
02/05/2022 18:13 SEI/GOVERNADORIA - 000028829863 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=34590935&infra_siste… 1/3

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 304, de 30 de março de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011010658, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
ST QP/Combatente 01.467 CRISTIANO APARECIDO DE REZENDE, CPF: 928.358.301-97, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 12/2000 - 7º SGB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 1/2001 - 7º SGB (suspensão), onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se
"Exercício: 2001";

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

IV - Bole�m Interno nº 2/2002 - 7º SGB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

V - Bole�m Geral nº 4/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

VI - Bole�m Geral nº 7/2004 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

VII - Bole�m Geral Financeiro nº 2/2005 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VIII - Bole�m Geral Financeiro nº 3/2006 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

IX - Bole�m Interno Eletrônico nº 4/2007 - 7º SGB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

X - Bole�m Interno Eletrônico nº 7/2008 - 7º SGB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 112/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-
se "Exercício: 2009";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 106/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-
se "Exercício: 2010";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 149/2011 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 73/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 223/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 72/2013 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 223/2013 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 103/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2015", leia-se "Exercício: 2016";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 229/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 190/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 192/2017 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 89/2019 - CBMGO onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 91/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021". 

 

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

 

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

 

 
ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 02/05/2022, às 09:04, 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 02/05/2022, às 10:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
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Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000028829863 e o código CRC 9C90ED39.

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 202200011010658 SEI 000028829863
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 55, de 27 de abril de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 13246/22 e
protocolo de Comissão Técnica número 53964/22.

 

 
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 - 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. 13246/22 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 53964/22. 

 
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 02.777 Raphael Paiva JUSTO;

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

                                       - Membro:  2º Ten QOC 04.118 Guilherme Moreira BORJA.

 
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 27 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 27/04/2022, às 11:32, 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
000029532827 e o código CRC 9CE30E7E.

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 202200011013682 SEI 000029532827
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011013682
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Comissão Técnica 53964/22

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 38/2022
 
1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 55/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 13246/22;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 53964/22; e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Responsável Técnico, Arquiteto

Marcus Marques Basílio – CAU A38634-0
 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social: EBM  Incorporações 49 SPE LTDA;
2.2. Endereço: Rua Praça C8, Quadra 148 Lote 06/09, Setor Sudoeste, Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: A-2 (primário) e G-2 (secundário);
2.4. Área Total Construída Apresentada: 29.371,54 m²;
2.5. Altura Apresentada: 51,30 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 21 Pavimentos.

 
3.  Requerimento 

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 –
Procedimentos Administrativos, para exigência listadas a baixo:
 
3.1. Exigência/ Estudo de caso para análise:

"Item 2 - 0.0 - OUTROS. OBS.: A GARAGEM DO QUINTO PAVIMENTO DEVE SER
ATENDIDA PELO SISTEMA DE HIDRANTES. ADEQUAR";

"Item 3 - 0.0 - OUTROS. OBS.: ADEQUAR PROTEÇÃO POR EXTINTORES DA GARAGEM
DO QUINTO PAVIMENTO. OBSERVAR ITEM 5.1.2 DA NT 21";

"Item 4 - 0.0 - OUTROS. OBS.: A GARAGEM DO QUINTO PAVIMENTO DEVE SER
ATENDIDA PELO SISTEMA DE ALARME.";

 
Fundamentação Técnica para a solicitação:
Foi solicitado pelo analista a adição ao 5° pavimento descoberto as medidas preventivas de sistema

de hidrantes e mangotinhos, alarme de incêndio, extintores e iluminação de emergência.
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As normas técnicas não especificam a isenção ou a obrigatoriedade da instalação das medidas
preventivas de hidrantes e mangotinhos, alarme de incêndio, extintores e iluminação de emergência em áreas
descobertas. De forma que, fica aberta à subjetividade do analista a solicitação ou não das medidas preventivas.

O 5°pavimento garagem tem cobertura para o elevador e a escada de emergência protegida, onde foi
alocado hidrante e mangotinhos, alarme de incêndio, extintores e iluminação de emergência.

O 5°pavimento garagem tem como obstáculos os veículos, porém conforme NT11 “Saídas de
emergência” poderá ser considerado o trajeto direto entre as vagas de estacionamento. Não temos neste pavimento
nenhum equipamento de grande porte que necessite de proteção especial. Em caso de incêndio não haverá acúmulo de
fumaça, porque o pavimento está descoberto.

Reforçamos que estamos atendendo a distância máxima à percorrer de 45m para categoria G2
especificado na NT11 para o 5° pavimento garagem.

A NT11 apresenta os seguintes itens:
“5.3.2.2 Poderão ser excluídas, no cálculo de dimensionamento máximo da população, as áreas frias,

halls, elevadores, escadas e corredores de circulação, desde que detalhado num quadro de áreas específico.
5.3.2.2.1 As áreas descobertas das edificações de divisão A-2 serão excluídas no cálculo

de dimensionamento máximo da população. Exemplo: áreas de piscina, playground, quadras poliesportivas,
churrasqueiras e assemelhados.”

Desta forma, considerando a divisão geral da edificação para o cálculo de população do 5°
pavimento garagem teremos no pavimento 0 pessoas.

 
O anexo E da NT22 “Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate à incêndio”, apresenta os

casos de isenções dos sistemas de hidrante e mangotinhos, dentre eles ressaltamos o item E.1.6:
“E.1.6- Edificações abertas lateralmente, térrea, com carga de incêndio igual ou inferior a 300

MJ/m2 cujo percurso máximo para sair da projeção da edificação não seja superior a distância máxima a percorrer
prevista pela NT-11.”

O item acima isenta o pavimento térreo de sistema de hidrante e mangotinho, dentre os critérios que
seja aberto lateralmente, sem obrigatoriamente estar descoberto, independente da área, atendendo a distância a
percorrer da NT11. Pressupomos que o pavimento descoberto seja mais favorável para o combate a incêndio do que
somente aberturas laterais.

 
Reforçamos também, que o sistema de alarme de incêndio da edificação respeita os itens da NT19

“Sistema de detecção e alarme de incêndio”:
“5.5 A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local em que haja constante

vigilância humana e de fácil visualização.”
“5.6 A central deve acionar o alarme geral da edificação, que deve ser audível em toda edificação.”
“5.9 Preferencialmente, os acionadores manuais devem ser localizados junto aos hidrantes.”
Ressaltamos que outros projetos foram aprovados com o último pavimento elevado descoberto sem

medidas preventivas de hidrantes e mangotinhos, alarme de incêndio, extintores e iluminação de emergência, com
ocupação de estacionamento.

 
Medida Alternativa / Solução Proposta:
Solicitamos a avaliação das exigências, para isentarmos da locação das medidas preventivas de

combate a incêndio de hidrantes e mangotinhos, alarme de incêndio, extintores e iluminação de emergência no 5°
pavimento garagem descoberto (torre de estacionamento).

Certos de Vossa atenção, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos, dialogar, se
necessário, para buscarmos uma solução conjunta para o caso.
 
 
4. Comentários

O Projeto em questão é referente a Edifício Multifamiliar, edificação que se enquadra na divisão A-
2, com carga de incêndio de risco baixo. A edificação possui duas torres destinada a habitação multifamiliar e uma
torre destinada a estacionamento com cinco pavimentos (SS + Térreo + 4 pav). A solicitação de Comissão Técnica se
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remete a esta torre de garagem, mais especificamente ao último pavimento, denominado em projeto 5° pavimento
(Garagem Descoberta). 

Embora tenha sido alegado que as normas técnicas não especificam a isenção de determinados
sistemas preventivos, temos o Anexo E da NT-22 onde é elencado justamente os casos de isenção de sistema fixo de
hidrantes e mangotinhos, onde o item E.1.6 que mais se aproxima do caso em comissão traz o seguinte texto:

"E.1.6 Edificações abertas lateralmente, térrea, com carga de incêndio igual ou
inferior a 300 MJ/m2 cujo percurso máximo para sair da projeção da edificação não seja
superior a distância máxima a percorrer prevista pela NT-11." (grifo nosso)
 

É explícito que tal isenção somente se aplica à edificações térreas e abertas lateralmente, o que não
se confunde nem mesmo com o pavimento térreo de edificações com multiplos pavimentos, portanto não cabe
vincular essa normativa a pavimento aberto lateralmente. Em relação aos demais sistemas de segurança contra
incêndio e pânico, não há previsão de isenção para pavimentos superiores, mesmo que estes sejam abertos
lateralmente.

A Tabela 4 do anexo A da Norma Técnica 01 traz algumas construções que podem ser
desconsideradas para áreas computadas para as medidas de segurança:

No entanto é relevante esclarecer que não necessariamente uma área não computada deve ser
considerada isenta de instalações preventivas de proteção contra incêndio e pânico, mas, tão somente não é computada
para consideração de área construída no intuito de determinar as instalações mínimas.

A NT-03 - Terminologia de Segurança Contra Incêndio possui, no item 4.9, o conceito de "Abrigo"
como: "compartimento, embutido ou aparente, dotado de porta, destinado a armazenar mangueiras, esguichos,
carretéis ou outros equipamentos de combate a incêndio, capaz de proteger contra intempéries e danos diversos"
(grifo nosso).

Do conceito supracitado entende-se como viável a acomodação de equipamentos de combate a
incêndio em locais abertos.

Assim sendo, não foram encontrados embasamentos normativos que validam a solicitação de
isenção das medidas solicitadas pelo analista.

 
 

5. Parecer
Diante do exposto, esta comissão decide:
 
5.1. INDEFERIR  o pedido 3.1. DEVE-SE cumprir as exigências feitas pelo analista no protocolo de

análise.  
 
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.
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Este é o parecer.
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 28 dias do mês de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL PAIVA JUSTO, Bombeiro (a) Militar, em 28/04/2022, às
10:56, 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 GUILHERME MOREIRA BORJA, Bombeiro (a) Militar, em
28/04/2022, às 10:56, 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 SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Bombeiro (a) Militar, em
28/04/2022, às 10:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000029533233 e o
código CRC DE0DA731.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

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

 

Referência: Processo nº 202200011013682 SEI 000029533233



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL

ORDEM DE OPERAÇÃO N° 32 / 2022 CBM/BM/3-09893

 SOLENIDADE DE PASSAGEM DO COMANDO GERAL DO CBMGO 

Referências: 

- Decreto n. 6.806 - de 25 de março de 2009 - Delega competência ao Ministro de Estado da Defesa para
aprovar o Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças
Armadas;

- Decreto n. 7960, de 14 de março de 2013 - Altera os arts. 3º e 4º do Decreto nº 6.806, de 25 de março de
2009, para acrescentar no rol de autoridades com direito a honras militares o Chefe do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas;

- R-1 – RISG;

- C-22-5 – Ordem Unida;

- Nota de Recomendação n. 4/2022 - SES/SUVISA-03084 (000028634629);

- Determinação nº 2/2022 - CBM/SG-09346 (000028169337) - Procedimentos para cautela de armamento
;

-  Portaria  nº  132  (000028951527)  -  Dispõe  sobre  o  uso  de  máscaras  de  proteção  no  âmbito  da
Corporação.

1. Finalidade:

Realizar a solenidade de passagem do Comando Geral do CBMGO.

2. Situação:  

Conforme nomeação por parte do Governador do Estado de Goiás, o CBMGO promoverá a solenidade de
passagem do Comando Geral da Instituição.
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3. Objetivo Geral: 

Regular as atividades a serem desenvolvidas para a realização da solenidade de passagem do Comando
Geral do CBMGO.

4. Data / Hora / Local:

4.1. Data: 05/05/2022 (quinta-feira);

4.2. Hora: 16h;

4.3.  Local:   Quartel  do Comando Geral  -  Avenida  C-  206 S/N,  Esquina com C-231 -  Bairro  Jardim
América -  Goiânia - GO

5. Passagem de Comando: 

 5.1. Comandante Geral substituído: Cel QOC 01.072 Esmeraldino Jacinto de Lemos;

 5.2. Comandante Geral substituto: Cel QOC 01.400 Washington Luiz Vaz Júnior.

6. Comando da Operação:

6.1. Comandante da Operação: : TC QOC 01.405 Thiago ABDALA de Morais;

6.2. Subcomandante da Operação: Maj QOC 01.410 ANDRÉ LUIZ De Jesus Aquino;

6.3. Comandante da Tropa: Maj QOC 02.268 Marcus VINÍCIUS Borges Silva;

6.4. Oficial de Ligação: Maj QOC 02.278 Cristian WENING Santana.

7. Condições Gerais de Execução e Atribuições aos Elementos Subordinados:

7.1. Uniforme: Conforme definido em Plano-PL.

7.2. Comandante da Operação.

7.2.1.  Atentar-se  às  diretrizes  Nacional,  Estadual  e  Municipais  referentes  à  Pandemia  provocada
pela COVID 19  durante todo o transcorrer da Operação;

7.2.2. Elaborar  o  PL  desta  Ordem  de  Operação  (seguir  o  modelo  que  consta  no
processo 202000011038600),  e  submetê-lo   à  apreciação do Subcomandante  Geral  até  as  12h do dia
04/05/2022 (quarta-feira);

7.2.3. Prever no PL o emprego de recursos humanos, materiais e viaturas necessários para a execução da
presente Operação, dirimindo diretamente com os setores do CBMGO as necessidades da Operação a fim
de dinamizar as ações;

7.2.4. Definir em Plano as atribuições do Subcomandante da Operação e do Comandante da Tropa, assim
como dos demais envolvidos na execução desta Ordem; 

7.2.5. Coordenar e fiscalizar as ações a serem desenvolvidas (antes e durante a referida Operação), para
que todas as ações inerentes ao evento sejam realizadas da melhor forma possível;

7.2.6. Manter controle estatístico da Operação a fim de subsidiar a confecção do relatório final (quantidade
de materiais, militares e viaturas empenhados, custos, ocorrências registradas...);

7.2.7. Subsidiar a BM/5 com informações e materiais a serem divulgados nas mídias sociais da instituição
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e imprensa como um todo;

7.2.8.  Ao final da Operação, elaborar o relatório geral  (seguir o modelo disponível no processo SEI
202000011038600), apontando as ações realizadas, informações financeiras que apresentem os custos com
pessoal, combustível, mídia e demais gastos realizados na execução desta Ordem, as alterações ocorridas,
os recursos empenhados (efetivo, viaturas, materiais...), e o desenvolvimento da missão, anexando-o a este
processo (202200011014402), até 26/05/2022 (quinta-feira);

7.2.9. Prever em Plano de Ação desfile de viaturas.

7.3. CGF:

7.3.1. Envidar esforços para o cumprimento dessa Ordem e das determinações que dela advirem, dentro da
esfera de vossa competência;

7.3.2. Apoiar, dentro dos aspectos legais, com incremento de PSE, caso necessário, em consonância com o
1º CRBM;

7.3.3.  Publicar  em boletim as  atribuições  de  funções  previstas  no  item 6  desta  Ordem para  que  tais
informações sejam registradas nas fichas individuais dos respectivos militares.

7.4. 1º CRBM

7.4.1. Apoiar o Comando da Operação, por meio de vossas unidades subordinadas, com efetivo, materiais,
viaturas e equipamentos conforme PL. 

7.5. CAEBM:

7.5.1. Escalar os cursos COR e COPP para composição da tropa da solenidade, conforme orientação do
PL;

7.5.2. Escalar oficiais para comandarem os pelotões formados pelos cursos COR e COPP;

7.5.3. Envidar esforços para apoio à solenidade conforme PL. 

7.6.  BM/3:

7.6.1. Dispor informações requeridas pelo Comando da Operação, apoiando no planejamento das ações
operacionais e execução desta Ordem de Operação;

7.6.2.  Acompanhar  a  Operação,  no  que  tange  a  parte  documental,  realizando,  ao  final,  o  Termo  de
Encerramento  de  Processo  -  TEP,  e  apresentação  ao  Subcomandante  Geral  do  CBMGO,  para  fins
estatísticos, de controle e arquivo.

7.7. BM/5:

7.7.1.  Apoiar  o  Comando  da  Operação,  dentro  da  esfera  de  competência  da  5ª  Seção,  com  efetivo,
materiais, viaturas e equipamentos conforme PL. 

7.8. BM/8:

7.8.1.  Apoiar  o  Comando  da  Operação,  dentro  da  esfera  de  competência  da  8ª  Seção,  com  efetivo,
materiais, viaturas e equipamentos conforme PL. 

SEI/GOVERNADORIA - 000029708868 - Ordem de Operação https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

3 of 5 03/05/2022 17:56



7.9. GHE:

7.9.1. Escalar o efetivo da GHE para formar a Guarda Bandeira, bem como um pelotão de 18 militares para
compor a tropa da solenidade, conforme orientação do PL.

7.10. Chefia de Gabinete do Comando Geral:

7.10.1. Realizar as convocações para representação no evento, seguindo as premissas do Comando Geral.

7.11. QCG:

7.11.1.  Garantir  que  as  dependências  e  as  viaturas  da  OBM estejam devidamente  manutenidas  e  em
condições de sediar o evento;

7.11.2. Disponibilizar álcool em gel ou líquido a 70% em locais estratégicos e visíveis para o uso de todos
os presentes na solenidade;

7.11.3.  Apoiar o Comando da Operação com efetivo, viaturas e materiais conforme PL.

8. Prescrições Diversas: 

8.1.  Todos  os  documentos  produzidos  referentes  a  esta  Ordem  de  Operação  deverão  ser  inseridos
dentro deste mesmo processo SEI (202200011014402);

8.2. Todos os militares presentes na formatura deverão zelar pela apresentação pessoal, e demais cuidados
referentes à COVID 19 conforme legislação em vigor à época do evento;

8.3. Todos os dados constantes no relatório final devem ser estritamente referentes à consecução do objeto
desta Operação;

8.4.  Os  casos  omissos  serão  solucionados,  em  primeira  instância,  pelo  Comandante  desta  Operação,
seguindo a cadeia de comando, caso seja necessário.

9. Difusão:

9.1. Conhecimento e providências: CGF, CAEBM, 1º CRBM,  BM/3,  BM/5, BM/8 e GHE.

9.2. Conhecimento: Todo CBMGO.

Gabinete do Subcomando Geral, em Goiânia, 3 de maio de 2022.

JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO - CORONEL QOC
Subcomandante Geral do CBMGO
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Documento assinado eletronicamente por JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO, Subcomandante
Geral, em 03/05/2022, às 16:21, 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 000029708868 e o código CRC 097E5A23.

Referência: Processo nº 202200011014402 SEI 000029708868
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 07, de 23 de março de 2022

 
 

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

O Comandante da 8ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
- CRISTALINA, no uso das atribuições legais e regulamentares, resolve:

 
Art. 1º Designar o 2º Ten QOA/Adm 01.721 Sérgio ESTRELA Vaz - Presidente, o 2º Sgt

QP/Comb 02.743 Rodrigo Newman de Carvalho - Secretário, e o 2º Sgt QP/Comb 02.876 Nikholas
Danette da Anunciação - Membro, para em comissão de exame e averiguação do material permanente
citado no Ofício 17554 - 8ª CIBM (000028599414) emitir parecer.

 
Art. 2º Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para entrega de Termo de Exame,

Averiguação (TEA) dos materiais permanentes.
 
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigência a partir da publicação.
                                                                               
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
8º Companhia Independente Bombeiro Militar, em Cristalina, aos 29 dias do mês de abril de 2022.

 

 
 

Francisco Lins de Sousa - 1º Ten QOC
Comandante da 8ª CIBM - Cristalina

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LINS DE SOUSA, Comandante, em
29/04/2022, às 12:03, 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
000028609648 e o código CRC AD3EBD02.

8ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR - CRISTALINA 
RUA RONDÔNIA QD. 115, ÁREA "B", SETOR NORTE PROLONGAMENTO, CRISTALINA-GO, CEP. 73.850-

000, FONE: 61 3612-5360
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Referência: Processo nº 202200011009716 SEI 000028609648
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 165, de 28 de abril de 2022

 

Altera a Norma Administra�va nº 02 - Teste de Ap�dão Física - TAF.

 

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 sugestão de alteração da Norma Administra�va nº 02 - Teste de Ap�dão Física – TAF, apresentada
pela comissão ins�tuída pela Portaria n° 176/2019 - CBM (9440588 ) e e rea�vada pela Portaria n° 100/2022 - CBM (000028204430),
consubstanciada no Relatório dos trabalhos realizados constante no processo SEI nº 201900011030134, resolve:

 

Art. 1º  Alterar parte da tabela do subitem 2.1  – Teste de Impulsão Horizontal, do Anexo 2: Protocolos e tabelas dos exercícios
do TAF com restrição médica, da Norma Administra�va n° 02 - Teste de Ap�dão �sica, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

2.1  – Teste de Impulsão Horizontal:

TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO

Saltar a maior distância
possível

- Protocolo (Johnson & Nelson, 1979);
- Uniforme de execução: 5º A;
- Em piso regular e plano;
- Obje�vo: medir a potência dos membros inferiores no plano horizontal;
- Público: todos os militares com restrições na execução de exercícios em membros
superiores;
- Em plano horizontal saltar com ajuda da flexão das pernas e balanço dos braços.

Masculino
Faixa etária: distância
(metros)
18-25 : 1,50
26-33 : 1,45
34-39 : 1,40
40-45 : 1,35
46-49 : 1,30
50-53 : 1,25
54 ou mais : 1,20
Feminino
Faixa etária: distância
(metros)
18-25 : 1,00
26-33 : 0,95
34-39 : 0,90
40-45 : 0,85
46-49 : 0,80
50-53 : 0,75
54 ou mais : 0,70

(...)

 

Art. 2º  Alterar parte da  tabela prevista no subitem 3.1 – Isometria de Membros Superiores (Braços) na Barra Fixa - Feminino; e
o Protocolo de execução do referido exercício; e a tabela do item 4 - Tabela com os exercícios, índices por faixa etária e menções feminino,
todos constantes no Anexo 1: Protocolos e tabelas com índices de cada exercício do TAF/CBMGO, que passa a vigorar com a seguinte redação:

 

3.1 – Isometria de Membros Superiores (Braços) na Barra Fixa - Feminino:

TAREFA CONDIÇÃO

Executar isometria de
braços na barra fixa até o
limite da resistência.
(barra)

- Uniforme de execução: 5º A;
- Posição inicial: A candidata deverá realizar a empunhadura da barra, com pegada livre (pronação ou supinação), com o queixo
acima da parte superior da barra sem tocá-la com o queixo. As mãos deverão estar com um afastamento entre si correspondente à
largura dos ombros, estando os cotovelos flexionados, quadris e joelhos em extensão e pés em contato com o ponto de apoio ou
auxílio de terceiros;
- Execução: Ao comando de iniciar, o ponto de apoio será re�rado e iniciado a cronometragem do tempo de permanência da militar
em isometria na posição. A militar deverá sustentar o peso do próprio corpo mantendo o queixo acima do nível da barra sem tocá-la
e o corpo completamente na posição ver�cal durante o tempo máximo que conseguir. O teste terminará quando a avaliada
desis�r, deixar que o queixo a�nja posição abaixo da parte superior da barra, ou o queixo encostar na barra.

(...)

Protocolo de execução do exercício:
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A barra fixa deverá ter uma altura suficiente para que a militar, segurando-a com os membros superiores flexionados, consiga
manter seu corpo e membros inferiores estendidos sem tocar os pés no solo. Para a posição inicial, a militar deverá empunhar a barra, com a
pegada livre, ou seja, em pronação (dorso da mão voltada para a face, palma da mão voltada para frente) ou em supinação (palma da mão
voltada para a face, dorso da mão voltada para frente) e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocá-la com o queixo. As mãos
deverão estar com um afastamento entre si correspondente à largura dos ombros, estando os cotovelos flexionados, quadris e joelhos em
extensão e pés em contato com o ponto de apoio ou auxílio de terceiros. Ao comando de iniciar, o ponto de apoio será re�rado e iniciado a
cronometragem do tempo de permanência da militar em isometria na posição. A bombeira deverá sustentar o peso do próprio corpo mantendo
o queixo acima do nível da barra sem tocá-la e o corpo completamente na posição ver�cal durante o tempo máximo que conseguir. O teste
terminará quando a avaliada desis�r ou o queixo encostar na barra.

(...)

4. TABELA COM OS EXERCÍCIOS, ÍNDICES POR FAIXA ETÁRIA E MENÇÕES FEMININO

Corrida
(m)

Isometria
na Barra -
Pegada livre
(seg)

Abdominal
(Rep)

Flexão
braços
(Rep)

Até
25 anos

De 26 a
29 anos

De 30 a
33 anos

De 34 a
37 anos

De 38 a
41 anos

De 42 a
45 anos

De 46 a
49 anos

De 50 a
53 anos

54 anos
acima

2.800 m
ou + 33 ou + 51 ou + 35 ou + 10        

Apenas
Caminhada

2.700 a
2.799 31 a 32 47 a 50 32 a 34 9 10       

2.600 a
2.699 28 a 30 43 a 46 29 a 31 8 9 10      

2.500 a
2.599 25 a 27 39 a 42 26 a 28 7 8 9 10     

2.400 a
2.499 22 a 24 35 a 38 23 a 25 6 7 8 9 10    

2.300 a
2.399 19 a 21 31 a 34 20 a 22 5 6 7 8 9 10   

2.200 a
2.299 16 a 18 27 a 30 17 a 19 4 5 6 7 8 9 10  

2.100 a
2.199 13 a 15 23 a 26 14 a 16 3 4 5 6 7 8 9 10

1.900 a
2.099 10 a 12 19 a 22 11 a 13 2 3 4 5 6 7 8 9

1.700 a
1.899 7 a 9 15 a 18 08 a 10 1 2 3 4 5 6 7 8

1.500 a
1.699 4 a 6 11 a 14 05 a 07 0,5 1 2 3 4 5 6 7

1.499 ou
menos 3 ou menos Até 10 Até 04 0 0,5 1 2 3 4 5 6

(...)

 

Art. 3º  A BM/1 deverá adotar providências visando à atualização e publicação da norma em comento no portal oficial do
CBMGO na internet.

 

Art. 4°  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
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 29/04/2022, às 11:51, 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 000029562725 e o código CRC B5186D08.

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 201900011030134 SEI 000029562725
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 166, de 28 de abril de 2022

 

Estabelece critérios temporários para aferição da menção do TAF, durante o período que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.197, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 06 de julho de 2020, que
aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando que a pandemia pela Covid-19 e a situação de emergência na Saúde
Pública do Estado de Goiás, que perdura desde o ano de 2020, acabou por comprometer a habitualidade
do Treinamento Físico Militar - TFM no âmbito da Corporação;

Considerando que a nova Norma Administra�va nº 02 - Teste de Ap�dão Física,
contendo novos índices e menções para os exercícios a serem avaliados, teve sua vigência
postergada para o mês de outubro do corrente ano, em virtude do retorno progressivo das a�vidades
�sicas no âmbito das OBMs; e

Considerando que a diante deste contexto e a necessidade de um período de transição
para que os integrantes da Corporação recuperem sua capacidade �sica e possam melhorar seu
desempenho para fins de TAF, resolve:

 

  Art. 1º  Estabelecer que para a aferição da menção final do TAF a ser realizado no 2°
semestre de 2022, será considerada a somatória de pontos abaixo descrita, u�lizando as tabelas
constantes na Norma Administra�va n° 02 - Teste de Ap�dão Física, com vigência prevista para outubro
do corrente ano, com adequação dos incisos do art. 4º e dos itens: 2. Tabela com os exercícios, índices
por faixa etária e menções masculino (página 10) e 4. Tabela com os exercícios, índices por faixa etária e
menções feminino (página 15), do Anexo 1: Protocolos e tabelas com índices de cada exercício do
TAF/CBMGO; considerando o seguinte:

I - onde se lê:
Art. 4º ...............

I – Excelente (E): 39 a 40 pontos;

II – Muito Bom (MB): 36 a 38 pontos;

III – Bom (B): 30 a 35 pontos;

IV – Regular (R): 23 a 29 pontos, e

V – Insuficiente (I): 22 pontos ou menos.

 

II - leia-se:
Art. 4º ...............

I – Excelente (E): 38 a 40 pontos;
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II – Muito Bom (MB): 35 a 37 pontos;

III – Bom (B): 28 a 34 pontos;

IV – Regular (R): 21 a 27 pontos, e

V – Insuficiente (I): 20 pontos ou menos.

 

Parágrafo único. A somatória de pontos descrita no caput será considerada apenas para
o TAF a ser realizado no 2° semestre de 2022.

 

Art. 2°  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 29/04/2022, às 11:51, 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
000029566291 e o código CRC 359DB0C8.

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 201900011030134 SEI 000029566291



04/05/2022 12:21 SEI/GOVERNADORIA - 000029731412 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35602723&infra_siste… 1/4

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 352, de 03 de maio de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011014488, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
Cel QOC 01.072 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, CPF: 532.380.011-91, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 76/1995 - 2º BBM, onde se lê: "Exercício: 1994", leia-se "Exercício:
1993";

II - Bole�m Interno nº 36/1996 - 3º GI, onde se lê: "Exercício: 1995", leia-se "Exercício:
1994";

III - Bole�m Interno nº 37/1996 - 3º GI (suspensão), onde se lê: "Exercício: 1995", leia-se
"Exercício: 1994";

IV - Bole�m Geral nº 31/1997 - QAG (reconcessão), onde se lê: "Exercício: 1995", leia-se
"Exercício: 1994";

V - Bole�m Interno nº 18/1997 - 3º GI, onde se lê: "Exercício: 1996", leia-se "Exercício:
1995";

VI - Bole�m Geral nº 41/1998 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 1997", leia-se "Exercício:
1996";

VII - Bole�m Geral nº 29/1999 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 1998", leia-se
"Exercício: 1997";

VIII - Bole�m Geral nº 32/1999 - CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício: 1998", leia-
se "Exercício: 1997";

IX - Bole�m Geral nº 49/2000 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 1999", leia-se "Exercício:
1998";

X - Bole�m Geral nº 22/2001 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
1999";
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XI - Bole�m Geral nº 38/2001 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
1999";

XII - Bole�m Interno nº 5/2002 - 5º SGB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2000";

XIII - Bole�m Interno nº 8/2002 - 5º SGB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se
"Exercício: 2000";

XIV - Bole�m Geral nº 3/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2001";

XV - Bole�m Geral nº 25/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se
"Exercício: 2001";

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

XVII - Bole�m Geral nº 57/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se
"Exercício: 2002";

XVIII - Bole�m Geral Financeiro nº 1/2004 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-
se "Exercício: 2003";

XIX - Bole�m Geral Financeiro nº 12/2005 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-
se "Exercício: 2004";

XX - Bole�m Interno Eletrônico nº 1/2006 - 5º SGB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2005";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 3/2007 - CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2006", leia-se "Exercício: 2005";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 29/2007 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-
se "Exercício: 2005";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 46/2007 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-
se "Exercício: 2005";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 115/2007 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2007", leia-se "Exercício: 2006";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 179/2008 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2008", leia-se "Exercício: 2007";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 8/2009 - CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2008", leia-se "Exercício: 2007";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 8/2009 - CBMGO (reconcessão), onde se lê:
"Exercício: 2008", leia-se "Exercício: 2007";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 10/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2009", leia-se "Exercício: 2008";

XXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 125/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2009", leia-se "Exercício: 2008";

XXX - Bole�m Geral Eletrônico nº 220/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2009";

XXXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 210/2011 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2010", leia-se "Exercício: 2009";

XXXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 126/2013 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2011", leia-se "Exercício: 2010";
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XXXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 12/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2011", leia-se "Exercício: 2010";

XXXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 125/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2012", leia-se "Exercício: 2011";

XXXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 134/2014 - CBMGO (suspensão), onde se lê:
"Exercício: 2012", leia-se "Exercício: 2011";

XXXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 231/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2012", leia-se "Exercício: 2011";

XXXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 24/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2013", leia-se "Exercício: 2012";

XXXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 31/2016 - CBMGO (suspensão), onde se lê:
"Exercício: 2013", leia-se "Exercício: 2012";

XXXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 101/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2013", leia-se "Exercício: 2012";

XL - Bole�m Geral Eletrônico nº 189/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2012";

XLI - Bole�m Geral Eletrônico nº 189/2016 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2013";

XLII - Bole�m Geral Eletrônico nº 194/2017 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2014";

XLIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 15/2018 - CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2015", leia-se "Exercício: 2014";

XLIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 112/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2015", leia-se "Exercício: 2014";

XLV - Bole�m Geral Eletrônico nº 196/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2014";

XLVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 124/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2016", leia-se "Exercício: 2015";

XLVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 146/2020 - CBMGO (suspensão), onde se lê:
"Exercício: 2016", leia-se "Exercício: 2015";

XLVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 205/2020 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2016", leia-se "Exercício: 2015";

XLIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 112/2021 - CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2016";

L - Bole�m Geral Eletrônico nº 120/2021 - CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2016".

 

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

 

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

 

 
ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
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EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 04/05/2022, às 11:54, 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 04/05/2022, às 12:09, 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
000029731412 e o código CRC 04600F11.

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 202200011014488 SEI 000029731412
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 343, de 28 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, ar�gos 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° 202116448068900, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial ao militar relacionado abaixo:

ORD. GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
01 3º Sgt QP/Combatente 02.904 WADSON RIBEIRO PORTO 907.625.251-34 1º quinquênio 3 meses 28/04 a 27/07/2022

 

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 02/05/2022, às 09:04,
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 02/05/2022, às 10:37,
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 000029583801 e o código CRC A3EDF4D3.

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 202116448068900 SEI 000029583801
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMPANHIA AMBIENTAL DE OPERAÇÕES COM PRODUTOS PERIGOSOS
 
 
 

DECISÃO Nº AO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DE ATO/2022 - CBM/CAOPP-18486

                            

1. Versam os autos do Processo Administra�vo Disciplinar n. 07/2022 - CCD/24ª CIBM-CAOPP, na forma do Título IV, Capítulo III, do Código de É�ca e
Disciplina dos Militares do Estado de Goiás - CEDIME, Lei n. 19.969 de 11 de janeiro de 2018, com vistas a apurar fatos que ensejaram a instauração para
apurar transgressão disciplinar come�da pelo 3º Sgt QPC 02.605 Thiago Costa LÚCIO, devido a prá�ca das condutas apontadas na Sindicância n. 117/2021
(000027023050). Após a instrução probatória foi emi�da a Decisão do PAD nº 07/2022 – CCD/24ª CIBM - CAOPP e a Errata de Decisão do PAD nº
07/2022 – CCD/24ª CIBM - CAOPP (000029251693), que aplicou a sanção disciplinar de prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional
ao acusado, conforme se observa: 

"(...) A conduta apurada encontra �pificação nos incisos LIV, LI, XIX, X do Art. 120, no inciso XIII do Art. 119 c/c com o Art. 10, §1º
inciso II, todos do Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás (Lei Estadual 19.969/2018), transgressão GRAVE. Não
houve causa de jus�ficação, nos termos do art. 21 do CEDIME.

Isto posto, DECIDO:

I - Concordar totalmente com o Parecer do Encarregado (000028507311);

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

III - À SAAD para providências no sen�do de publicar a Decisão, e, logo após, no�ficar o interessado. (...)"

 

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

Onde se lê:

Isto posto, DECIDO:

...

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

 

Leia-se:

...

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

2. Foi apresentado em 18/04/2022, pelo Sr. Gynethon Pereira dos Anjos - OAB/GO n. 49.070,  defensor cons�tuído pelo acusado, o Recurso de
Reconsideração de Ato (000029290861). Preliminarmente verificamos que sua interposição foi tempes�va, visto que a cien�ficação do militar foi em
14/04/2022, por isso passamos a análise de mérito.

3. A defesa alega que a Decisão emi�da pela autoridade instauradora (000029251693) feriu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme se
observa em trecho do recurso:

"(...) A anulação da pena se dá devido ao exagero na dosimetria da pena imposta ao militar, pois foi aplicado a pena máxima em dia
de serviço ordinário não analisando seu Excepcional comportamento na corporação, deste modo para que não seja punido com
tamanho rigor.( ...)" 
 

4. O CEDIME diz que a dosimetria da pena deve ser realizada em duas fases, sendo a primeira a es�pulação da sanção administra�va disciplinar-base, senão
vejamos:

"Art. 20. Sem prejuízo do previsto no art. 37 desta Lei, quando do julgamento do PAD instaurado para apuração de transgressões, a
sanção administra�va deve ser dosada em duas fases, sendo: 
I – na primeira fase deve-se estabelecer a sanção administra�va disciplinar-base, considerando: 
a) os antecedentes do transgressor; 
b) as causas determinantes; 
c) a natureza dos fatos ou atos que as envolveram; 
d) as consequências que delas possam advir; 
II – na segunda fase deverão incidir nas penas-bases, caso existam, causas que jus�fiquem ou circunstâncias que as atenuem ou
agravem." 
 

5. Na es�pulação da pena base foram observados os itens acima descritos, levando em consideração o histórico do acusado, constatado em sua ficha
individual, além da natureza do fato ou ilícito penal e disciplinar come�do e suas consequências, que foi a pra�ca de fato doloso definido como crime
punível com reclusão, tão prejudicial à rigorosa observância das prescrições regulamentares, pois fomenta o sen�mento de injus�ça perante os demais
pares no ambiente de trabalho, gerando um verdadeiro problema em cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições.
Diante disso foi estabelecia a sanção-base de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional de 8 (oito) dias. E tendo em vista que a ficha
funcional do acusado contém a circunstância atenuante prevista no Art. 22, II, e as circunstâncias agravantes do Art. 23, incisos II e VIII, do CEDIME, a
sanção base foi majorada para 10 (dez) dias de Serviço de Natureza Preferencialmente Operacional.



04/05/2022 08:14 SEI/GOVERNADORIA - 000029502846 - Decisão

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=35345331&infra_siste… 2/3

6. A peça recursal é estreada com pedido de revisão da punição aplicada à transgressão disciplinar, a fim de que seja concedida a anulação da sanção
disciplinar, de acordo com o art. 102 do CEDIME. Ocorre que a punição objurgada é razoável e proporcional à infração come�da pelo recorrente,
sustentando-se pelos seus próprios fundamentos diante da completa ausência de fato novo, e mais, que fosse capaz de alterá-los, assim é disposto no art.
108, caput, da Norma Administra�va n. 25 do CBMGO: 

"Art. 108. A apresentação dos recursos deverá ser feita individualmente e tratar de caso específico, limitando-se aos fatos que o
mo�varam, bem como fundamentar-se em novos argumentos, provas ou documentos comprobatórios e elucida�vos.[...]" 
 

7. In casu, a transgressão disciplinar apurada consiste em pra�car fato doloso definido como crime punível com reclusão, a�ngindo cabalmente a �pificação
dolosa que está prevista no Art. 304 do Código Penal:

"Uso de documento falso 
 
Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: 
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração." 
 
 

Colimado ao disposto nos Art. 298 e 299 do Código Penal:

"Falsificação de documento par�cular 
Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento par�cular ou alterar documento par�cular verdadeiro: 
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
 
Falsidade ideológica 
 
Art. 299 - Omi�r, em documento público ou par�cular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante: 
 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil
réis a cinco contos de réis, se o documento é par�cular. 
 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é
de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte."

Os autos da Sindicância n. 117/2021 (000027023050) e as diligências deste PAD não discutem auten�cidade do Atestado que a Defesa mencionou nos
Memoriais (000028495137) e no Recurso de Reconsideração de Ato (000029290861), mas sim sobre o uso de resultado de exame médico falso. O uso de
documento falso que foi admi�do pelo 3º Sgt Lúcio e que se amolda no Art. 304 Código Penal.

8. Portanto, os fatos que configuraram a infração disciplinar cons�tuem infração penal dolosa injus�ficável, prevista na legislação penal, impondo-se,
portanto, o indeferimento do pedido de anulação da sanção disciplinar. A conduta apurada também encontra �pificação nos incisos LIV, LI, XIX, X do Art.
120, no inciso XIII do Art. 119 c/c com o Art. 10, §1º inciso II, todos do Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás (Lei Estadual
19.969/2018).

9. Foi alegado pela defesa que o acusado não teve dolo em sua conduta pois o exame estava na pasta de arquivos de seu computador anexando-o por
equívoco, porém a instrução probatória confirma o contrário, conforme se observa em parte do Parecer do PAD nº 07/2022 – CCD/24ª CIBM - CAOPP
(000028507311): 

"Sobre a Autoria, está abaixo foto do histórico de andamentos do processo SEI n. 202100011033491 que foi criado pelo 3º Sgt Lúcio: 
 

Na terceira coluna onde está escrito '785782133', essa numeração se refere ao nome de usuário do 3º Sgt Lúcio no Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), e na linha onde está escrito '06/11/2021 19:22', essa linha significa a inserção do resultado de
exame médico falso pelo 3º Sgt Lúcio.

O fato é que a versão do acusado não se sustenta, estando evidente que ele apresentou um resultado de exame médico falso para
jus�ficar sua falta ao serviço. O 3º Sgt Lúcio escreveu no O�cio nº 55911/2021 - CBM (000027023050), "(...)Realizei a testagem e foi
confirmado, posi�vo para a mesma.(...)", "(...)Está aguardando resultado de testagem para COVID-19: RT PCR) realizado (...)".
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Repisa-se a falsidade do resultado de exame médico enviado pelo 3º Sgt Lúcio dentro do processo n. 202100011033491, visto que
além de inserir o documento falso ele escreveu dentro do O�cio nº 55911/2021 - CBM (000027023050) que realizou o exame e a
testagem foi confirmada posi�va, oras o Acusado em seu depoimento já afirmou que nem esteve no laboratório para realizar o
exame, segue novamente o relato "(...)Realmente eu não fui ao laboratório HLAGYN(...)" (000028360911).

O que se imputa ao 3º Sgt Lúcio é o uso de documento ideologicamente falso, já que não há dúvida de que o resultado de exame
médico fosse materialmente falso conforme exaus�vo trabalho realizado pelo Sindicante durante as averiguações con�das nos autos
da Sindicância n. 117/2021 (000027023050). Verifica-se pela prova dos autos, que restou induvidoso que o acusado fez uso de
documento falso com vontade livre e consciente."

 

10. A respeito da arguição do descumprimento do princípio da proporcionalidade, temos que ao analisarmos a falta come�da, qual seja o crime doloso
injus�ficável, bem como a �pificação legal da transgressão como grave, os antecedentes do militar e as consequências advindas do ilícito, não �nhamos
como escolher qualquer outra sanção cabível ao caso senão a prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional: 

"O princípio da Proporcionalidade leva em conta que o poder da Administração Pública deve ser exercitado em razão do quanto
reclamado pela sa�sfação do interesse público, de forma moderada, vedando-se a aplicação de sanções inadequadas,
desproporcionais em face da infração come�da. É lógico que a aplicação de penas incompa�veis com a gravidade das transgressões
perpetradas desmoraliza o poder disciplinar da Administração Pública, na hipótese de serem impostas reprimendas extremamente
brandas para infrações gravíssimas, ou seja, para fatos graves, penas severas; para fatos de menor repercussão, sanções mais
brandas. (CARVALHO, Antônio Carlos Alencar. Manual de Processo Administra�vo Disciplinar e Sindicância. Belo Horizonte: Editora
Fórum, 2014."

11. Por todo o exposto, DECIDO:

I - Indeferir o pedido de Reconsideração de Ato;

II - Manter inalterada a Decisão do PAD nº 07/2022 – CCD/24ª CIBM - CAOPP e a Errata de Decisão do PAD nº 07/2022 – CCD/24ª CIBM -
CAOPP (000029251693), que classifica a transgressão como Grave e fixa a sanção de 10 (dez) dias de prestação de serviços de natureza preferencialmente
operacional ao 3º Sgt QPC 02.605 Thiago Costa LÚCIO, observando-se o estabelecido no ar�go 25, inciso IV, do CEDIME;

III -  Enviar esta Decisão para publicação em Bole�m Geral Eletrônico da Corporação;

IV - Determinar que o Acusado seja no�ficado a respeito da presente decisão, conforme o Art. 109, §3º da Norma Administra�va n. 25/2020;

 

 

  
 

Goiânia-GO, aos 02 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por WANDERLEY VALERIO DE OLIVEIRA, Comandante, em 02/05/2022, às 15:57, 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 000029502846 e o código CRC 985B8928.
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