medidas voltadas 
para a prevenção, obstrução, detecção e 
neutralização de ações contrárias aos interesses 
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da Corporação; e 

III – coordenar as demandas referentes à 
investigação social e de vida pregressa dos 
candidatos aprovados em concurso público para o 
ingresso na Corporação. 

 

Art. 19. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Operações de Inteligência: 

I – coordenar a execução das operações 
demandadas, mediante ordem ou autorização da 
Chefia da BM/2; 

II – coordenar e manter canal técnico junto a outras 
instituições, mediante ordem ou autorização da 
Chefia da BM/2, visando à obtenção de dados 
protegidos; e 

III – coordenar a realização de coleta e busca de 
dados ostensivos e sigilosos. 

 
Seção III 

3ª Seção do Estado-Maior Geral (BM/3) 

 

 Art. 20. A BM/3 é o órgão de controle e 
assessoramento do Comando Geral nos assuntos 
relativos ao planejamento de operações e eventos 
no âmbito da Corporação. 

Parágrafo único. A BM/3 será responsável ainda 
pela gestão administrativa das ações realizadas 
pelas Comissões Temáticas da Corporação, sendo 
o canal de intermediação entre o Comando Geral e 
as referidas Comissões. 

 

Art. 21. A BM/3 compreende, além da Chefia e da 
Subchefia: 

I - Subseção de Planejamento de Operações e 
Eventos – SPO; e 

II - Subseção de Apoio Administrativo - SAAD. 

 

Art. 22. Compete ao Chefe da BM/3 além das 
atribuições estabelecidas no art. 4º desta norma, 
assessorar o Comando Geral no planejamento de 
operações e eventos no âmbito da Corporação, 
bem como na análise e avaliação dos relatórios das 
operações. 

 

Art. 23. Os ritos processuais da seção deverão 
seguir o preconizado no mapeamento de processo, 
aprovado pelo Comando Geral, conforme instituído 
no site da Corporação. 

 

Art. 24. São atribuições da Subseção de 

Planejamento de Operações e Eventos: 

I – assessorar no planejamento das Ordens de 
Operação – OP; 

II – elaborar as OP para operações, desfiles, 
solenidades e formaturas; 

III – elaborar as ordens de atendimento no âmbito 
do EMG; 

IV – elaborar extratos dos relatórios para 
publicação em Boletim Geral; 

V – arquivar e manter o controle de relatórios; 

VI – elaborar os calendários institucionais mensal e 
anual; 

VII – controlar a regência das escalas de Oficiais 
Superiores e Intermediários para grandes 
operações, eventos e desfiles, mantendo arquivo 
histórico dos mesmos; 

VIII – controlar e arquivar todas as Ordens de 
Operações e Ordens de Atendimentos expedidas 
pela 3ª Seção do Estado-Maior Geral, em sítio 
próprio e compartilhado com a Chefia e Subchefia 
da BM/3; 

IX – manter controle das datas para cumprimento 
das documentações a serem expedidas pelos 
Comandantes das Operações e Eventos, 
assessorando a Chefia para que os prazos sejam 
devidamente cumpridos; e 

X – manter controle dos dados (custos, quantidade 
de viaturas, efetivo, duração...) das Operações e 
Eventos realizados pelo CBMGO com vistas a 
desenvolver dados estatísticos e subsidiar o 
Comando institucional. 

 
Seção IV 

4ª Seção do Estado-Maior Geral (BM/4) 

 

 Art. 25. A BM/4 é o órgão de controle e 
assessoramento do Comando Geral nos assuntos 
relativos ao planejamento, orçamento, convênios, 
contratos e captação de recursos. 

 

Art. 26. A BM/4 compreende, além da Chefia e da 
Subchefia: 

I – Subseção de Captação de Recursos – SCR; 

II – Subseção de Planejamento e Orçamento –  
SPL;  

III – Subseção de Convênios e Contratos – SCC; e  

IV – Subseção de Apoio Administrativo – SAAD. 

 

Art. 27. Compete ao Chefe da BM/4, além das 

https://www.bombeiros.go.gov.br/Processos%20Mapeados/Planejamento%20de%20Opera%c3%a7%c3%b5es%20e%20Eventos%20Bombeiro%20Militar/#list
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atribuições estabelecidas no art. 4º desta norma, 
assessorar o Comando Geral no planejamento, 
orçamento, convênios, contratos e captação de 
recursos. 

 

Art. 28. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Captação de Recursos: 

I – sugerir projetos a serem elaborados com foco 
em investimentos e desenvolvimento de programas 
voltados aos interesses da Corporação; e 

II – administrar convênios e demais recursos 
alheios ao Fundo Especial de Reaparelhamento e 
Modernização do CBMGO. 

 

Art. 29. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Planejamento e Orçamento: 

I – elaborar e monitorar o Plano Plurianual – PPA e 
o Orçamento Anual; 

II – elaborar e monitorar a execução orçamentária 
e pedidos de suplementação de crédito; 

III – acompanhar e avaliar produtos, indicadores e 
metas acordadas com a Secretaria de Estado de 
Planejamento; e 

IV – elaborar e avaliar relatórios periódicos de 
gestão. 

 

Art. 30. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Convênios e Contratos: 

I – manter controle de convênios, contratos, 
acordos e termos que envolvam a Corporação; e 

II – acompanhar trâmites de novos instrumentos 
contratuais, auxiliando na celeridade dos 
procedimentos legais. 

 
Seção V 

5ª Seção do Estado-Maior Geral (BM/5) 

 

Art. 31. A BM/5 é o órgão de controle e 
assessoramento do Comando Geral nos assuntos 
atinentes às atividades de relações públicas 
internas e externas da Corporação e de assessoria 
de imprensa. 

 

Art. 32. A BM/5 compreende, além da Chefia e da 
Subchefia: 

I – Subseção de Comunicação Social Interna e 
Eventos – SIE; 

II – Subseção de Comunicação Social Externa – 
SCE; 

III – Subseção de Produção de Artes – SPA; e 

IV - Subseção de Apoio Administrativo – SAAD. 

 

Art. 33. Compete ao Chefe da BM/5, além das 
atribuições estabelecidas no art. 4º desta norma, 
assessorar o Comando Geral nas relações 
públicas internas e externas da Corporação, e 
exercer a função de porta-voz da instituição, 
conforme orientações do Comando Geral. 

 

Art. 34. São atribuições específicas do Chefe da 
Subseção de Comunicação Social Interna e 
Eventos: 

I – assessorar na elaboração dos roteiros de 
eventos internos; 

II – promover as relações públicas internas, 
assessoria de eventos e produções de áudio e 
vídeo; 

III – atender o público interno, desempenhando 
ações de relações públicas; 

IV – assessorar os órgãos do CBMGO em eventos, 
solenidades e cerimoniais; 

V – produzir e atualizar vídeos institucionais e 
demais produções de áudio e vídeo para 
divulgação interna e externa da Corporação; e 

VI – administrar, prover e atualizar o site do 
CBMGO. 

 

 Art. 35. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Comunicação Social Externa: 

I – controlar as ações de relações públicas 
externas; 

II – assessorar a imprensa com dados, notas e 
auxílio em entrevistas e matérias pertinentes; 

III – manter o arquivo atualizado referente a 
impressos, imagens e vídeo institucional da 
Corporação; 

IV – atender o público externo, desempenhando 
ações de relações públicas; e 

V – conceder entrevistas nos diversos meios de 
comunicação, autorizado pela Chefia da BM/5, 
seguindo a norma da Seção quanto à metodologia 
aplicada. 

 

Art. 36. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Produção de Artes a produção de leiautes digitais 
para material gráfico, visual e educativo de 
interesse do CBMGO. 
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Seção VI 
6ª Seção do Estado-Maior Geral (BM/6) 

 

Art. 37. A BM/6 é o órgão de controle e 
assessoramento do Comando Geral nos assuntos 
relativos a tecnologia da informação e 
comunicações. 

 

Art. 38. A BM/6 compreende, além da Chefia e da 
Subchefia: 

I – Subseção de Infraestrutura e Tecnologia da 
Informação – SIT; 

II – Subseção de Desenvolvimento de Sistemas – 
SEDS;  

III – Subseção de Telefonia – SETEL; 

IV – Subseção de Estatística e Análise da 
Informação- SEA; e  

V - Subseção de Apoio Administrativo – SAAD. 

 

Art. 39. São atribuições específicas da BM/6: 

I – exercer atividades relacionadas com 
planejamento da informática e telefonia da 
Corporação; 

II – organizar e manter atualizados os recursos de 
informática e telefonia à disposição da Corporação; 

III – propor o estudo, o desenvolvimento e a 
aquisição de softwares, sistemas e equipamentos 
para o funcionamento dos sistemas de informática 
e de telefonia existentes; 

IV – propor a padronização dos procedimentos 
para o uso dos sistemas e meios de informática e 
telefonia; 

V – controlar equipamentos de Tecnologia da 
Informação existentes no âmbito da Corporação, 
no que diz respeito à localização e situação 
operacional; 

VI – assessorar o Órgão de Apoio Logístico quanto 
à especificação de materiais de Tecnologia da 
Informação que venham a ser adquiridos; 

VII – planejar, orientar, coordenar, controlar e 
supervisionar as atividades de informática no 
âmbito do CBMGO, de acordo com a política e 
diretrizes estabelecidas pelo Comando Geral, em 
consonância com o Órgão de Informática e 
Telecomunicações da SSP; 

VIII – assessorar os Órgãos do CBMGO em 
atividades de arquivamento digital dos documentos 
produzidos e também na produção de cópias de 
segurança (back-up) com a frequência e 
abrangência necessárias; 

IX – administrar, gerenciar e manter em 
funcionamento a rede local do CBMGO, 
disponibilizando e otimizando recursos 
computacionais para os usuários; 

X – controlar, em conjunto com o Órgão de 
Informática e Telecomunicações da SSP, o acesso 
dos usuários da Corporação à rede local e à 
Internet; 

XI – controlar e fiscalizar a distribuição dos links de 
comunicação no âmbito da Corporação; 

XII – zelar pela segurança dos serviços 
proporcionados pela rede, em conjunto com o 
Órgão de Informática e Telecomunicações da SSP, 
mediante a implantação de firewall e outros 
mecanismos; 

XIII – disponibilizar para os usuários atualizações 
de definições de vírus, em conjunto com o Órgão 
de Informática e Telecomunicações da SSP; e 

XIV – disponibilizar dados e informações ao 
Comando Geral. 

 

Art. 40. Compete ao Chefe da BM/6, além das 
atribuições estabelecidas no art. 4º desta norma, 
assessorar o Comando Geral quanto ao 
planejamento, coordenação e controle da 
tecnologia da informação e comunicações da 
Corporação. 

 

Art. 41. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Infraestrutura e Tecnologia da Informação: 

I – assessorar a Chefia da Seção nos assuntos 
ligados à Tecnologia da Informação no âmbito da 
Corporação; 

II – coordenar a elaboração de estudos, a fim de 
acompanhar e avaliar a operacionalidade dos 
meios de informática da Corporação; 

III – difundir as ordens de operação, planos e 
ordens emanadas do Comando Geral ao escalão 
subordinado, pertinentes à informática; 

IV – supervisionar estudos e apresentar sugestões 
relativas às necessidades da Corporação 
pertinentes à informática; 

V – pesquisar, testar e apresentar proposta de 
implementação de novas tecnologias de rede, 
efetuando o levantamento de dados e o estudo de 
viabilidade, para definir objetivos, estabelecer 
requisitos e definir diretrizes para novos projetos de 
sistemas e para melhorar o funcionamento dos 
sistemas de informática existentes; 

VI – propor ampliações físicas e lógicas na rede 
local e na ligação com a internet por meio de 
projetos de estrutura de redes; 
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VII – intermediar o cadastramento de usuários junto 
a departamento de informática de órgão estadual 
responsável pela administração e negócios; 

VIII – prestar suporte técnico remoto e/ou via 
telefone aos usuários do sistema de informática da 
Corporação (software); e 

IX – controlar os softwares existentes na 
Corporação, tanto as mídias quanto licenças e 
cópias, devendo saber qual(is) software(s) está(ão) 
instalado(s) em qual(is) equipamento(s). 

 

Art. 42. São Atribuições do Chefe da Subseção de 
Desenvolvimento de Sistemas: 

I – assessorar a Chefia da Seção nos assuntos 
ligados à Tecnologia da Informação; 

II – coordenar e controlar as ações ligadas à 
Tecnologia da Informação no âmbito da 
Corporação; 

III – propor aquisições e atualizações de licenças 
de software e apreciar as solicitações oriundas das 
OBM; 

IV – coordenar as atividades de desenvolvimento 
de software no âmbito da Corporação; 

V – prestar o apoio e a manutenção técnica 
necessária ao CBMGO, na manutenção 
especializada de software distribuído e autorizado 
pela Seção; 

VI – criar e manter um ambiente tecnológico 
integrado e padronizado, pelo desenvolvimento de 
sistemas corporativos e a preservação de uma 
base de dados única, desenvolvendo normas de 
procedimentos e controle, evitando ao máximo a 
disseminação de aplicativos locais; 

VII – propor novos investimentos em recursos de 
Tecnologia da Informação, para inovação ou 
crescimento, contribuindo assim para as atividades 
de planejamento, desenvolvimento e soluções; e 

VIII – atuar de forma proativa na avaliação e na 
gestão de recursos de Tecnologia da Informação 
alocados no CBMGO.  

 

Art. 43. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Telefonia: 

I – assessorar o Chefe da Seção na elaboração dos 
orçamentos anuais quanto à necessidade de 
aquisição de novos equipamentos e de peças de 
telefonia para melhorar a comunicação e sanar 
possíveis deficiências de material; 

II – propor adequação e implementação do sistema 
de telefonia fixa e móvel; 

III – contatar os consultores das operadoras de 

telefonia fixa e móvel para decidir assuntos 
técnicos; 

IV – elaborar parecer técnico para assuntos 
relacionados à telefonia fixa e móvel; 

V – requisitar das operadoras de telefonia fixa e 
móvel a prestação de serviços e cobertura ideais 
para a comunicação interna e externa; 

VI – manter em dia a documentação relativa à 
telefonia da Corporação; e 

VII – realizar projetos de cabeamento telefônico 
para as OBM. 

 

Art. 44. São atribuições do Chefe da Subseção de 
Estatística e Análise da Informação: 

I – assessorar a Chefia no que se refere à produção 
e divulgação de dados estatísticos e à análise da 
informação, bem como realizar o monitoramento 
dos indicadores relativos à respectiva área de 
atribuição; 

II – criar as planilhas e mapas estatísticos utilizados 
nas Operações Bombeiro Militar, bem como manter 
esses dados atualizados durante toda Operação; e 

III – manter e atualizar gráficos, planilhas, quadros 
e outros pertinentes à Seção, além dos dados 
estatísticos disponíveis no site da Corporação. 

 
Seção VII 

7ª Seção do Estado-Maior Geral (BM/7) 

 

Art. 45. A BM/7 é o órgão de arrecadação, 
orientação, controle e fiscalização dos recursos, 
oriundos das Taxas de Serviços Estaduais – TSE, 
destinados ao FUNEBOM. 

Parágrafo único. Compete a BM/7 atender e 
orientar os contribuintes quanto às informações 
tributárias junto à Corporação, e ainda realizar 
ações e parcerias visando diminuir a inadimplência 
e incrementar a receita. 

 

Art. 46. A BM/7 compreende, além da Chefia e da 
Subchefia: 

I – Subseção de Arrecadação, Controle e 
Fiscalização – SAF; 

II – Subseção de Atendimento ao Contribuinte – 
SAC; 

III – Subseção de Recuperação de Créditos – SRC; 
e 

IV - Subseção de Apoio Administrativo – SAAD. 
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Art. 47. Além das atribuições estabelecidas no art. 
4º desta norma, compete ao Chefe da BM/7: 

I – assessorar o Comando Geral nos assuntos 
relacionados à arrecadação, controle e fiscalização 
dos recursos provenientes das TSE cobradas pelo 
CBMGO; 

II – julgar, em primeira instância, os processos 
administrativos tributários; 

III – homologar os pareceres acerca dos processos 
de compensação de débito, restituição e isenção 
de indébito tributário; e 

IV – informar ao Comando Geral, periodicamente 
ou sempre que solicitado, a arrecadação oriunda 
das TSE cobradas pelo CBMGO.  

 

Art. 48. São atribuições da Subseção de 
Arrecadação, Controle e Fiscalização: 

I – controlar e fiscalizar dados cadastrais 
informados pelo contribuinte através de inspeções 
realizadas no local; 

II – promover ações objetivando o incremento da 
arrecadação tributária do FUNEBOM;  

III – autuar e analisar processos de compensação 
de débito, restituição e isenção de indébito 
tributário; e 

IV – lançar periodicamente a arrecadação do 
FUNEBOM no sistema de planejamento 
estratégico. 

 

Art. 49. São atribuições da Subseção de 
Atendimento ao Contribuinte: 

I – informar e auxiliar o contribuinte sobre a Taxa 
Potencial do Serviço de Extinção de Incêndios, 
bem como demais serviços prestados pela 
Corporação que são taxados; 

II – orientar o contribuinte quanto ao cadastramento 
de dados no Sistema de Controle de Arrecadação 
do Corpo de Bombeiros Militar – SICABOM; 

III – protocolar processos de compensação de 
débito, restituição e isenção de indébito tributário; 
e 

IV – sanar problemas oriundos da incorreção de 
dados, bem como de erros gerados pelo próprio 
sistema. 

 

Art. 50. São atribuições da Subseção de 
Recuperação de Créditos: 

I – desenvolver ações junto aos inadimplentes 
visando incrementar a arrecadação; 

II – realizar conciliações junto aos contribuintes; 

III – autuar e analisar processos de compensação 
de débito, restituição e isenção de indébito 
tributário;  

IV – instaurar processos administrativos tributários 
visando coibir a inadimplência; e 

V – incluir no Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais 
(CADIN ESTADUAL) e/ou encaminhar processos 
para inclusão na Dívida Ativa, de contribuinte que 
não houver sanado o débito vencido e não pago 
junto a Corporação.          

 
Seção VIII 

8ª Seção do Estado-Maior Geral (BM/8) 

 

Art. 51. A BM/8 é o órgão de gestão e 
assessoramento do Comando Geral nos assuntos 
atinentes às ações sociais e ao Corpo Musical 
Bombeiro Militar. 

Parágrafo único.  A BM/8 compreende a Chefia, 
Subchefia, Subseção de Apoio Administrativo, 
Subseção do Programa Bombeiro Mirim 
(PROEBOM), Subseção do Corpo Musical 
Bombeiro Militar (CMBM) e Subseção de Entrega 
de Donativos e Doação de Sangue. 

 

Art. 52. São atribuições da Subseção do 
PROEBOM: 

I – elaborar documentos necessários para a 
viabilização e gestão do PROEBOM;  

II – manter o controle de convênios, contratos e 
termos que envolvam o PROEBOM; 

III – prover uma base de dados com informações 
atinentes ao PROEBOM; 

IV – realizar uma gestão padronizada nas OBMs 
que executam o PROEBOM; e 

V – manter o acervo de normas do PROEBOM 
atualizadas. 

 

Art. 53. São atribuições da Subseção do Corpo 
Musical Bombeiro Militar (CMBM): 

I – empregar o CMBM do CBMGO, nos eventos e 
solenidades, internos e externos, que cumpram os 
critérios estabelecidos em regimento interno; 

II – manter atualizado o regimento interno do 
CMBM; 

III – fazer cumprir as atribuições dos componentes 
do CMBM; 

IV – coordenar e orientar sobre a elaboração de 
normas referentes ao CMBM; 
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V – receber e despachar as documentações 
atinentes ao CMBM; 

VI – realizar o controle de pessoal do CMBM; e 

VII – realizar a gestão quanto ao efetivo, materiais 
e equipamentos disponíveis, além de demandas do 
CMBM. 

 

Art. 54. São atribuições da Subseção de Entrega 
de Donativos e Doação de Sangue: 

I – manter o controle de ações executadas pelo 
CBMGO, quanto à entrega de donativos e doação 
de sangue; e 

II – realizar a gestão de planejamento, controle e 
execução de ajudas humanitárias, entrega de 
donativos e campanhas de doação de sangue em 
que a Corporação seja empenhada. 

 
Capítulo IV 

Disposições Finais 

 

Art. 55. Os casos omissos serão deliberados pelo 
Chefe do Estado Maior-Geral da Corporação.    
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 16, de 25 de abril de 2022

 
O Comandante da 21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR - NERÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e

regulamentares, nos termos do Art. 30 da Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006, que institui o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico, e
no Item 9 da Norma Técnica n. 01/2022 – Procedimentos Administrativos.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os seguinte militares: CAP QOC 03.038 GISKARD Xavier Nunes - Presidente, 3º Sgt QPC 02.332 ANDRÉ Einstein de

Souza - membro, e o Cb QPC 03.293 JANARY Silva de Paula - membro, para comporem a Comissão Técnica n. 63590/22, com o objetivo de analisar e
apreciar o recurso interposto em primeira instância, referente ao requerimento juntado ao Processo SIAPI n. 169397/21 -  Análise de Projeto da empresa
Razão Social: Posto dos Carreiros EIRELI, inscrita no CNPJ: 11.192.792/0001-60;

 Art. 2º - Determinar o prazo de 30 (trinta) dias, após publicação, para conclusão dos trabalhos;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação;
Art. 4º - Cumpra-se e Publique-se em BGE. 

 
 
 

GISKARD XAVIER NUNES - CAP QOC
Comandante da 21ª CIBM - Nerópolis

 
 
 

 
Gabinete do Comando da 21ª CIBM em Nerópolis, aos 25 dias do mês de abrilo de 2022.

Documento assinado eletronicamente por GISKARD XAVIER NUNES, Comandante, em 25/04/2022, às 16:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
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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 000029464903 e o código CRC D364E20D.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 30, de 28 de abril de 2022

 
 
O Comandante da Academia e Ensino do Corpo de Bombeiros Militar no uso de suas atribuições legais e nos termos da Norma de Ensino n.

04, de 11 de janeiro de 2017,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º  Desligar  o 2º Ten QOC 03.859 DANILO Batista de Paula Queiroz do Curso de Operações de Resgate - COR/2022 - devido a

acidente não relacionado ao Curso de Operações de Resgate conforme Ofício nº 24434/2022 - CBM (000029578769) e Parecer Médico CBMGO
(000029579727) .

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir da data de assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante, em 28/04/2022, às 15:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 29, de 28 de abril de 2022

 
 
O Comandante da Academia e Ensino do Corpo de Bombeiros Militar no uso de suas atribuições legais e nos termos da Norma de Ensino n.

04, de 11 de janeiro de 2017,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º  Desligar  o 2º SGT QP/Comb RG 2.170 Rodrigo dos Santos BARBOSA do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos -CAS 1/2022

- a pedido do instruendo, conforme Ofício nº 22300/2022 - CBM (000029253550).
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor a partir da data de assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante, em 28/04/2022, às 15:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

5º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 1/2022 - CBM/5º CRBM-14571

                            

A presente Sindicância Inves�ga�va foi instaurada por determinação do Cel QOC 01.304
Carlos Borges dos Santos – Comandante do 1º CRBM, iniciado pela Portaria n. 40/2020 – CBM
(000016372746), publicada em Bole�m Geral Eletrônico n° 178 de 10 de novembro de 2020, com a
finalidade de apuração de fatos e verificação de possível conduta irregular dos elementos envolvidos,
conforme Relatório n. 10/2020 – 20ª CIBM (000016071061);

Discorre-se que o Sd QPC 03.383 Caio Rodrigo de Santana Rodrigues empreendeu
viagem para um casamento na cidade de São Sebas�ão interior de São Paulo, a ser realizado no dia
26/09/2020 - sábado e que nesse dia alega ter passado mal (sofreu uma emergência clínica) no evento,
tendo sido atendido por médicos amigos seus que também estavam no local, no qual a Médica Dra. Paula
Silva Aragão CRM-DF 27212 lhe forneceu atestado de 03 (três) dias de afastamento. atestado este do
Hospital Universitário de Brasília – UnB / HUB- EBSERH, datado de 27/09/2020 e entregue ao Comando
da 20ª CIBM/Goianira – SEI (000015608216);

Foi aberto a Inves�gação Preliminar Informal – IPI, conforme o previsto no Art. 51 da
Norma Administra�va n.25 – CBMGO através do Despacho n. 26/2020 – 20ª CIBM/Goianira
(000015883128), de 13/10/2020, para averiguação da veracidade dos fatos (a emergência clínica do Sd
Caio e emissão do atestado médico pela Dra. Paula Silva Aragão). O referido procedimento produziu o
Relatório n. 10/2020 – 20ª CIBM/Goianira (000016071061) que sugeriu a abertura de Sindicância para
melhor apuração do ocorrido.

Através da Portaria n. 40/2020 (000016372746), publicado no BGE 178/2020 do dia 10
de novembro de 2020, foi instaurada a Sindicância n. 60/2020 CCD/1º CRBM, procedimento inves�ga�vo
visando apurar possíveis irregularidades.

As inves�gações apontaram que Sd QP/Combatente 03.383 Caio Rodrigo de Santana
Rodrigues esteve realmente hospedado no local e nos dias indicados (Salva� Praia Hotel na cidade de
São Sebas�ão – SP do dia 25/09 a 27/09/2020), conforme resposta ao O�cio n. 5744/2020
(000016653433); que foi confirmado o atendimento a sua pessoa por médicos devido a emergência
clínica que sofrera na ocasião, conforme declaração feita no dia 16/12/2020 pela Sra. Silmara Rocha,
Assessora Comercial e Jurídica do referido Hotel Salva�, Termo de Declaração n.1/2020 SEI –
(000017321765); que foi confirmado através de consulta pública no site da Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal:h�ps://www.saude.df.gov.br/contrato-0012017/ , e encontrado o contrato 001/2017
SES-DF X HUB/UNB/EBSERH: h�ps://www.saude.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2017/11/Anexo_CT_001-2017.pdf - (000028365748), assim como o seu Termo
Adi�vo 4 (000028365855), onde a Secretaria de Saúde/DF, firma convênio com a Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares-EBSERH, juntamente com o Hospital Universitário de Brasília- HUB, da Universidade
de Brasília – UNB; que a Dra Paula Silva Aragão consta como funcionária da SES/DF, conforme busca de
dados da Dra. Paula Silva Aragão no Portal  da Transparência do
DF: h�p://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/orgao?
nome=PAULA%20SILVA%20ARAGAO&mes=09&ano=2021 (000028302779), desta forma dando margem à

https://www.saude.df.gov.br/contrato-0012017/
https://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/11/Anexo_CT_001-2017.pdf
http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/orgao?nome=PAULA%20SILVA%20ARAGAO&mes=09&ano=2021
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sua vinculação a ins�tuição con�da no atestado em questão; e que conforme Parecer n. 1799/2021 CSAU
(000023396946) o Militar Sd CAIO esteve com seu entendimento de possível atos ilícitos prejudicado pelo
prazo de 3 meses do ano de 2020 (julho, agosto e setembro) justamente o período em que o Sindicado
esteve no referido evento aqui em questão (festa de casamento em São Paulo).

Sendo assim, diante das circunstâncias que ocorreram os fatos, não havendo indícios de
materialidade de transgressão disciplinar ou crime militar por parte do Sindicado e o não amparo legal à
apuração de responsabilização da médica Dra. Paula Silva Aragão CRM-DF 27212 na emissão de
documento, tendo em vista o que prescreve no Art. 124 e parágrafo 4º do Art. 125 da Cons�tuição
Federal,  decido:

 

I -  Concordar totalmente com o relatório do Encarregado;

II - Determino o arquivamento dos autos;

III - À SAAd para  enviar esta Decisão ao CGF para publicação em Bole�m
Geral Eletrônico;

 

 

JOÃO DIVINO LOURENÇO JÚNIOR - TC QOC 
Comandante do 5º CRBM 

 

 

 

APARECIDA DE GOIANIA - GO, aos 28 dias do mês de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOAO DIVINO LOURENCO JUNIOR, Comandante,
em 28/04/2022, às 16:44, 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
000029584763 e o código CRC 4EB1FF53.

 

5º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA FURNAS S/Nº, QD. 03, LOTES 10/13 - Bairro RESIDENCIAL MARIA LUIZA -

APARECIDA DE GOIANIA - GO - CEP 74981-145 - (62)3201-9208.
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