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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 203, de 18 de maio de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Piracanjuba.
 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, 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 nº 202100002006214, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 25ª Companhia Independente Bombeiro Militar/Bela
Vista de Goiás - 25ª CIBM, como Gestor do Convênio 010/2021 - PM (000020719164), 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 Piracanjuba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 01.179.647/0001-95.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 25ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

25ª 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 25ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 25ª 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 Revogar a Portaria nº 321/2021 - CBM (000022272545).
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Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respectivo convênio.

 
 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 20/05/2022, às 11:06, 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
000030191156 e o código CRC C97AEE02.

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 202100002006214 SEI 000030191156

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030191156&crc=C97AEE02


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 46, de 19 de maio de 2022

 
 
COMANDO 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  Matricular no Curso de Armamento e Tiro com Revólver 2022 os seguintes

bombeiros militares:
 

ORDEM GRADUAÇÃO RG NOME
01 ST 01.682 RÊNIA Silva Ventura Franco
02 ST 01.174 EMERSON Carvalho Soares
03 1º Sgt 01.720 Sérgio Carvalho de ALMEIDA
04 2º Sgt 01.415 ADRIELE Joveline Pereira Amorim da Silva
05 2º Sgt 01.874 DANIELLE Carneiro e Silva
06 2º Sgt 02.109 Maria EVANGELINA Nunes Franco Cirino
07 2º Sgt 02.198 SÁVIA Michelle Rego Borges Guimarães
08 2º Sgt 02.034 KENIA Paula Guiotti
9 2º Sgt 01.832 BRUNO Lemos de Oliveira
10 2º Sgt 02.466 Leonardo Felipe NERI
11 2º Sgt 02.072 LUCIENE Antônia Ferreira Araújo
12 3º Sgt 02.010 Joelson LOBO Guimarães
13 3º Sgt 01.801 ALINE lourenço Caetano
14 3º Sgt 02.436 Húbio Braga POTÊNCIO
15 3º Sgt 02.346 Carlos EDUARDO Bonfim
16 3º Sgt 03.011 Eduardo LOURENÇO de Sá
17 3º Sgt 03.052 JANICE Damasceno de Oliveira
18 CB 03.279 DANIELLA de Assis Mercês
19 CB 03.576 MARCELO Pereira Santana

 
 
Art. 2º O Curso será realizado no Comando de Atividades Técnicas (CAT), com carga

horária de 20 horas aulas, com início em 19 de maio de 2022  e previsão de término em 20 de maio de
2022, conforme Plano nº 24 / 2022 CBM/CAEBM (000028662322) -  Processo SEI nº.202200011009928.

 
Art. 3º De acordo com o Plano nº 24 / 2022 CBM/CAEBM (000028662322) o curso

apresenta a seguinte grade curricular:
 



ORDEM DISCIPLINA CARGAHORÁRIA

1 LEGISLAÇÃO/NORMAS PERTINENTES E PRECAUÇÕES COM ARMASDE
FOGO; 2h/a

2 ARMAMENTO, EQUIPAMENTO E MUNIÇÕES; 2h/a
3 MUNIÇÕES E NOÇÕES DE BALÍSTICA; 2h/a
4 MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO 2h/a
5 FUNDAMENTOS DO TIRO; 2h/a
6 EXERCÍCIO DE TIRO. 10h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL 20h/a

 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Anderson Cirino - CEL QOC
Comandante do CAEBM

 

 

 

Por ordem:
Anderson Dalcin Santos - TC QOC

Subcomandante do CAEBM

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON DALCIN SANTOS, Subcomandante, em
20/05/2022, às 15:09, 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
000030245999 e o código CRC 10C00492.

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA - Bairro SETOR GOIANIA 2 - CEP 74663-520 - GOIANIA - GO - 

(62)3201-2304

Referência: Processo nº 202200011016616 SEI 000030245999

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030245999&crc=10C00492


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 65, de 15 de maio de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número
126697/21 e protocolo de Comissão Técnica número
74424/22.

 

 
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. 126697/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 74424/22. 

 
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 02.507 Pedro Henrique Vilela;

                                       - Membro:  2º Ten QOC 03.856 Bruno MILIOLI Ferreira.

 
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 18 dias do mês de maio de 2022.
 



 
ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 19/05/2022, às 11:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030079862 e o código CRC A1955965.

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 202200011015939 SEI 000030079862

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030079862&crc=A1955965


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011015939
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 44/2022
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 65/2020 - CBM ;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  126697/21;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 74424/22;  e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pela arquiteta, Sabrina de

Barros Gonçalves Vaz, CREA/CAU: A644307 e pelo Responsável Técnico, Eng. Marcus M. Basilio –
CREA/CAU: A38634-0.

 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  Gran Excellence SPE Ltda;
2.2. Endereço: Rua T-28, Qd-66, Lt-17/20, Casa 17 e 18, Setor Bueno,  Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: A-2;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 41.922,33 m²;
2.5. Altura Apresentada:  105,85m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  33 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: A TOMADA DE AR DO DUTO DE ENTRADA DE AR DA
ESCADA NÃO PODE ESTAR SOB PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO.
3.2. Fundamentação Técnica para a solicitação:

 
ANTES DA APROVAÇÃO DO PROJETO INICIAL, PROCESSO 57917/15, EM CONVERSA COM O 
ANALISTA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO FOI ORIENTADO QUE O TERREO NÃO TIVESSE A 
ALVENARIA DE DIVISA ATÉ O TETO E QUE O TÉRREO E OS PAVIMENTOS SUBSEQUENTES, 
MEZANINO 01 E 02 TIVESSEM VÃOS NAS LAJES NA REGIÃO DA TOMADA DE AR FAZENDO
COM 
QUE ESTA FICASSE NA FACHADA E, POSSIBILITANTO ASSIM, VENTILAÇÃO ADEQUADA
VINDA DA 
LATERAL DE DIVISA PELO TÉRREO E PELOS VÃOS DAS LAJES PARA ALIMENTAÇÃO DOS



DUTOS 
DE ENTRADA DE AR. 
A MEDIDA FOI ADOTADA PELA ARQUITETA AUTORA DO PROJETO E O PROJETO FOI
APROVADO. 
NO ENTANTO, PRÓXIMO À FINALIZAÇÃO DA OBRA, MEDIANTE À NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO 
DO APARTAMENTO COBERTURA E DO LAYOUT DAS FLOREIRAS DO MEZANINO DE LAZER
FOI 
SOLICITADO SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PROJETO E O ANALISTA DESTE PROCESSO
SOLICITOU 
ESSA ADEQUAÇÃO.
3.3. Medida Alternativa/Solução Proposta: SOLICITO A DESCONSIDERAÇÃO DESTE ITEM VISTO
QUE O ANALISTA RESPONSÁVEL PELA 
APROVAÇÃO INICIAL APROVOU ESTA SOLUÇÃO TENDO, INCLUSIVE, SUGERIDO A MESMA
NO ATO 
DO PROCESSO. 
SOLICITO AINDA QUE O ESTÁGIO DA OBRA, OBRA PRATICAMENTE CONCLUÍDA, SEJA 
CONSIDERADO."

 



Figura 1 - Detalhe do duto de entrada de ar. Fonte: Pranchas do projeto apresentadas.

 

 

4. Comentários

 



O Projeto em questão é referente a uma edificação que, segundo informações fornecidas
pelo responsável técnico no Anexo H, se enquadra como Residencial - Habitação Multifamiliar (A-2)

Com relação ao local de instalação da captação da escada a prova de fumaça a Norma
Técnica 11 trás o seguinte:

 
"5.7.11.2 Os dutos de saída de ar (gases e fumaça) devem:
a) Ter aberturas somente nas paredes que dão para as antecâmaras;

b) Ter secção mínima calculada pela seguinte expressão:
s = 0,105 x n
Em que:

s = secção mínima em m²; n = número de antecâmaras ventiladas pelo duto.
c) Ter, em qualquer caso, área não inferior a 0,84 m² e, quando tratar-se de secção retangular, obedecer à
proporção máxima de 1:4 entre suas dimensões;
d) Elevar-se no mínimo 3 m acima do eixo da abertura da antecâmara do último pavimento servido pelo eixo,
devendo seu topo situar-se 1 m acima de qualquer elemento construtivo existente sobre a cobertura;

e) Ter, quando não forem totalmente abertos no topo, aberturas de saída de ar com área efetiva superior ou
igual a uma vez e meia a área da secção do duto, guarnecidas ou não por venezianas ou equivalente, devendo
essas aberturas ser dispostas em pelo menos duas faces opostas com área nunca inferior a 1 m² cada uma, e se
situarem em nível superior a qualquer elemento construtivo do prédio (reservatórios, casas de máquinas,
cumeeiras, muretas e outros);
f) Não serem utilizados para a instalação de quaisquer equipamentos ou canalizações;
g) Ser fechados na base.

(...)
5.7.11.4 Os dutos de entrada de ar devem:
a) Ter paredes resistentes ao fogo por 4h, no mínimo;

b) Ter revestimento interno liso;
c) Atender às condições das alíneas “a”, “b”, “c” e “f” do item 5.7.11.2;
d) Ser totalmente fechados em sua extremidade superior;

e) Ter abertura em sua extremidade inferior ou junto ao teto do 1º pavimento, possuindo acesso direto ao
exterior e que assegure a captação de ar fresco respirável, devendo esta abertura ser guarnecidas por telas de
arame com espessura dos fios superior ou igual a 3 mm e malha com dimensões mínimas de 2,5 cm por 2,5
cm; de modo que não diminua a área efetiva de ventilação, isto é, sua secção deve ser aumentada para
compensar a redução.
(...)
5.7.11.6 A tomada de ar do duto de entrada de ar deve ficar longe de qualquer eventual fonte de fumaça em
caso de incêndio, na projeção da edificação e de preferência, no nível do solo ou próximo a este."

 

 Dessa forma, percebe-se então que deve ser garantido, em projeto, que o duto de
captação seja capaz de captar ar puro diretamente do ambiente externo. Para o caso em específico, esta
captação é prejudicada pela aberturas demonstradas nas figuras 2, 3 e 4. A presença destas aberturas nestes
dois pavimentos é prejudicial ao funcionamento eficaz da escada enclausurada à prova de fumaça pois em
caso de um eventual sinistro nos pavimentos denominados "térreo" e "mezanino de garagem"  o duto de
entrada de ar poderia captar fumaça, prejudicando assim toda a saída de emergência da edificação.

 
 



Figura 2 - Detalhe das aberturas no térreo e no mezanino de garagem.
 
 

Figura 3 - Aberturas no térreo.
 



Figura 4 - Aberturas no mezanino de garagem.
 

 
 
Além disso, da forma que está apresentado a captação do ar não se tem um duto para a

entrada de ar e sim de um átrio, conforme definição da Norma Técnica 03:
 

"4.75 Átrio “atrium”: espaço amplo criado por um andar aberto ou conjuntos de andares abertos, conectando
dois ou mais pavimentos cobertos, com fechamento na cobertura, excetuando-se os locais destinados à
escada, escada rolante e “shafts” de hidráulica, eletricidade, ar condicionado e cabos de comunicação."

 
Considerando então os fechamentos necessários para que seja criado o duto de captação

de ar, será necessário que a força da pressão negativa criada pelo duto de saída de fumaça seja suficiente
para garantir que o ar fresco entrará nas tomadas de ar do duto de captação. Essa compensação poderá ser
feita de forma natural,   aumentando-se a abertura superior do duto de saída de ar, ou de forma mecânica
através de exaustor no duto de saída de ar. 

Ademais, caso se opte por essa solução, deve-se apresentar memorial de cálculo
confeccionado por profissional habilitado juntamente com o devido documento de responsabilidade
técnica.

 
5. Parecer
 
Diante do exposto esta comissão decide:
 



5.1. Referente ao requerimento do anexo H, conforme apresentado no item 3, sobre a
captação de ar da escada enclausurada à prova de fumaça, esta comissão decide DEFERIR
PARCIALMENTE a solicitação, devendo realizar o fechamento das aberturas destacadas nos pavimentos
térreo e mezanino garagem bem como apresentar os documentos descritos no item 4 deste parecer.

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.

 
Este é o parecer
 
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 18 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL PAIVA JUSTO, Bombeiro (a) Militar, em
18/05/2022, às 15:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 18/05/2022, às 16:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, gerente,
em 19/05/2022, às 09:56, 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
000030079852 e o código CRC 12CD2117.

 
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 202200011015939 SEI 000030079852

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030079852&crc=12CD2117


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

PUBLICAÇÃO Nº 746/2022 - CBM

 

1 - Atualização de RG civil de militares à Disposição 
 

Para fins de regularização de ficha individual, conforme Ofício Circular n. 827/2021 -
CBM (000030102376), seguem das respectivas datas de expedição e os comprovantes anexos:

 

Posto/Graduação - RG - Nome Data de Expedição RG Civil
Maj QOC 02.288 Thiago de LUCENA Gondim 30/04/1998

1º Ten QOA/Administrativo 01.535 GLAYTON Gomes Caetano 09/03/2006
1º Sgt QP/Combatente 02.422 Gilnei GIOVANNI Furtado de Queiroz 15/04/1997

1º Sgt QP/Combatente 01.241 JUPEIR Pereira Neto 15/12/1993
1º Sgt QP/Combatente 01.661 Patricia de PAULA Domingos Hidasi 24/08/2005

1º Sgt QP/Combatente 01.684 Ricardo BARRETO 17/11/1992
1º Sgt QP/Combatente 01.528 Germino ALEXANDRE Oliveira 02/10/1987

2º Sgt QP/Combatente 01.493 Eduardo PEREIRA da Silva 20/11/1995
2º Sgt QP/Combatente 01.834 CÁDIMO Carvalho do Nascimento 24/07/2009

2º Sgt QP/Combatente 02.160 Ricardo SALGADO 11/05/1997
2º Sgt QP/Combatente 01.881 DENIS Paulo Rodrigues Monteiro 22/03/2000

2º Sgt QP/Combatente 01.935 FERNANDA de Resende Cardoso Nader 31/08/1994
2º Sgt QP/Combatente 02.028 Júnior Miguel DOMINGOS 28/11/1993

2º Sgt QP/Combatente 02.120 MORGANA Carolina Silva Lima 19/05/1995
2º Sgt QP/Combatente 02.060 LUANA Alves Braga 11/08/2020

3º Sgt QP/Combatente 01.901 EDUARDO Pereira Nazaré 21/11/1997
3º Sgt QP/Combatente 01.884 DIEGO Felipe de Sousa Maria 20/07/1998

3º Sgt QP/Combatente 02.565 Waner LOPES Borges 15/05/2001
3º Sgt QP/Combatente 02.551 THAÍS de Souza Corrêa 11/03/2022

3º Sgt QP/Combatente 02.454 José VIEIRA do Nascimento Neto 21/09/1995
3º Sgt QP/Combatente 02.744 ROGÉRIO Barbosa Faria 14/04/2003

 
Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, em 27 de maio de 2022.

 
 

Charles Xavier de Barros - Maj QOC
Comandante de Gestão e Finanças em Exercício

 
 

Documento assinado eletronicamente por CHARLES XAVIER DE BARROS, Subcomandante, em
27/05/2022, às 14:15, 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
000030102413 e o código CRC 67036228.

 
COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS 

AVENIDA C-206 ESQ. C/ AVENIDA C-198, BAIRRO JARDIM AMÉRICA - CEP: 74270-060 -
GOIÂNIA - GO -  (62)3201-2040

 

Referência: Processo nº 202200011016034 SEI 000030102413

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030102413&crc=67036228
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 44, de 19 de maio 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 3º Sgt QP/Combatente 02.894 RODRIGO Alves da Silva do Estágio

de Adaptação de Sargentos -EAS 1/2022 - a pedido do instruendo, conforme Ofício nº 18560/2022 - CBM
(000028742523).

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

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Anderson Cirno - CEL QOC
Comandante do CAEBM

 
 

Por ordem:
Anderson Dalcin Santos - TC QOC

Subcomandante do CAEBM
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON DALCIN SANTOS, Subcomandante, em
20/05/2022, às 14:54, 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
000030217104 e o código CRC A233D27F.

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA - Bairro SETOR GOIANIA 2 - CEP 74663-520 - GOIANIA - GO - 

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030217104&crc=A233D27F
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(62)3201-2303

Referência: Processo nº 202200011016471 SEI 000030217104
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 204, de 18 de maio de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Aurilândia.
 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, 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 nº 202100002010861, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 19ª Companhia Independente Bombeiro Militar/São
Luís de Montes Belos - 19ª CIBM, como Gestor do Convênio 137/2021 - PM (000021338674), 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 Aurilândia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 02.320.364/0001-84.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 19ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

19ª 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 19ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 19ª 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 Revogar a Portaria nº 304/2021 - CBM (000022089238). 
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Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respectivo convênio.

 
 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 20/05/2022, às 11:06, 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
000030195892 e o código CRC 06F594CF.

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 202100002010861 SEI 000030195892

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030195892&crc=06F594CF


30/05/2022 08:56 SEI/GOVERNADORIA - 000030198359 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=36127723&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 205, de 18 de maio de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Rio Quente.
 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, 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 nº 202100002014891, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 9º Batalhão Bombeiro Militar/Caldas Novas - 9º
BBM, como Gestor do Convênio 069/2021 - PM (000021397468), 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 Rio Quente, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 24.852.675/0001-27.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante do 9º Batalhão Bombeiro Militar - 9º BBM, 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 ao 9º Batalhão Bombeiro Militar - 9º BBM, 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 Revogar a Portaria nº 333/2021 - CBM (000022304297).
 
Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.
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WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 20/05/2022, às 11:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030198359 e o código CRC E4E857BC.

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 202100002014891 SEI 000030198359

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030198359&crc=E4E857BC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 202, de 18 de maio de 2022
 

Revoga ato que suspendeu temporariamente a alínea "n" do item 6.2.1.3
da Norma Técnica nº 01/2020-CBMGO.

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, 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 nº
202200011016146, nos quais o Comandante de Atividades Técnicas solicita a revogação da Portaria
nº 214/2021 - CBM (000020669619), resolve:

 
Art. 1º  Revogar a Portaria nº 214/2021 - CBM (000020669619).
 
Art. 2º  Determinar ao Comando de Atividades Técnicas a adoção das providências

pertinentes.
 
Art. 3º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a publicação desta portaria em

Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 20/05/2022, às 11:10, 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
000030182837 e o código CRC E8B2B19B.

SECRETARIA GERAL 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia/GO - CEP 74270-060 - (62) 3201-

2004

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030182837&crc=E8B2B19B
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Referência: Processo nº 202100011014204 SEI 000030182837
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 63, de 13 de maio de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número
51200/22.

 

 
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 Vistoria de Funcionamento n. 51200/22 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 1º Ten QOC 02.353 Cláudio Silva da Silveira;
- Membro: 1º Ten QOC 03.673 Márcio Ferreira Magalhães; e
- Membro: 2º Ten QOC 03.866 Kenyo Rocha Visconde.
 
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 13 dias do mês de maio de 2022.
 

 
ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

Comandante do CAT
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Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 13/05/2022, às 15:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030067025 e o código CRC 34CD4520.

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 202200011015869 SEI 000030067025

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030067025&crc=34CD4520


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011015869
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Comissão Técnica

PARECER TÉCNICO CBM/DIC-CAT-18970 Nº 13/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Portaria n. 63/2022 – CBM;
1.4 Protocolo de Inspeção de nº  51200/22;
1.5 Protocolo de Comissão Técnica nº  79514/22 ;
1.6 Solicitação de Comissão Técnica – Ocupação/Uso: Multifamiliar / A-2. 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

2.1 Nome ou Razão Social: SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 71 LTDA
2.2 Endereço: RUA MÁRIO BITAR, QD.: H-21 LT.: 8/28-11/12, 137, SETOR MARISTA, GOIÂNIA-GO;
2.3 CNPJ: 12.643.956/0001-90;
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Multifamiliar / A-2;
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 19.307,56m²;
2.6 Altura informada: 77,35 m.
 

3. REQUERIMENTO

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 em três pedidos
(000030066750) (000030066788) (000030066838) – Procedimentos Administrativos, o seguinte:

3.1 Exigência / Estudo de caso para análise:

fonte: Anexo H

3.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:



fonte: Anexo H

3.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:
Não apresentou.
 
 
3.4 Exigência / Estudo de caso para análise:

3.5 Fundamentação Técnica para a solicitação:

fonte: Anexo H - rede de distribuição aparente;

3.6 Medida Alternativa / Solução Proposta:
Não apresentou.
 
3.7 Exigência / Estudo de caso para análise:

fonte: Anexo H;

 
3.8 Fundamentação Técnica para a solicitação:



fonte: Anexo H;

 
3.9 Medida Alternativa / Solução Proposta:
Não apresentou.
 

4. CONSIDERAÇÕES

4.1 Pedido 01:

Em vista que a escada apresentada trata-se de escada protegida com pressurização, o fechamento
interno feito em estrutura metálica vazada não interfere no seu funcionamento:

i) manter o ambiente seguro e protegido de ameaça externa do calor e;
ii) a correta pressurização mantendo o valor de referencia projetado.

4.2 Pedido 02:

Tendo e vista que a instalação interna e todo o sistema projetado não é de referencia de análise e pleito
normativo do Corpo de Bombeiros, foi assistido como pedido em comissão o embasamento junto à NBR 15526 que trata
sobre as Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais. Ademais, o
projeto hidrossanitário apresentado (imagem 1) (000030150592) em sistema pela solicitante apresenta detalhe da rede
"dentro de caixa ventilada". Para tanto, a NBR 15526 trata sobre a forma que deve ser executado essa caixa ventilada e
seus requisitos (imagem 2). Contudo, as imagens tiradas in loco mostram o sistema sem a devida proteção.

 



Imagem 1 - Fonte: Projeto Hidrossanitário;

 

Imagem 2 - Fonte: NBR 15526:2007;

 

4.3 Pedido 03:

A norma técnica 22/2014 trata e seu anexo D o seguinte:
D.1 Aspectos construtivos
D.1.1 O abrigo pode ser construído em alvenaria, em materiais metálicos, em fibra ou vidro laminado, ou de outro material a
critério do projetista, desde que atendam os demais itens especificados, podendo ser pintados em qualquer cor, desde que
sinalizados de acordo com a NT 20 - Sinalização de emergência.

D.1.2 O abrigo das mangueiras podem ter portas confeccionadas em material transparente.
D.1.3 O abrigo deve possuir apoio ou fixação própria, independente da tubulação que abastece o hidrante ou mangotinho.
D.1.4 O abrigo deve ter dimensões suficientes para acondicionar, com facilidade, as mangueiras e respectivos acessórios,
permitindo rápido acesso e utilização de todo conteúdo, em caso de incêndio. (grifo nosso).



 

Logo, entende-se que a construção do abrigo destina-se ao armazenamento e acondicionamento do
material presente (imagem 2 - Tabela 4 da NT 22/2014) para cada tipo de sistema. E, em consoante, atender aos demais
subitens do anexo D.
 

Imagem 3 - Fonte: NT 22/2014;

5. PARECER

 
Diante do exposto, esta Comissão Técnica decide DEFERIR PARCIALMENTE o 1º pedido, relativo

ao guarda-corpo, permitindo que permaneça em gradil metálico da forma que foi executado, onde ficou diferente do
projeto aprovado, que constava em alvenaria, porém com a ressalva de que esse pedido refere-se ao atual projeto
aprovado 184458/18 e que qualquer outro apresentado em substituição desse deve ser incluído essa alteração no novo
projeto para correta aprovação. Entretando, com relação à parede de compartimentação entre os lanços ascendentes e
descendentes exigida no item 5.7.1, alínea g, da NT-11, ainda permanece essa exigência de execução, conforme
previsto em projeto. 

Com relação ao 2º pedido, referente ao pedido sobre tubulação de gás aparente no ambiente interno do
apartamento, tendo vista que o Corpo de Bombeiros não atua normativamente sobre a rede de distribuição interna das
edificações, entretanto, em vistoria in loco a mesma foi notificada por passar próximo a rede de tubulação hidrossanitária
interna e não estar devidamente, como apresentado em projeto, dentro de "caixa ventilada". Assim, embasados na NBR
15526 e no projeto apresentado, decidimos INDEFERIR o pedido, até que seja executado devidamente a caixa ventilada
apresentada em projeto e seguindo NBR 15526 vigente.

Em relação ao 3º pedido, referente ao aspecto construtivo do abrigo, esta Comissão Técnica decide
DEFERIR o pedido, desde que os itens do Anexo D da NT 22/2014 sejam plenamente atendidos.

 
O presente parecer condiciona-se à atual situação da edificação e projeto apresentado a esta comissão.

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.

 
Este é o parecer.
 
 

Cláudio Silva da Silveira - 1º Ten QOC
(Presidente)

 
 

Márcio Ferreira Magalhães - 1º Ten QOC 
(Membro)

 
 

Kenyo Rocha Visconde - 2º Ten QOC
(Membro)

 



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 19 dias do mês de maio de 2022.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

PUBLICAÇÃO Nº 803/2022 - CBM

 
QUADRO DE VAGAS PARA A PROMOÇÃO DE PRAÇAS

 

Considerando os termos da Lei n° 21.411, de 20 de maio de 2022, publicada no Diário
Oficial do Estado n° 23.801, de 20 de maio de 2022, que altera a Lei n° 16.899, de 26 de janeiro de 2010,
que fixa o efe�vo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outras providências, divulgo o
Quadro de Vagas apreciáveis para a promoção de Praças em 2 de julho de 2022, a saber:

 

I – Quadro de Praças Combatentes (QP/Combatente):
GRADUAÇÃO FIXAÇÃO LEGAL* PREVISÃO 2022** EXISTENTES AG VAGAS

ST 180 165 116 0 49
1º SGT 270 250 213 2 88
2º SGT 454 434 416 3 109
3º SGT 680 652 624 4 141

CB 1000 850 455 4 11
SD 1ª CLASSE 600 476 229 0 0
SD 2ª CLASSE 1400 1400 1 0 0

TOTAL 4584 4227 2054 13 398
 

II – Quadro de Praças Músicos (QP/Músico):
GRADUAÇÃO FIXAÇÃO LEGAL* PREVISÃO 2022** EXISTENTES AG VAGAS

ST 20 20 16 1 0
1º SGT 22 22 1 0 0
2º SGT 24 24 0 0 0
3º SGT 26 26 0 0 0

CB 30 30 0 0 0
SD 1ª CLASSE 40 20 0 0 0
SD 2ª CLASSE 40 20 0 0 0

TOTAL 202 162 17 1 0
 

* FIXAÇÃO LEGAL: Conforme a Lei Estadual n° 16.899, de 26 de janeiro de 2010, que fixa o efe�vo do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outra providências, com alteração posi�vada pela
Lei Estadual n° 21.411, de 20 de maio de 2022.

** PREVISÃO 2022: Conforme planejamento ins�tucional para promoções e apreciação das vagas
ins�tuídas, segundo critérios orçamentários e financeiros, bem como de gradualidade, sele�vidade e
sucessividade, nos termos do ar�go 60 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás,
consolidado pela Lei Estadual n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991.
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Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 31 dias do mês de maio de 2022.
 
 

 
EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC 

Comandante de Gestão e Finanças
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 31/05/2022, às 15:52, 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
000030325372 e o código CRC 1C88DF5E.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

PUBLICAÇÃO Nº 800/2022 - CBM

 
QUADRO DE VAGAS PARA A PROMOÇÃO DE OFICIAIS

 

Considerando os termos da Lei n° 21.411, de 20 de maio de 2022, publicada no Diário
Oficial do Estado n° 23.801, de 20 de maio de 2022, que altera a Lei n° 16.899, de 26 de janeiro de 2010,
que fixa o efe�vo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outras providências, e a Lei n°
11.383, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da a�va do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outras providências, divulgo o Quadro de Vagas apreciáveis
para a promoção de Oficiais em 2 de julho de 2022, a saber:

 

I – Quadro de Oficiais de Comando (QOC):
POSTO FIXAÇÃO LEGAL* PREVISÃO 2022** EXISTENTES AG VAGAS

CEL 19 15 8 0 7
TC 54 45 34 0 18

MAJ 71 47 45 0 8
CAP 105 90 76 0 22

1º TEN 120 94 68 0 18
2º TEN 154 154 38 0 0
TOTAL 523 445 269 0 73

 
II – Quadro de Oficiais de Saúde (QOS/Médicos):

POSTO FIXAÇÃO LEGAL* PREVISÃO 2022** EXISTENTES AG VAGAS
CEL 1 1 1 0 0
TC 4 4 4 1 1

MAJ 6 5 4 0 0
CAP 10 10 0 0 0

1º TEN 14 14 0 0 0
2º TEN 14 14 0 0 0
TOTAL 49 48 9 1 1

 
III – Quadro de Oficiais de Saúde (QOS/Odontólogos):

POSTO FIXAÇÃO LEGAL* PREVISÃO 2022** EXISTENTES AG VAGAS
CEL 1 1 1 0 0
TC 4 4 3 0 1

MAJ 6 6 5 0 1
CAP 10 10 1 0 0

1º TEN 14 14 0 0 0
2º TEN 14 14 0 0 0
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TOTAL 49 49 10 0 2
 

IV – Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA/Administra�vos):
POSTO FIXAÇÃO LEGAL* PREVISÃO 2022** EXISTENTES AG VAGAS

MAJ 12 8 0 0 0
CAP 30 26 16 0 10

1º TEN 60 56 39 0 27
2º TEN 80 66 56 0 0
TOTAL 182 156 111 0 37

 
V – Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA/Músicos):

POSTO FIXAÇÃO LEGAL* PREVISÃO 2022** EXISTENTES AG VAGAS
MAJ 1 1 0 0 0
CAP 3 2 1 0 0

1º TEN 6 4 1 0 1
2º TEN 10 8 6 0 0
TOTAL 20 15 8 0 1

 

* FIXAÇÃO LEGAL: Conforme a Lei Estadual n° 16.899, de 26 de janeiro de 2010, que fixa o efe�vo do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outra providências, com alteração posi�vada pela
Lei Estadual n° 21.411, de 20 de maio de 2022.

** PREVISÃO 2022: Conforme planejamento ins�tucional para promoções e apreciação das vagas
ins�tuídas, segundo critérios orçamentários e financeiros, bem como de gradualidade, sele�vidade e
sucessividade, nos termos do ar�go 60 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás,
consolidado pela Lei Estadual n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991.

 

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 31 dias do mês de maio de 2022.
 
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC 
Comandante de Gestão e Finanças
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 434, de 30 de maio de 2022

 

 

 

Dispõe sobre transferência de militares.

 

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, resolvem:

 

Art. 1°  Transferir no interesse do serviço, nos termos da legislação em vigor, conforme quadro
abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO
1 1º Sgt QP/Combatente 01.528 GERMINO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 886.099.601-53 CGF CAL
2 1º Sgt QP/Combatente 01.947 FLAMARION FERREIRA DE ARAÚJO 623.959.981-68 CGF CAL

 

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

 

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

 

Art. 4°  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 247, de 27 de maio de 2022

 

Ins�tui a Polí�ca de Gestão de Riscos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outras
providências.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 56, III, da Lei estadual nº 20.491, de 25 de
junho de 2019, que estabelece a organização administra�va do Poder Execu�vo e dá outras providências,
e do ar�go 11, II, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a estrutura
organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e

CONSIDERANDO o Programa de Compliance Público por meio da Implantação da
Gestão de Riscos Corpora�vos, com base nas Boas Prá�cas de Governança Corpora�va, o qual é gerido
pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás - CGE;

CONSIDERANDO o modelo Commi�ee of Sponsoring Organiza�ons of the Treadway
Commission - COSO 2013 e atualizações – Internal Control – Integrated Framework (ICIF);

CONSIDERANDO o COSO ERM 2017 - Gerenciamento de Riscos Corpora�vos - Integrado
com a Estratégia e Desempenho;

CONSIDERANDO a Norma ABNT NBR ISO 31000:2018 que estabelece princípios e
diretrizes para a implantação da Gestão de Riscos;

CONSIDERANDO a Norma ABNT NBR IEC (ISO) 31010:2021 que fornece orientações
sobre a seleção e aplicação de técnicas para o processo de avaliação de riscos em uma ampla gama de
situações.

CONSIDERANDO a Norma ABNT ISO 37.301/2021 - Sistema de Gestão de Compliance ;

CONSIDERANDO a inicia�va estratégica de Implantação do Eixo IV do Programa de
Compliance Público, que trata da Gestão de Riscos nos entes da Administração Direta e Indireta do Poder
Execu�vo do Estado de Goiás, ins�tuído pelo Decreto Estadual nº 9.406/19; e

CONSIDERANDO, ainda, os modelos de boas prá�cas gerenciais em Gestão de Riscos e
Controle Interno a serem adotados no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás,
estabelecidos no art. 8º do Decreto acima citado, em busca de se evoluir em maturidade da prá�ca,
resolve:

 
I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

 

Art. 1º Ins�tuir a Polí�ca de Gestão de Riscos no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás - CBMGO, que é compreendida pelo seguinte:

I - obje�vo;

II - princípios;



III - diretrizes;

IV - responsabilidades; e

V - processo de gestão de riscos.

 

Art. 2º A Polí�ca de Gestão de Riscos tem como premissa básica o alinhamento ao Plano
Estratégico do CBMGO, bem como aos obje�vos estratégicos do Plano Estratégico do Governo do Estado,
com vistas a garan�r os valores fundamentais das organizações em consonância com as Cadeias de
Valores devidamente definidas por cada ins�tuição. 

 

II - DO OBJETIVO
 

Art. 3º A Polí�ca de Gestão de Riscos obje�va o estabelecimento de princípios,
diretrizes, responsabilidades e do processo de gestão de riscos no Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás, com vistas à incorporação da análise de riscos à tomada de decisão, em conformidade com as
boas prá�cas de governança adotadas no setor público.

Parágrafo único. A Polí�ca definida nesta Portaria deverá ser observada por todas as
áreas e níveis de atuação do Corpo de Bombeiros Militar, sendo aplicável a seus respec�vos processos de
trabalho, projetos, a�vidades e ações.

 

Art. 4º A Polí�ca de Gestão de Riscos promoverá:

I - a iden�ficação de eventos em potencial que afetem a consecução dos obje�vos
ins�tucionais;

II - o alinhamento do ape�te ao risco com as estratégias adotadas;

III - o fortalecimento das decisões em resposta aos riscos; 

IV - o aprimoramento dos controles internos administra�vos;

V - a integração da gestão de riscos aos obje�vos e processos organizacionais; e

VI - a tomada de decisões baseada em riscos.

 

III - DOS PRINCÍPIOS DE GESTÃO DE RISCOS
 

Art. 5º A gestão de riscos observará os seguintes princípios:

I - ser parte integrante de todas as a�vidades organizacionais;

II - ser estruturada e abrangente;

III - ser personalizada e proporcional aos contextos externo e interno da organização;

IV - ser inclusiva;

V - ser baseada nas melhores informações disponíveis;

VI - considerar fatores humanos e culturais;

VII - ser dinâmica, itera�va e capaz de reagir a mudanças;

VIII –garan�r a manutenção dos valores da organização; e

IX - favorecer a melhoria con�nua da organização.

 

IV - DAS DIRETRIZES DE GESTÃO DE RISCOS



 

Art. 6º Para fins desta Portaria considera-se:

I – Ape�te pelo risco – quan�dade e �po de riscos que uma organização está disposta a
aceitar na busca para a�ngir seus obje�vos estratégicos e operacionais;

II - A�tude perante o risco – abordagem da organização para analisar e avaliar o risco e,
com isso, decidir reduzir, evitar, compar�lhar ou aceitá-lo;

III - Auditoria Baseada em Riscos (ABR): a�vidade u�lizadora de metodologia que
associa a auditoria interna ao arcabouço global das prá�cas adotadas para a consecução da gestão de
riscos em uma organização, possibilitando que a mesma dê razoável garan�a à alta gestão dos órgãos e
das en�dades de que os riscos estão sendo gerenciados de maneira eficaz em relação ao ape�te por
riscos;

IV - Aversão ao risco – a�tude de afastar-se de riscos;

V - Consequência – resultado de um evento que afeta os obje�vos da unidade ou
mesmo da organização, após materialização do risco;

VI - Controle – medida que visa mi�gar ou reduzir o nível do risco;

VII - Critérios de risco – termos de referência para avaliar a significância do risco e para
apoiar os processos de tomada de decisão;

VIII - Estrutura de gestão de riscos – conjunto de elementos que fornecem os
fundamentos e disposições organizacionais para, metodologicamente, conceber, implementar, monitorar,
rever e melhorar con�nuamente a gestão do risco em toda a organização;

IX - Evento – ocorrência ou alteração em um conjunto específico de circunstâncias;

X - Fonte de risco – elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial
intrínseco para materializar o risco;

XI - Gestão de riscos – a�vidades coordenadas metodologicamente para dirigir e
controlar uma organização, no que diz respeito ao risco;

XII - Impacto – efeito resultante da ocorrência do evento, para a organização;

XIII - Nível de risco – magnitude de um risco expressa na combinação da consequência
(impacto) e de sua probabilidade de ocorrência;

XIV - Parte interessada – pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada, ou
perceber-se afetada por uma decisão ou a�vidade;

XV - Perfil de risco – descrição de um conjunto qualquer de riscos, sendo que o conjunto
de riscos pode conter riscos que dizem respeito a toda a organização ou a parte da organização;

XVI - Plano de gestão de riscos – plano dentro de uma estrutura de gestão de riscos,
especificando a abordagem, os componentes de gestão (procedimentos, prá�cas, atribuição de
responsabilidades, sequência e cronograma das a�vidades) e os recursos a serem aplicados para
gerenciar riscos;

XVII - Polí�ca de gestão de risco – declaração das intenções, princípios, diretrizes e
responsabilidades de uma organização relacionadas ao processo de gestão de riscos;

XVIII - Probabilidade – chance de algo acontecer;

XIX - Processo de avaliação de riscos – processo global de iden�ficação de riscos, análise
de riscos e avaliação de riscos;

XX - Processo de gestão de riscos – aplicação sistemá�ca de polí�cas, procedimentos e
prá�cas de gestão para as a�vidades de comunicação, consulta, estabelecimento do contexto e na
iden�ficação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análise crí�ca dos riscos;



XXI - Proprietário do risco – pessoa ou en�dade com a responsabilidade e a autoridade
para gerenciar o risco;

XXII - Riscos – efeito da incerteza nos obje�vos organizacionais;

XXIII - Riscos-chave – são aqueles que podem afetar significa�vamente o alcance dos
obje�vos e o cumprimento da missão ins�tucional, a imagem e a segurança da organização e de pessoas.
Devido ao impacto potencial nos resultados da organização, os riscos-chave devem ser monitorados
diretamente pelo Comitê Setorial;

XXIV - Risco inerente – risco ao qual se expõe face à inexistência de controles que
alterem o impacto ou a probabilidade do evento;

XXV - Risco residual – risco remanescente após a implantação dos controles adicionais
e/ou ajustes dos controles existentes para o tratamento do risco;

XXVI - Tolerância ao risco – é a disposição da organização em suportar o risco após a
implantação do tratamento.

 

Art. 7º A Polí�ca de Gestão de Riscos abrange as seguintes categorias de riscos:

I – Estratégicos – riscos que causam impactos sobre os obje�vos estratégicos e a
execução da estratégia planejada;

II – De Conformidade – riscos que se referem ao não atendimento das normas legais
vigentes;

III – Financeiros – riscos que se relacionam à inadequada gestão de caixa ou aplicação
de recursos;

IV – Operacionais – riscos que prejudicam a execução ou o progresso dos processos
internos;

V – Ambientais – riscos que causam impacto no meio ambientes;

VI – De Tecnologia da Informação – riscos que se referem à indisponibilidade ou
inoperância de equipamentos e sistemas informa�zados;

VII – De Recursos Humanos – riscos decorrentes da incapacidade em gerir recursos
humanos;

VIII - Combate à Corrupção - riscos relacionados à fraude e à corrupção em qualquer
uma das categorias acima.

 

Art. 8º São elementos estruturantes da Gestão de Riscos do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás, a Polí�ca de Gestão de Riscos, o Comitê Setorial de Compliance Público, o Escritório
Permanente de Compliance Público, o Processo de Gestão de Riscos e o Controle.

 

V - DAS RESPONSABILIDADES PELA GESTÃO DE RISCOS
 

Art. 9º São considerados proprietários dos riscos, em seus respec�vos âmbitos e
escopos de atuação, os responsáveis pelos processos de trabalho, projetos, a�vidades e ações
desenvolvidos nos níveis estratégicos, tá�cos ou operacionais do CBMGO.

 

Art. 10. Compete aos proprietários dos riscos, rela�vamente aos processos de trabalho
e inicia�vas sob sua responsabilidade:

I - iden�ficar, analisar e avaliar os riscos dos processos, a�vidades e projetos sob sua
responsabilidade;



II - iden�ficar e implantar controles preven�vos e corre�vos;

III - registrar como são feitas as ações de controle existentes (aquelas que eram
executadas antes do risco ser iden�ficado);

IV - elaborar um plano de ação para as ações de controle a implantar sob sua
responsabilidade;

V - registrar e monitorar todos os eventos relacionados aos riscos sob sua
responsabilidade, inclusive os indicadores de monitoramento;

VI - apresentar os relatórios gerenciais (mínimo quadrimestralmente) dos riscos, acima
do ape�te a risco da organização, ao Comitê Setorial;

VII - monitorar se os controles implantados para mi�gar os riscos são suficientes e
adequados para manter o(s) risco(s) dentro do ape�te a risco da ins�tuição;

VIII - realizar a análise crí�ca do gerenciamento dos riscos sob sua responsabilidade,
reportando ao Escritório Permanente de Compliance Público - EPCP e/ou ao Comitê Setorial as alterações
que precisam ser efe�vadas, com vistas à melhoria con�nua do processo e a redução do nível do risco,
sempre que possível;

IX - es�mular e favorecer a equipe a se capacitar em gestão de riscos para que ela seja
envolvida em todas as etapas da gestão de riscos, inclusive nas decisões quanto ao tratamento dos riscos.

 

Art. 11. Compete ao Escritório Permanente de Compliance Público:

I – orientar e monitorar funções e responsabilidades pela gestão de riscos em todas as
áreas da organização, especialmente no preenchimento dos Relatórios de Gerenciamento de Riscos no
Sistema Smartsheet pelos proprietários dos riscos;

II – coordenar a revisão periódica do processo de gestão de riscos com vistas a sua
melhoria con�nua;

III – coordenar e monitorar a implantação da gestão de riscos em novas áreas e/ou
projetos, até que esteja consolidada em toda a organização;

IV – monitorar as ações que estão em realização para evolução da maturidade em
Gestão de Riscos;

V – atuar na interlocução entre o Comitê Setorial e os proprietários de riscos e/ou
responsáveis pela implantação e execução de ações de controle;

VI – comunicar ao Comitê Setorial o andamento do gerenciamento de riscos em todas
as áreas, por toda a organização;

VII – auxiliar no agendamento e pauta das reuniões do Comitê Setorial;

VIII – atuar na disseminação e na internalização da cultura de Gestão de Riscos, por
meio de reuniões, palestras, oficinas, dentre outros eventos;

IX – promover a interlocução com a CGE, visando o atendimento das recomendações
emi�das relacionadas ao processo de gestão de riscos;

X – auxiliar o Comitê Setorial no monitoramento e no atendimento às recomendações
emi�das pela Câmara de Compliance ;

XI – es�mular a capacitação con�nuada dos servidores em cursos afetos à gestão de
riscos, especialmente naqueles ofertados pela Escola de Governo;

XII – coordenar o trâmite de documentos relevantes afetos da gestão de riscos,
preferencialmente em unidade própria no Sistema Eletrônico de Informações (SEI);

XIII – acompanhar e monitorar a implementação das ações dos eixos I a III do Programa
de Compliance Público, especialmente quanto ao cumprimento dos quesitos definidos no ranking do PCP.



 

Art. 12. Compete ao Comitê Setorial de Compliance Público:

I – fomentar as prá�cas de Gestão de Riscos;

II - definir o escopo da gestão de riscos;

III – indicar os proprietários de riscos;

IV - designar os servidores que comporão o Escritório Permanente de Compliance
Público;

V – acompanhar de forma sistemá�ca e periódica a gestão de riscos do escopo
delineado, com o obje�vo de garan�r a sua eficácia e o cumprimento de seus obje�vos;

VI - realizar a análise crí�ca e promover melhorias no processo de gestão de riscos;

VII - aprovar o plano de ação anual para a expansão da gestão de riscos;

VIII – definir, monitorar, comunicar e revisar o ape�te e a tolerância a riscos da pasta;

IX - aprovar os riscos que deverão ser tolerados acima do ape�te a risco da ins�tuição;

X – monitorar o cumprimento da Polí�ca de Gestão de Riscos;

XI – revisar a polí�ca de gestão de riscos;

XII– monitorar os indicadores-chaves dos riscos estratégicos;

XIII – es�mular a cultura de Gestão de Riscos;

XIV – acompanhar o cumprimento de suas decisões;

XV – definir, acompanhar e revisar o nível o nível de maturidade em gestão de riscos
almejado da ins�tuição;

XVI – acompanhar a implementação das ações dos eixos I a III do Programa de
Compliance Público;

XVII - assegurar que a gestão de riscos esteja integrada aos processos de gestão, desde
o planejamento estratégico até os projetos e processos de todas as áreas, funções e a�vidades relevantes
para o alcance dos obje�vos estratégicos da organização;

XVIII - revisar periodicamente os riscos iden�ficados da ins�tuição acima do ape�te a
riscos, visando fornecer direção clara sobre o gerenciamento de riscos;

XIX - estabelecer parcerias com outras ins�tuições para reduzir os riscos
compar�lhados. 

 

VI - DO PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS
 

Art. 13. O processo de gestão de riscos adotará as normas ABNT NBR ISO 31000:2018,
ABNT ISO 19011:2011, agregadas ao COSO 2013 e alterações - Controles Internos – Estrutura Integrada,
como referências técnicas, e será compreendido pelas seguintes fases:

I – Comunicação e Consulta – processos con�nuos e intera�vos que uma organização
conduz para fornecer, compar�lhar ou obter informações e se envolver no diálogo com as partes
interessadas e outros, com relação a gerenciar riscos;

II – Estabelecimento do Escopo – definição do direcionamento das a�vidades de gestão
de riscos, níveis considerados e alinhamento aos obje�vos;

III - Estabelecimento do Contexto – definição dos parâmetros externos e internos a
serem levados em consideração ao gerenciar riscos e ao estabelecimento do escopo e dos critérios de
risco para a polí�ca de gestão de riscos;



IV - Estabelecimento de Critérios de Risco – especificação da quan�dade e �po de risco
que a organização pode ou não assumir em relação aos obje�vos, bem como estabelecimento de
critérios para avaliar a significância do risco e apoiar no processo decisório;

V – Iden�ficação dos Riscos – busca, reconhecimento e descrição dos riscos, mediante a
iden�ficação das fontes de risco, eventos, suas causas e suas consequências potenciais;

VI – Análise dos Riscos – compreensão da natureza do risco e à determinação do seu
respec�vo nível mediante a combinação da probabilidade de sua ocorrência e dos impactos possíveis;

VII – Avaliação dos Riscos – processo de comparação dos resultados da análise de risco
com os critérios do risco para determinar se o risco e/ou sua respec�va magnitude é aceitável ou
tolerável, auxiliando na decisão sobre o tratamento dos riscos;

VIII – Tratamento dos Riscos – processo para modificar o risco, envolvendo a seleção
da(s) opção(ões) mais apropriada(s) de tratamento, incluindo o balanceamento de bene�cios potenciais
derivados em relação ao alcance dos obje�vos, face aos custos, esforço ou desvantagens da
implementação, podendo ocorrer dentre as seguintes estratégias de respostas aos riscos, podendo
envolver as ações de evitar, aceitar, reduzir e compar�lhar;

IX – Estabelecimento de Controles – implantação de ações de controle que visam
reduzir a probabilidade de materialização do risco e/ou seus efeitos, diminuindo a exposição das
a�vidades aos riscos;

X – Monitoramento e Análise Crí�ca – verificação, supervisão, observação crí�ca ou
iden�ficação da situação, executadas de forma con�nua, a fim de iden�ficar mudanças no nível de
desempenho requerido ou esperado, sendo que mudanças significa�vas nos riscos gerenciados deverão
ser reportadas, a qualquer tempo, ao Comitê Setorial;

XI - Registro e Relato – processo de documentação, por meio de mecanismos
apropriados, da gestão de riscos e de seus resultados, sendo parte integrante da governança da
organização, melhorando a qualidade do diálogo com as partes interessadas e apoiando a Alta Direção e
os órgãos de supervisão a cumprirem suas responsabilidades.

§1º Eventuais conflitos de atuação decorrentes do processo de gestão de riscos serão
dirimidos pelo Comitê Setorial de Compliance Público.

§2º A gestão de riscos deverá fazer parte de todos os processos organizacionais,
incluindo o planejamento estratégico, os projetos, as polí�cas de gestão em todos os níveis da
organização e as parcerias com outras organizações.

 

Art. 14. A elaboração de um Plano de Ação para a expansão da Gestão de Riscos deverá
ser feita no início de cada exercício, com vistas a definir/atualizar o escopo das áreas ou processos a
serem mapeados no exercício até a completa implantação da gestão de riscos em toda a pasta. Esse
Plano deverá compreender as fases previstas no art. 13 desta Portaria.

 

Art. 15. O processo de gestão de riscos deve ser objeto de revisão periódica, sempre
que necessário, com prazo não superior a 1 (um) ano, abrangendo as áreas ou processos em que a gestão
de riscos já foi implantada no CBMGO.

Parágrafo único. O limite temporal a ser considerado para o ciclo de gestão de riscos de
cada processo de trabalho será decidido pelo respec�vo proprietário do risco e reportado ao Comitê
Setorial, levando em consideração o limite máximo es�pulado no caput.

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

Art. 16. O Escritório Permanente de Compliance Público do CBMGO manterá registro
formal de todos os atos administra�vos provenientes do Programa de Compliance Público (PCP), com



vistas ao fornecimento de dados que subsidiem revisões periódicas internas, bem como consultorias e
auditorias baseadas em riscos pela Controladoria Geral do Estado.

 

Art. 17. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás estabelecerá plano de
comunicação entre as partes interessadas internas e externas.

 

Art. 18. O Escritório Permanente de Compliance Público, dentro das suas atribuições,
apoiará sistema�camente a implantação, monitoramento e execução desta Portaria, como elo de gestão
entre o Comitê Setorial e os proprietários de riscos.

 

Art. 19. Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Comitê Setorial de
Compliance Público, de acordo com orientações emanadas da Controladoria Geral do Estado.

 

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria
n. 246/2020 - CBM (000013467550).
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

GABINETE DO SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMGO
 
 
 

DECISÃO Nº 5/2022 - CBM/GSCG/EMG-05126

                            

REFERÊNCIA: Processo Administra�vo Disciplinar nº 06/2022 - CCD/9º CIBM.

AUTORIDADE INSTAURADORA: Comandante do 9º CRBM

ENCARREGADO: 2° Ten QOC RG 04.120 Igor Ubiratan Barros FLEURY

RECORRENTE: CB QP/Combatente 03.795 DAIANE Ma�as dos Santos Viegas

 

1. Cuidam os presentes autos de Processo Administra�vo Disciplinar - PAD nº 06/2022 -
CCD/9º CIBM, instaurado em desfavor da CB QP/Combatente 03.795 DAIANE Ma�as dos Santos Viegas,
para apurar prá�ca de transgressão disciplinar em de conduta inapropriada pra�cada pela militar,
culminando na aplicação de sanção disciplinar de 03 dias de prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional, pela autoridade competente, conforme Decisão nº 02/2022 - SACP-CCD
(000027155791), ra�ficada pela Decisão nº 04/2022 - CBM/9º CIBM (000029548660), após interposição
de recurso de reconsideração de ato, por haver concluído pelo come�mento da falta disciplinar cuja
�pificação está insculpida no art. 120,  LI, do Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de
Goiás.

 

2. Irresignada com a decisão que manteve a aplicação da sanção disciplinar, a
recorrente interpõe recurso disciplinar nos termos do art.114, II e art. 116, da Lei estadual nº 19.969, de
11 de Janeiro de 2018, que ins�tui o Código de É�ca dos Militares do Estado de Goiás – CEDIME.

 

3. Em síntese, dispõe que em nenhum momento a acusada deixou de se responsabilizar
pelo o ato que cometeu.

 

4. Alega que se valeu do poder-dever de agir em bene�cio da comunidade, visto exis�r
inúmeros casos de feminicídio no Brasil, e que a conduta da acusada está em conformidade com os
parâmetros legais, dispondo que os elementos estão vinculados entre o ato e a lei, permi�ndo que não
houvesse morte de ambos os lados do conflito.

 

5. Reverbera que a senhora Dilma Cantallops Sastre de Oliveira decidiu por não
prosseguir com a demanda judicial face à acusada, dando solução final ao li�gio no Poder Judiciário na
Vara Criminal (000028901122). Ficando a seu entender, constatada e descartada a responsabilidade
obje�va penal e eventual prá�ca do ilícito penal.

 



6. Narra ainda, que a senhora Dilma Cantallops Sastre de Oliveira não compareceu para
testemunhar no PAD de modo a apontar os elementos do princípio da mo�vação da penalidade, o que no
seu sen�r, desaparece o suporte jurídico para a prossecução do direito real, ficando o direito real sem
objeto.

 

7. Aduz que as responsabilidades são independentes na esfera criminal e na instância
administra�va do CBMGO, a instância criminal não obriga a instância administra�va e, sabendo o
princípio da mo�vação, a acusada em momento algum tenta de meios para se desvencilhar do ilícito
pra�cado.

 

8. Elenca que há uma conduta dissimulada na correlação entre a infração funcional e a
punição imposta, ressaltando que só é lícito examinar o aspecto de compostura da militar em local
público, mas não podendo ter ingerência nos critérios de conveniência militar esbarrando em ar�gos
para pressupor outras condutas não condizentes ao dano.

 

9. Afirma que diante do dolo ou culpa come�do pela acusada para aferir-se a real
gravidade do comportamento, e da proporcionalidade, a fim de proceder a dosimetria puni�va, inexiste
argumentos de que a conduta culposa tenha gravidade o suficiente para propiciar a aplicação da pena de
tamanha gravidade, citando o parecer do encarregado que se inclinou pela configuração de transgressão
média.

 

10. Dispõe que em 09 anos de serviços prestados à Corporação a militar em tela nunca
teve uma conduta divergente da carreira militar. Que seu comportamento sempre foi exemplo de caráter
tanto dentro como fora da Ins�tuição.

 

11. Assim, requer que se avalie novamente a pena aplicada  à luz do CEDIME de modo
que a sanção disciplinar a ser aplicada passe de grave para transgressão disciplinar leve. 

 

12. É o relato. Passo à decisão.

 

13. Ab ini�o, verifica-se que a protocolização da peça recursal foi tempes�va,
atendendo aos requisitos previstos no Art. 110, da Norma Administra�va nº 25 – Processos e
Procedimentos Administra�vos da Corporação.

 

14. No caso em tela, coaduno com a Decisão nº 04/2022 - CBM/9º CIBM
(000029548660) proferida pela autoridade instauradora, quanto à inexistência de fatos que eximem a
acusada de responsabilidade pelos atos pra�cados, devendo ser julgada de acordo com as consequências
dos atos pra�cados e nos termos da legislação castrense aplicável ao caso:

4. Pois bem, apesar de não constar dos autos qualquer prova das mazelas teoricamente
sofridas pela acusada ao longo da vida, registro que os fatos transcritos no O�cio nº 21506/2022
(000029150371) sinalizam prováveis traumas suportados e um sen�mento de gra�dão pelo suposto
apoio recebido de sua irmã Naiara ao longo dos anos. Acontece que, o ordenamento jurídico vigente
aduz que o direito de agir é fruto do monopólio estatal do uso da força legí�ma e da vedação da
autotutela, e representa a provocação ao Estado para que, por meio do Poder Judiciário, saia de sua
imobilidade e se manifeste sobre o direito aplicável à relação jurídica.

 



5. Noutras palavras, a Cb Daiane e todas as demais pessoas envolvidas na celeuma
deveriam ter se valido dos meios legais para resolver o impasse, porquanto, apenas  o Estado detém o
poder de punir e o monopólio de julgar aqueles que pra�cam um delito, não sendo crível admi�r a
autotutela realizada pela Cb Daiane como conduta jus�ficável e aceitável para o caso concreto. A bem da
verdade, a postura tomada por ela no dia 10 de janeiro no mínimo sinaliza, no mínimo, depois de todos
os episódios que norteiam a questão, a figura de uma “jus�ceira” que não acredita no Estado
Democrá�co de Direito, o que é deveras vedado pelas legislações que disciplinam a matéria.

 

6. Não obstante, seguindo os preceitos à luz da administração castrense, no transcrever
do recurso de Reconsideração de Ato não foram abordados fatos que eximem a acusada de
responsabilidade pelos atos pra�cados e devendo como militar ser julgada de acordo com as
consequências dos atos pra�cados. Diante da completa ausência de fatos novos, assim 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.[...](sem grifo no original)

 

15. Nesse sen�do, a própria recorrente afirma acerca da independência das esferas
administra�vas e judicial quanto à instauração e decisão de processos:

 

10 – Agora inclinemos o nosso olhar sobre a acusada, as responsabilidades são
independentes na esfera criminal e na instância administra�va do CBMGO, a instância criminal não obriga
a instância administra�va. Dito isso é sabendo o princípio da mo�vação expostas em linhas pretéritas, a
acusada em momento algum tenta de meios para se desvencilhar do ilícito pra�cado.

 

16. Verifica-se, portanto, que a celeuma envolvendo a recorrente na esfera judicial não
influi na esfera administra�va disciplinar, devendo a Administração Castrense aplicar a lei consoante os
fatos ocorridos.

 

17. No que per�ne à alegação de que o não comparecimento da senhora Dilma
Cantallops Sastre de Oliveira para ser ouvida na condição de testemunha no PAD, de modo a apontar os
elementos do princípio da mo�vação da penalidade, o que faria com que desaparecesse o suporte
jurídico para a prossecução do direito real, tal argumentação não se sustenta. Analisando os autos
observa-se robusta materialidade quanto a transgressão disciplinar come�da, não sendo preponderante
a oi�va da citada testemunha ou de outrem para configuração da falta administra�va pra�cada em
havendo outras provas que comprovam o fato.

 

18. Assim, corroborando com a autoridade instauradora acrescento ainda que
inexoravelmente a acusada extrapolou em sua conduta na situação em debate, de modo a cometer
transgressão disciplinar por ter ofendido, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da
disciplina ou hierarquia militar previstos em lei. Consoante devidamente demonstrado nos autos, a
recorrente transgrediu preceitos é�cos militares, pra�cando uma conduta censurável e desabonadora.

 

19. Nos cursos de formação, habilitação, e demais cursos e estágios de adaptação,
aperfeiçoamento e especialização ministrados no âmbito da Corporação, o militar é instruído de como se
portar nas condições mais adversas, tendo em vista a natureza dos serviços prestados pela Corporação



que exigem atenção, calma e ações precisas para proteger vidas e bens, resguardando a segurança da
comunidade. Nesse contexto, manter a calma e ter equilíbrio emocional, configura condição sine qua
non para atuar nas ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar, bem como na esfera par�cular,
onde o militar deve possuir conduta moral e profissional irrepreensíveis, e em especial obedecer aos
preceitos da é�ca, da disciplina e hierarquia militar.

 

20. Nesse viés, cabe destacar o que dispõe o Código de É�ca e Disciplina dos Militares
do Estado de Goiás:

 
Art. 5° O sen�mento do dever, o denodo militar e o decoro da classe
impõem a cada um dos integrantes das Corporações conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos
é�cos militares:

I – considerar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da
dignidade pessoal;

II – exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;

III – respeitar a dignidade da pessoa humana;

IV – cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, instruções e ordens
emanadas das autoridades competentes;

(...)

VIII – pra�car a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito
de cooperação;

IX – ser discreto em suas a�tudes, maneiras e em linguagem escrita e
falada;

X – abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa
rela�va à Segurança Pública;

XI – respeitar as autoridades civis, militares e eclesiás�cas;

XII – cumprir corretamente seus deveres de cidadão;

XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e privada;

XIV – observar as normas da boa educação;

(...)

XVI – comportar-se, mesmo fora do serviço ou na ina�vidade, de modo
que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do
decoro militar;

 (...)

 XIX – zelar pelo bom nome da Corporação a que pertencer e de cada
um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos
da é�ca militar. (...) 

Art. 120. São transgressões disciplinares graves:

(...)

LI – ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da
disciplina ou hierarquia militar previstos em lei;

(...)(Grifo não original)

 

21. Na mesma seara dispõe o Estatuto Bombeiro Militar – Lei estadual n° 11.416, de
1991 quanto aos deveres do bombeiro militar:

 



Art. 33 - Os deveres dos bombeiros militares emanam de vínculos
racionais e morais que os ligam à comunidade e ao trabalho,
compreendendo essencialmente:

I - a dedicação integral ao serviço e a fidelidade à Ins�tuição a que
pertencem, mesmo com sacri�cio da própria vida;

II - o culto aos símbolos nacionais;

III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;

IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;

V - o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;

VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade;

VII - o trato urbano, cordial e educado para com cidadãos; e

VIII - a segurança da comunidade. (Grifo não original) 

 

22. Desta feita, resta consolidado que a recorrente cometeu transgressão disciplinar ao
agir de maneira contrária ao que preconiza a legislação militar. Ra�ficando esse entendimento, a
autoridade instauradora de maneira asser�va dispôs:

 
Resta evidente pelos trechos acima que as pessoas envolvidas na
celeuma, e boa parte do público presente, sabiam naquela ocasião que a
acusada era militar e que foi designado um oficial do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás, no caso o 2º Tem Veridiano, e outra praça de
graduação superior ao da acusada, no caso o Sgt Hudson, para irem ao
local e conferirem a primeira resposta. A par disso, consta do depoimento
do 2º Ten QOC VERIDIANO de Melo Ramos Júnior(000028715412) que:

“(...) perguntado se "Em algum momento a Cb Daiane desrespeitou a
autoridade do Sr como superior hierárquico?", respondeu que "Eu a
adver� várias vezes na qualidade de superior hierárquico, para ela tomar
compostura, e cessar aquela gritaria que ela estava fazendo na rua, e eu
a adver� em diversos momentos que aquela situação poderia advir
consequências, de toda sorte ela não me atendeu, e con�nuou com a
mesma postura (gritaria, e se referia asra Dilma como idosa) até a
chegada da PM (...)”.

Neste diapasão, resta evidente que a acusada não se preocupou com a
exposição indevida da imagem do 2º TenVeridiano e o Sgt Hudson após
eles chegarem ao local fardados e em viatura da Corporação, porquanto
aquela con�nuou a algazarra apesar de ser adver�da várias vezes sobre
o comportamento inadequado pra�cado naquela ocasião, o que enseja
no mínimo em violação a alguns preceitos é�cos constantes do CEDIME.

Diante disso, dispõe o Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado
de Goiás:

Art. 5° O sen�mento do dever, o denodo militar e o decoro da classe
impõem a cada um dos integrantes das Corporações conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos
é�cos militares:

(...)

IX – ser discreto em suas a�tudes, maneiras e em linguagem escrita e
falada;

XII – cumprir corretamente seus deveres de cidadão;

XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e privada;

XVI – comportar-se, mesmo fora do serviço ou na ina�vidade, de modo
que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do
decoro militar;

(...)



Raciocínio con�nuo, reza o ar�go 15 da citada norma, in verbis:

Art. 15. Transgressão disciplinar é toda violação do dever, da é�ca e das
obrigações militares. (G.N.).

Na mesma linha, aduz o ar�go 120 do CEDIME:

Art. 120. São transgressões disciplinares graves:

LI – ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da
disciplina ou hierarquia militar previstos em lei; (G.N.).

 

 

23. No que per�ne à solicitação de aplicação de sanção disciplinar de natureza leve em
detrimento da grave, cabe destacar que o CEDIME possibilita atenuação de sanção quando surgirem fatos
que recomendem tal procedimento e se assim recomendar o interesse da hierarquia e disciplina, no caso
em tela, face à reprovabilidade da conduta e a gravidade da transgressão disciplinar pra�cada, a referida
medida é incabível de ser aplicada.

 

24. O Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás quanto a hierarquia
e a disciplina, dispõe:

 
Art. 8° A hierarquia e a disciplina são as bases da organização das
Corporações Militares.

 § 1º A cidadania é parte da educação militar e vital para a disciplina
consciente.

§ 2° O superior deve tratar os subordinados com urbanidade e jus�ça,
interessando-se pelo seu bem-estar.

 § 3° O subordinado se sujeita às provas de respeito e deferência para
com seus superiores, de conformidade com os regulamentos e as
tradições militares.

§ 4° As demonstrações de camaradagem, cortesia e consideração,
obrigatórias entre os militares deste Estado, também devem ser
dispensadas aos das Forças Armadas e de outras Corporações.

Art. 9º Hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis
dis�ntos, dentro da estrutura militar, por postos e graduações.
Parágrafo único. A ordenação dos postos e graduações militares se faz
conforme preceituam os Estatutos das Corporações e as normas legais
per�nentes.

Art. 10. Disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento
integral das leis, dos regulamentos, e princípios militares, traduzindo-se
pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos os componentes
da respec�va Corporação Militar. (grifo não original)

 

25. Imperioso salientar que hierarquia e disciplina são pilares do militarismo, princípios
intrínsecos da vida castrense, sendo, portanto, grave suas transgressões. Desta feita, quando
transgredidos, devem ser reprimidos de imediato e de maneira veemente, com vistas a preservar o
ordenamento militar, o que torna inaplicável a medida solicitada pela recorrente.

 

26. Assim, resta materializado que a recorrente cometeu transgressão disciplinar não
restando outra opção senão indeferir o recurso disciplinar apresentado.

 

Isto posto, exaro:



I - Indefiro o pedido constante no referido Recurso Disciplinar;

II - Mantenho a Decisão nº 04/2022 - CBM/9º CIBM (000029548660), proferida pela
autoridade instauradora, que classifica a transgressão como de natureza GRAVE com fulcro no Código de
É�ca e Disciplina dos Militares Estaduais, fixando a sanção disciplinar de 03 (três) dias de Prestação de
Serviço de Natureza Preferencialmente Operacional;

III - Ao Comando de Gestão e Finanças para publicação da presente Resposta ao
Recurso Disciplinar em Bole�m Geral da Corporação;

IV - Ao 9° Comando Regional – 9° CRBM, para providências no sen�do de que, após
publicação desta Decisão, efe�ve a no�ficação da acusada, lavre o competente termo de inclusão de
sanção, e demais providências que lhe competem.

 

 
Gabinete do Subcomando Geral, em Goiânia, 30 de Maio de 2022.

 
 

JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO - CEL QOC
Subcomandante Geral
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