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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 425, de 26 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 n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho n° 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho n° 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI n° 202200011017236, resolvem:

 

Art. 1°  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
1° Ten QOA/Adm 01.488 EDSON OLIVEIRA CARVALHO, CPF: 792.974.121-49, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno n° 3/2001-3° GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno n° 5/2002-3° GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno n° 6/2002-3° GB (suspensão), onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se
"Exercício: 2002";

IV - Bole�m Interno n° 1/2003-2° SGB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

V - Bole�m Geral n° 29/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

VI - Bole�m Geral n° 7/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

VII - Bole�m Geral Financeiro n° 4/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VIII - Bole�m Geral Financeiro n° 8/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

IX - Bole�m Interno Eletrônico n° 1/2007-3° GB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

X - Bole�m Interno Eletrônico n° 9/2008-3° GB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico n° 133/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

XII - Bole�m Geral Eletrônico n° 142/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico n° 141/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico n° 226/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XV - Bole�m Geral Eletrônico n° 102/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico n° 132/2013-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2012", leia-se "Exercício: 2013";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico n° 199/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico n° 105/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico n° 220/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XX - Bole�m Geral Eletrônico n° 215/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico n° 95/2016-CBMGO onde se lê: "Exercício: 2015", leia-se
"Exercício: 2016";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico n° 88/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico n° 149/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico n° 189/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico n° 93/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-se
"Exercício: 2018";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico n° 190/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico n° 122/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico n° 193/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2019", leia-se "Exercício: 2020".

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
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EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 30/05/2022, às 14:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 30/05/2022, às 17:12, 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
000030377639 e o código CRC 19B0FAF3.

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.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011017236 SEI 000030377639
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

NORMAS GERAIS DE AÇÃO - NGA DO 7º CRBM 

 

 

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

 

SEÇÃO I

Do conceito

 

Art. 1º. Comando Regional é a denominação genérica dada à Organização Militar de
alto escalão, subordinada ao Subcomandante Geral, que tem a seu cargo o planejamento estratégico, a
coordenação, a fiscalização e o emprego dos Batalhões, Companhias, Pelotões e Destacamentos
Bombeiro Militar que lhe forem subordinados.

 

SEÇÃO II

Do obje�vo

 

Art. 2º. Compete ao 7º Comando Regional Bombeiro Militar assessorar o Comando
Geral nos assuntos relacionados ao controle e fiscalização da operacionalidade das unidades da
respec�va área de atuação, podendo exercer outras a�vidades definidas pelo Comando Geral da
Corporação.

 

SEÇÃO III

Da finalidade

 

Art. 3º. Coordenar e ar�cular a�vidades de prevenção, guarda, segurança, combate a
incêndio, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e Defesa Civil, além de outras, em uma
determinada área operacional.

 

CAPÍTULO II

DAS SEÇÕES
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Art. 4º. Conforme descrito no organograma, publicado na Portaria 238/2020 - CBM, o
7º CRBM está assim dividido:

I – Comando;

II – Subcomando;

III – Departamento de Operações – DeOp;

IV – Seção de Apoio Administra�vo – SAAd;

V – Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos – SCEV.

 

Art. 5º. Cada seção/departamento ficará responsável por encaminhar à SAAd os
processos lhes atribuídos, para devida conclusão e arquivamento, cabendo-lhes a pesquisa e possível
reabertura do processo, caso necessário.

 

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS

 

SEÇÃO I

Do Comandante Regional

 

Art. 6º. Compete ao Comandante Regional o desempenho das seguintes atribuições:

I – Planejar, coordenar e fiscalizar as ações operacionais e administra�vas em sua área
de atuação;

II – Manter registros dos principais pontos de risco existentes em sua área de atuação,
por meio das respec�vas OBM’s subordinadas, desenvolvendo planos setoriais de prevenção e
minimização de riscos;

III – Controlar e fiscalizar as condições e nível de adestramento de sua tropa;

IV – Manter registros dos bens móveis que es�verem sob sua responsabilidade;

V – Manter registros esta�s�cos das ocorrências verificadas em sua área de atuação e
realizar estudos com vistas ao aperfeiçoamento da prevenção e eficácia no socorro;

VI – Aprovar as Normas Gerais de Ação das diversas unidades de sua área de atuação;

VII – Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de perícia, prevenção e
combate a incêndios; de busca e salvamento; de prestação de socorros nos casos de inundações e
desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, bem assim, à execução de outros serviços que se
fizerem necessários à proteção da comunidade, inclusive a�vidades de defesa civil;

VIII – Controlar, fiscalizar e exigir o cumprimento das a�vidades de instrução e ensino
dos Batalhões, das Companhias Independentes, Pelotões e Destacamentos;

IX – Comunicar, de imediato, ao Comandante Geral e Subcomandante Geral, fatos
graves e ou de repercussão que ocorram em sua área de atuação;

X – Presidir solenidades de passagens de Comando em sua área de atuação;

XI – Movimentar Oficiais e Praças Especiais entre unidades subordinadas, com o aval do
Comando Geral;

XII – Movimentar Praças entre unidades subordinadas, informando ao Comando Geral e
ao Comandante do CGF, para controle;
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XIII – Controle e fiscalização das solicitações de diárias dos comandantes de unidade e
dos militares que compõem a sede do Comando Regional;

XIV – Exercer outras missões e atribuições que lhe forem designadas pelo Comando
Geral.

 

SEÇÃO II

Do Subcomandante Regional

 

Art. 7º. Compete ao Subcomandante do 7º Comando Regional Bombeiro Militar ser o
subs�tuto das competências do Comando Regional na falta ou no impedimento do mesmo:

I – Assessorar o Comando Regional nos assuntos relacionados ao controle e fiscalização
da administração, disciplina e emprego do efe�vo;

II – Exercer o Comando nos afastamentos do �tular, podendo exercer outras a�vidades
definidas em regimento próprio, salvo ordem do Comando Geral;

III – Apoiar todas as seções administra�vas e operacionais do 7º CRBM;

IV – Controlar a regência de missões dos oficiais do 7º CRBM rela�vos a processos e
procedimentos disciplinares e administra�vos.

 

SEÇÃO III

Do Chefe do Departamento de Operações - DeOp

 

Art. 8º. Compete ao Chefe do Departamento de Operações:

I – Controlar, fiscalizar e coordenar as a�vidades desenvolvidas pelo Departamento,
aplicação e fiscalização do Sistema de Comando de Incidentes – SCI, esta�s�ca operacional e outras ações
definidas em regimento próprio;

II – Confeccionar o Plano Tá�co Regional, quando se fizer necessário;

III – Tomar ciência das ocorrências de grande vulto, ou de repercussão social da área de
atuação do 7º CRBM, e reportar estas informações ao comando do 7º CRBM;

IV – Acompanhar as ocorrências de maior vulto ou duração, informando ao
Comandante do CRBM, até o 1º dia ú�l após o término da ocorrência por escrito;

V – Acompanhar as grandes operações, informando ao Comandante do CRBM, até o 1º
dia ú�l após a entrega do Relatório da Operação;

VI – Controlar a regência de missões dos oficiais do 7º CRBM, inclusive as envolvendo as
grandes operações.

VII – Atribuir, no ato da designação do Comandante Setorial da Operação MOPI
(Monitoramento de Operações Integradas), a responsabilidade de prestar contas até o 5º (quinto) dia ú�l
do mês subsequente dos lançamentos da Operação realizados no mês anterior;

VIII – Assumir cumula�vamente as atribuições do Auxiliar do DeOp nos afastamentos e
vacância deste.

IX - Gerir a comunicação entre a DeOp e as Unidades Subordinadas;

X – Organizar o calendário operacional, acompanhar e informar ao Comando do CRBM
datas importantes e/ou de relevância dentro da sua área operacional.

XI – Elaborar e submeter ao Cmt do CRBM as Ordens de Atendimentos.
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SEÇÃO IV

Do Auxiliar do Departamento de Operações – DeOp

 

Art. 9º. Compete ao Auxiliar do Departamento de Operações – DeOp:

I - Auxiliar o Chefe da DeOp nas a�vidades de controle, fiscalização e coordenação das
a�vidades desenvolvidas pelo Departamento na aplicação e fiscalização do Sistema de Comando de
Incidentes – SCI;

II – Elaborar a análise esta�s�ca operacional, conforme orientação do Chefe do DeOp e
do Comandante do 7º CRBM, diariamente;

III – Organizar os arquivos, controlar os recebimentos e remessas de correspondências e
documentos rela�vos ao DeOp;

IV – Redigir documentos per�nentes, gerenciar informações e outras a�vidades de
acordo com as Normas Administra�vas da Corporação rela�vos ao DeOp;

VII – Receber os relatórios de ocorrência dos Comandantes de Unidades, filtrar/ tratar
dados, enviar ao Comandante do 7º CRBM e arquivar em local apropriado;

VIII – Receber, organizar e enviar diariamente informações operacionais referentes ao
7º Comando Regional;

IX – Apresentar relatório mensal, até o dia 5 de cada mês, com as principais ocorrências,
simulados, formaturas, eventos diversos (Ordem de Serviço), POP, PAP, POS (estes três com porcentagem
de par�cipação, férias, ausências), georreferenciar em mapa, constar os principais gastos da OBM,
elaborar compara�vos OBM/efe�vo, combus�vel/distância, tempo resposta/distância,
efe�vo/afastamentos previstos para o mês seguinte (férias, LESP, etc.) esses dados devem ser
demonstrados através de gráficos, planilhas e mapas todos com comentário médio entre 5 a 10 linhas,
das ações ocorridas no CRBM, deve conter também possíveis soluções para problemas;

X – Repassar ao Chefe do DeOp as necessidades operacionais das Unidades
Subordinadas;

XI – Confeccionar: Plano Tá�co Regional (PTR), Plano de ação, Ordem de Atendimento
(OA) e demais documentos afetos à seção;

XII – Abastecer o sistema de comunicação entre a DeOp e as Unidades Subordinadas;

XIII – Avaliar o impacto financeiro dos cursos nas escalas de serviço nas Unidades,
reportando ao Comandante do 7º CRBM;

XIV – Produzir relatório consolidado com dados esta�s�cos rela�vos a cada inspeção e
ao final do ciclo, um relatório detalhado, das inspeções do CRBM.

 

Art 10. O Auxiliar do Departamento de Operações - DeOp, também tem as atribuições
de extrair dados do sistema da Secretaria de Segurança Pública, depurar/tratar os dados, elaborar
planilhas, tabelas e gráficos, de forma que o produto final seja um relatório mensal contendo análise
situacional abrangente, imparcial a ser entregue via SEI até o primeiro dia ú�l de cada mês contendo no
mínimo os seguintes itens:

I – Quan�dade de ocorrência por OBM (Organização Bombeiro Militar) separados por
cidades circunscritas (cidades onde a OBM atua);

II – Quan�dade de ocorrência por dia da semana (segunda-feira, terça-feira...);

III – Quan�dade de ocorrência por horário com intervalo de hora em hora;
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IV – Quan�dade de ocorrência por tempo resposta de quando é registrada a ocorrência
até a chegada no local, separados entre ocorrências na cidade sede e cidades circunscritas;

V – Quilometragem percorrida por viatura na ocorrência;

VI – Velocidade média por viatura, durante o deslocamento, separadas entre:

1. Saída da OBM até a ocorrência;

2. Deslocamento com a ví�ma até o local de atendimento, se for o caso;

3. Retorno à OBM após cumprir a missão;

4. Todo o período de tempo entre a saída da OBM até o seu retorno.

VII – Tempo gasto no atendimento em cada ocorrência (esse tempo PODE ser medido
pelo intervalo de tempo entre a chegada na ocorrência e o deslocamento para o quartel). Esses dados
devem ser separados por categoria e subcategoria de ocorrência, bem como por cada uma das
ocorrências;

VIII – Efetuar um compara�vo entre as OBM’s:

1. Média da quan�dade de ocorrência por bombeiro militar da OBM;

2. Média da quan�dade de ocorrência por viatura operacional;

3. Média de ocorrência por viatura;

4. Média do tempo resposta.

IX – Elaborar esta�s�cas referentes ao desempenho de cada AISP;

X – Elaborar apresentação em Power Point referente aos dados colhidos;

XI – A depender da necessidade do serviço o Chefe do Departamento Operacional
poderá requisitar a qualquer momento acréscimo de informações ou que o relatório seja antecipado;

XII - O chefe do Departamento Operacional poderá requisitar melhorias no relatório,
trocas nas disposições de texto e gráfico, além do �po de gráfico.

 

SEÇÃO V

Do Chefe da Seção de Apoio Administra�vo - SAAd

 

Art. 11. Compete ao Chefe da Seção de Apoio Administra�vo – SAAd:

I – Assessorar o Comando Regional no que se refere ao controle de pessoal, material,
documentação, segurança, manutenção, logís�ca e despesas extraordinárias do 7º CRBM;

II – Distribuir as comunicações eletrônicas, e-mail e SEI, a quem for de direito a tempo e
à ordem, bem como dar publicidade e concluir processos de teor exclusivamente informa�vo;

III – Informar ao Comando do CRBM os eventos, reuniões e aniversários dos oficiais do
CRBM;

IV – Exercer as funções de Comunicação Social, servindo de elo entre o 7º CRBM e a
BM/5 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás;

V – Atualizar as redes sociais, do 7º CRBM, com dados confiáveis;

VI – Ser responsável pela gestão patrimonial do 7º CRBM, mantendo o TTGR
devidamente atualizado;

VII - Exercer a função de escalante dos motoristas lotado no 7º Comando Regional
Bombeiro Militar;
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VIII – Controlar e confeccionar documentos per�nentes, bem como relatórios
esta�s�cos referentes ao POS, PAP, POP e simulados, planilhas diversas e esta�s�cas dos militares que
compõe o 7º Comando Regional Bombeiro Militar;

IX – Ser responsável pela parte cerimonial a�nente ao 7º CRBM.

 

SEÇÃO VI

Do Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo

 

Art. 12. Compete ao Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo – SAAd:

I – O auxiliar o Chefe da SAAD nas suas funções;

II – Enviar documentações, organizar os arquivos, controlar o recebimento e remessas
de correspondências, documentos e similares;

III – Redigir documentos per�nentes, gerenciar informações e outras a�vidades de
acordo com as Normas Administra�vas da Corporação;

IV – Ler todos os Bole�ns Gerais, confeccionar extrato diário dos assuntos referentes ao
7º CRBM e dar ampla divulgação;

V – Confeccionar itens para Bole�m Eletrônico Geral e Reservado e encaminhar ao
chefe da SAAd;

VI – Acessar o programa Sistema Eletrônico de Informações – SEI, verificar/atribuir e dar
andamento aos processos com tempes�vamente;

VII – Verificar os e-mails da seção con�nuamente durante o expediente;

VIII – Controlar afastamentos legais dos militares diretamente subordinados ao 7º
CRBM;

IX – Exercer a função de síndico dengueiro;

X – Alimentar de dados os Sistemas de Planejamento Estratégico – SIPES / SISEE;

XI – Controlar a agenda das a�vidades do 7º CRBM, divulgando ao setor diretamente
interessado as ações e prazos a serem executados, previamente;

XII – Confeccionar as documentações referentes às solicitações de diárias via SSD;

XIII – Realizar o levantamento de necessidades logís�cas (material de escritório,
material de consumo, etc) entre o dia 15 e o dia 20 de cada mês de modo a manter o CRBM sempre
suprido de material logís�co;

XIV – Efetuar divulgação e inscrição de curso operacional;

XV – Confeccionar relatório com as prestações de conta de Diárias e Ajuda de Custo de
todos os militares pertencentes ao 7º CRBM, repassar via sistema ao Comandante para aprovação e
enviar a prestação de contas juntamente com o relatório de diárias ao CGF via e-mail
 cbmgo.fp@gmail.com até o primeiro dia ú�l de cada mês;

 

SEÇÃO VII

Do Chefe da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos – SCEV

 

Art. 13. Compete ao Chefe da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos –
SCEV:



03/06/2022 09:16 SEI/GOVERNADORIA - 000027225545 - Minuta

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32783459&infra_sist… 7/15

I – Controlar, fiscalizar e coordenar o efe�vo, viaturas e equipamentos das unidades
operacionais subordinadas emi�ndo relatório;

II – Acessar o programa Sistema Eletrônico de Informações – SEI, verificar e dar
andamento aos processos tempes�vamente, dentro de sua atribuição;

III – Apoiar na confecção de documentos quando necessário;

IV – Controlar e confeccionar documentações per�nentes a respeito da Prestação de
serviço extraordinário (AC-4), diárias e outros bene�cios pecuniários, referentes às unidades
subordinadas, sempre submetendo ao conhecimento e aval do Comandante do 7º Comando Regional
Bombeiro Militar;

V – Confeccionar esta�s�ca bem como relatório de gastos

de todas as OBM’s subordinadas ao 7º Comando Regional Bombeiro Militar;

VI – Controlar e elaborar documentação per�nente a movimentação, alteração de
efe�vo, de viaturas e equipamentos nas unidades operacionais do 7º CRBM.

VII – Ser responsável pela manutenção das viaturas sob responsabilidade deste
Comando Regional;

VIII – Gerenciar os formulários de controle de manutenção, limpeza e de deslocamentos
das viaturas do 7º CRBM;

IX – Solicitar ao Comando do CRBM as manutenções necessárias às viaturas do 7º
CRBM.

 

SEÇÃO VIII

Do Auxiliar da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos – SCEV

 

Art. 14. Compete ao Auxiliar da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos
– SCEV:

I - Auxiliar o Chefe da SCEV nas a�vidades ro�neiras e no controle, fiscalização e
coordenação do efe�vo, das viaturas e dos equipamentos das unidades operacionais subordinadas;

II - Organizar os arquivos, controlar os recebimentos e remessas de correspondências e
documentos;

III – Redigir documentos per�nentes, gerenciar informações e outras a�vidades de
acordo com as Normas Administra�vas da Corporação;

IV – Receber as planilhas de atualização de dados das OBM’s subordinadas sempre que
houver alterações;

V – Manter os quadros (planilhas) de efe�vo, viaturas e equipamentos operacionais das
OBM’s subordinadas sempre atualizado;

VI – Controlar férias e afastamentos legais, dos comandantes e subcomandantes,
indicando o seu subs�tuto legal durante o seu afastamento até o dia 10 do mês anterior; 

VII – Enviar, com tempes�vidade, cartões de felicitações aos Militares aniversariantes do
7º CRBM e demais que porventura achar per�nente, avisando ao Comando do 7º CRBM das datas.

VIII – Atualizar os dados rela�vos à militares com cursos operacionais.

 

SEÇÃO IX

Do motorista
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Art. 15. Todos os militares do 7º CRBM, eventualmente, seja por necessidade do serviço
ou por indisponibilidade de motorista, poderão ocupar a função de motorista, desde que habilitados para
isso, devendo em todas as ocasiões, comunicar o des�no, horário de saída e retorno previsto e a missão.

 

Art. 16. Compete ao motorista:

I – Atentar-se à escala de serviço, na situação de deslocamentos programados;

II – Realizar a manutenção de primeiro escalão e o devido preenchimento do checklist;

III – Proceder à limpeza completa todas as vezes que a viatura retornar de alguma
missão, marcando a execução e as observações no checklist;

IV – Preencher e manter atualizado o livro de controle de saída de viaturas;

V – Abastecer a viatura sempre que retornar de algum deslocamento e o tanque marcar
menos de 50%.

 

CAPÍTULO IV

DA ORDEM E DA LIMPEZA

 

Art. 17. O 7º CRBM poderá receber colaboradores de empresas terceirizadas, cedidos
pela administração pública, ou cumpridores de penas alterna�vas para fins de emprego na manutenção
predial, na organização e na limpeza de suas instalações.

 

SEÇÃO I

Da Manutenção Predial

 

Art. 18. A manutenção predial do 7º CRBM deverá ser feita de duas formas, quais
sejam: preven�va e corre�va.

 

Art. 19. A manutenção preven�va será realizada, com previsão em cronograma de
ações por uma comissão do CRBM, e constará de uma inspeção visual na Unidade a fim de constatar
algum problema de ordem estrutural, elétrica ou hidráulica.

 

Art. 20. Para a realização da inspeção visual tratada no ar�go anterior deverão ser
consideradas as seguintes ações necessárias, conforme a regularidade necessária a cada caso:

I – Inspeção em aparelhos de ar-condicionado:

1. de 2 em 2 meses para limpeza dos filtros externos;

2. de 6 em 6 meses para limpeza interna do aparelho e verificação da quan�dade de
gás.

II – Caixa d’água: de 6 em 6 meses para limpeza da caixa e aferição da funcionalidade da
boia.

III – Dede�zação: anualmente, preferencialmente no mês de setembro.

IV – Filtros ou purificadores de água: de 6 em 6 meses nas datas de troca.

V – Parte estrutural: de 6 em 6 meses com verificação de possíveis rachaduras, danos na
pintura e no telhado.
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VI – Parte elétrica: de 2 em 2 meses com verificação de lâmpadas, tomadas, disjuntores,
fiação e caixa de força.

VII – Parte hidráulica: de 2 em 2 meses com verificação dos ralos, caixas de gordura,
cifões, encanamentos e torneiras.

VIII – Sistema de informá�ca: mensalmente com medição de velocidade, testes em
pontos de cabeamento e verificação da funcionalidade dos cabos.

 

Art. 21. A manutenção corre�va deverá ser feita sempre que constatado algum
problema na inspeção preven�va.

Parágrafo Único: Caso não seja possível realizar o reparo com as condições existentes
deverá ser feita solicitação junto às Unidades Subordinadas ao 7º CRBM para tomada de providências.

 

SEÇÃO II

Da Limpeza

 

Art. 22. A limpeza das instalações do 7º CRBM constará das ações empregadas de forma
regular com o fito de manter os ambientes higienizados e desinfetados para propiciar um ambiente de
trabalho saudável.

           

Art. 23. Consideram-se ambientes do 7º CRBM:

I – Sala e banheiro do Comandante;

II – Sala de Gerenciamento de Crises;

III – Sala e Lavabo de Espera;

IV – Sala de Reuniões;

V – Alojamento e Banheiro Masculino;

VI – Alojamento e Banheiro Feminino;

VII – Cozinha;

VIII – Área de Lazer;

IX – Pá�o coberto;

X – Pá�o descoberto;

XI – Pavilhão Nacional;

XII – Área verde;

XIII – Corredor de acesso;

XIV – Muros, Grades e Portão;

XV - Estacionamento externo.

 

Art. 24. Deverá ser seguido o seguinte cronograma de ações para manutenção da
limpeza das instalações do 7º CRBM:

I – Segunda-feira. Limpeza dos ambientes internos envolvendo os seguintes locais:

1. piso;

2. banheiros;
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3. mobiliário;

4. portas;

5. janelas.

II – Terça-feira. Limpeza dos ambientes internos envolvendo os seguintes locais:

1. piso;

2. banheiros.

III – Quarta-feira. Limpeza dos seguintes locais:

1. piso;

2. banheiros;

3. pá�o;

4. área de lazer;

5. pavilhão nacional;

6. corredor de acesso.

IV – Quinta-feira. Limpeza dos ambientes internos envolvendo os seguintes locais:

1. piso;

2. banheiros;

3. mobiliário;

4. portas;

5. janelas.

V – Sexta-feira. Limpeza dos seguintes locais:

1. piso;

2. banheiros;

3. grades e portão;

4. estacionamento externo.

 

SEÇÃO III

Da Jardinagem

 

Art. 25. A jardinagem compreende as ações necessárias para modelagem,
remodelagem e manutenção da área verde do 7º CRBM, incluindo a Praça Dom Pedro II.

 

Art. 26. Na medida das possibilidades deverá ser seguido o seguinte cronograma de
ações para manutenção da jardinagem do 7º CRBM:

I – Segunda-feira:

1. soprar, ou varrer, as calçadas laterais, até a estátua do Dom Pedro II;

2. molhar a grama e o jardim do estacionamento externo, se necessário.

II – Terça-feira:

1. molhar a grama e o jardim do estacionamento externo, se necessário;
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2. carpir pragas da grama e do jardim do estacionamento externo e ajustar canteiros, se
necessário;

3. rastelar e recolher as folhas da praça junto ao lixo.

III – Quarta-feira:

1. soprar, ou varrer, as calçadas laterais, até a estátua do Dom Pedro II;

2. molhar a grama e o jardim do estacionamento externo, se necessário.

IV – Quinta-feira:

1. molhar a grama e o jardim do estacionamento externo, se necessário;

2. carpir pragas da grama e do jardim do estacionamento externo e ajustar canteiros, se
necessário;

3. rastelar e recolher as folhas da praça junto ao lixo.

V – Sexta-feira:

1. soprar, ou varrer, as calçadas laterais, até a estátua do Dom Pedro II;

2. molhar a grama e o jardim do estacionamento externo, se necessário.

Parágrafo Único: Na impossibilidade de seguir o cronograma proposto as ações mais
emergenciais, deverão ser priorizadas de forma o�mizada.

 

SEÇÃO IV

Do Controle das Ações

 

Art. 27. Para fins de controle da presença dos colaboradores de empresas terceirizadas,
dos cedidos pela administração pública, ou dos cumpridores de penas alterna�vas no 7º CRBM, a SAAd
deverá adotar os meios necessários, a fim de restar claro a frequência de cada colaborador, conforme o
que for exigido para cada caso.

Parágrafo Único: Os controles de frequência deverão ser preenchidos diariamente e
encaminhados mensalmente ao Órgão de origem de cada colaborador.

 

 

CAPÍTULO V

DA ROTINA ADMINISTRATIVA

 

Art. 28. A fim de nortear as ações administra�vas poderá ser seguida a seguinte ordem
de ações, no período matu�no:

I – Preparar ambiente de trabalho:

a) abrir portas e janelas;

b) ligar luzes (se necessário);

c) ligar computador;

d) limpar mesa de trabalho;

e) ligar ar-condicionado (conforme previsão de horários estabelecida/se necessário).

II – Conferir missões (1ª conferência):

a) dar andamento em missões Urgente Urgen�ssimas (UU);
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b) dar vazão para documentos aguardando deliberação.

III – Abrir e-mails cbmgo.7crbm@gmail.com e 7crbm@bombeiros.go.gov.br:

a) abrir Google Agenda do e-mail cbmgo.7crbm@gmail.com;

b) conferir e-mails recebidos;

c) dar andamento em demandas geradas via e-mail;

d) conferir compromissos na Google Agenda;

e) dar andamento em demandas listadas na Agenda.

IV – Abrir Sistema Eletrônico de Informações - SEI:

a) tomar conhecimento de novos Processos;

b) gerar documentos necessários;

c) arquivar documentos necessários;

d) recolher assinaturas necessárias;

e) encaminhar documentos e processos necessários;

f) acompanhar andamento processual;

g) acompanhar cumprimento das OBM's do 7º CRBM.

 

Art. 29. Poderá ser seguida a seguinte ordem de ações, no período vesper�no:

I – Conferir missões (2ª conferência):

a) dar andamento em missões Urgentes (U);

b) produzir documentos necessários.

II – Conferir e dar andamento nas demandas geradas nos e-mails:
cbmgo.7crbm@gmail.com e 7crbm@bombeiros.go.gov.br;

III – Conferir Sistema Eletrônico de Informações – SEI:

a) tomar conhecimento de novos Processos;

b) gerar documentos necessários;

c) arquivar documentos necessários;

d) recolher assinaturas necessárias;

e) encaminhar documentos e processos necessários;

f) acompanhar andamento processual;

g) acompanhar cumprimento das OBM's do 7º CRBM.

IV – Abrir VPN;

V – Abrir SICAD:

a) tomar conhecimento de novos Bole�ns Gerais Eletrônicos - BGE’s;

b) extrair itens de BGE’s necessários;

c) arquivar extratos de BGE’s necessários;

d) divulgar publicações de interesse (individual e cole�vo).

VI – Conferir missões (3ª conferência):

a) dar andamento em missões Normais (N);

b) produzir documentos necessários.
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VII – Planejar dia posterior relacionando por ordem de Prioridade (UU, U, N e com
prazo);

VIII – Fechar estabelecimento:

a) desligar computador;

b) desligar aparelho de ar condicionado;

c) desligar luzes;

d) fechar porta e janelas.

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art. 30. O horário de expediente segue o prescrito no RESIOBOM, em consonância com
a Portaria n. 034/2019 – CG.

 

Art. 31. Poderão ser recebidos colaboradores de outros órgãos, estagiários, bolsistas ou
menores aprendizes, desde que realizados os trâmites administra�vos permissivos adequados, ou que
não haja disposição em contrário.

 

Art. 32. Para fins de subs�tuição de funções, consideram-se as seguintes possibilidades:

I – Subs�tuto do Comandante Regional:

1. direto: Subcomandante Regional;

2. eventual: Oficial designado pelo Comando Geral.

II – Subs�tuto do Subcomandante Regional:

1. direto: Oficial designado pelo Comando Geral;

2. eventual: Oficial designado pelo Comando Regional.

III – Subs�tuto do Chefe do Departamento de Operações - DeOp:

1. direto: Chefe da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos – SCEV;

2. eventual: Chefe da Seção de Apoio Administra�vo - SAAd.

IV – Subs�tuto do Chefe da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos –
SCEV:

1. direto: Chefe da Seção de Apoio Administra�vo - SAAd;

2. eventual: Chefe do Departamento de Operações - DeOp.

V – Subs�tuto do Chefe da Seção de Apoio Administra�vo - SAAd:

1. direto: Chefe do Departamento de Operações - DeOp;

2. eventual: Chefe da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos – SCEV.

VI – Subs�tuto do Auxiliar do Departamento de Operações - DeOp:

1. direto: Auxiliar da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos – SCEV;

2. eventual: Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo - SAAd.

VII – Subs�tuto do Auxiliar da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos –
SCEV:
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1. direto: Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo - SAAd;

2. eventual: Auxiliar do Departamento de Operações - DeOp.

VIII – Subs�tuto do Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo - SAAd:

1. direto: Auxiliar do Departamento de Operações - DeOp;

2. eventual: Auxiliar da Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos – SCEV.

 

Art. 33. Consideram-se funções extras a serem desempenhadas pelos militares do 7º
CRBM:

I – Designado de Ordem e Limpeza;

II – Designado de Jus�ça e Disciplina;

III – Cipeiro;

IV – Síndico Dengueiro;

V – Outras.

Parágrafo Único: As missões extras serão designadas pelo Comando do 7º CRBM,
conforme a necessidade de cada caso.

 

Art. 34. A Seção de Apoio Administra�vo - SAAd será responsável pelo andamento dos
Procedimentos Administra�vos Disciplinares de toda natureza, inclusive das Unidades Subordinadas.

Parágrafo Único: Na impossibilidade da execução de tal função deverá ser seguida o
ordenamento previsto no Art. 32.

 

Art. 35. Deverá ser elaborado Plano de Segurança Orgânica que contemple o
mapeamento de riscos e o manual de condutas para colaboradores e visitantes.

 

Art. 36. Esta Norma Geral de ação entrará em vigor após aprovação do Comandante
Geral.

 

Art. 37. Os Casos omissos desta NGA serão regulamentados pelo Comandante do 7º
Comando Regional Bombeiro Militar.

 

 

Caldas Novas-GO, 03 de fevereiro de 2.022.

 

 

 

Marcos Abrahão Monteiro de Paiva – TC QOC BM

Comandante do 7º Comando Regional de Bombeiro Militar

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ABRAHAO MONTEIRO DE PAIVA,
Comandante, em 04/02/2022, às 10:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.
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OBJETIVOS 

 

- Apresentar o 7º Comando Regional Bombeiro Militar ao colaborador, de forma que 

esse, ao final, conheça suas peculiaridades e formas de procedimento em cada 

caso; 

- Incentivar um convívio ético e sociável, evitar conflito de interesses e estabelecer o 

foco na prestação de serviços a ser realizada; 

- Promover a segurança do trabalho nas suas diversas possibilidades, primando pela 

manutenção da condição ambiental segura e do comportamento seguro; 

- Proteger a Unidade de Bombeiros de atentados à segurança institucional e orgânica.  

 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

- COLABORADORES: todos os prestadores de serviços, que não sejam militares. 

Podem ser: estagiários, bolsistas, jovens aprendizes, colaboradores cedidos pela 

prefeitura ou outro órgão, reeducandos, voluntários, etc. 

- MILITARES: todos os bombeiros militares. 

- COMANDANTE: militar de mais alta patente na Unidade. Tem a responsabilidade de 

comandar a Unidade. 

- SUBCOMANDANTE: militar com a segunda maior patente na Unidade. É 

responsável por responder pelo comandante na sua ausência, além de cumprir suas 

obrigações específicas. 

- CHEFE DE SEÇÃO: militar que chefia uma seção na Unidade. 

- AUXILIAR DE SEÇÃO: militar que auxilia na seção onde presta seus serviços. 

- VOLUNTÁRIOS: pessoas físicas ou jurídicas que gratuitamente, por vontade 

própria, prestem algum tipo de serviços ao Quartel. 
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- REEDUCANDOS: pessoas físicas que estão em cumprimento de pena alternativa 

imposta pela Justiça, nas dependências da Unidade. 

 

POSTOS E GRADUAÇÕES 

 

POSTOS 

 

- CORONEL 

 

- TENENTE CORONEL 

 

- MAJOR 

 

- CAPITÃO 

 

- 1º TENENTE 

 

- 2º TENENTE 

 

 

GRADUAÇÕES 

 

- SUBTENENTE 

 

- 1º SARGENTO 

 

- 2º SARGENTO 

 

- 3º SARGENTO 

 

- CABO 

 

- SOLDADO 
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O CBMGO 
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HISTÓRICO DA CORPORAÇÃO 

 

- 05 de novembro de 1957 

 Designação de 11 policiais militares para fazerem o Curso de Bombeiros em Minas 

Gerais. 

- 17 de dezembro de 1958 

 Lei 2.400/1958 – Criou a Companhia de Bombeiros da Capital (dentro da estrutura 

da PMGO). 

- 14 de novembro de 1967 

 Lei 6.814/1964 – O Corpo de Bombeiros é assim denominado pela primeira vez, 

além de receber a estrutura de Batalhão. 

 

SEPARAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 

 

- 05 de outubro de 1989 

 Promulgação da Constituição Estadual de Goiás. 

 Criação do Corpo de Bombeiros Militar. 

- 1º de janeiro de 1990 

 Nomeação do 1º Comandante Geral da Corporação, o Coronel PM Pedro Francisco 

da Silva. 

 

O CBMGO EM CALDAS NOVAS 

 

- 19 de fevereiro de 1997  

 Criação da Unidade do Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Caldas Novas, 

conhecida como 4º Subgrupamento de Incêndio (4º SGI). 

- 28 de abril de 1997 

 Solenidade oficial de inauguração da Unidade. Instalações funcionavam no Centro 

da Cidade. 

 - 21 de outubro de 2011 

 Inauguração de nova sede no Parque das Brisas e elevação à categoria de Batalhão 

(9º BBM). 

 - 30 de março de 2021 

 Criação do 7º Comando Regional Bombeiro Militar. 

 - 21 de outubro de 2021 

 Inauguração do 7º Comando Regional Bombeiro Militar 



8 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO DO 7º CRBM 

 

6º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR: 

 

- Itumbiara; 

- Bom Jesus de Goiás  

- Buriti Alegre; 

- Cachoeira Dourada; 

- Panamá. 

 

9º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR: 

 

- Caldas Novas; 

- Água Limpa;  

-  Corumbaíba;  

- Marzagão;  

- Rio Quente. 

 

10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR: 

 

- Catalão; 

- Anhanguera; 

- Cumari; 

- Davinópolis; 

- Goiandira;  

- Nova Aurora;  

- Ouvidor;  

-  Três Ranchos; 

- Pires Belo (Distrito de Catalão); 

- Santo Antônio do Rio Verde (Distrito de Catalão). 

 

12ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR: 

 

- Morrinhos; 

- Edealina; 

- Pontalina. 
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14ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR: 

 

- Pires do Rio; 

- Orizona; 

- Palmelo; 

- Santa Cruz de Goiás. 

 

16ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR: 

 

- Goiatuba; 

- Aloândia; 

- Joviânia; 

- Vicentinópolis. 

 

23ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR: 

 

- Ipameri; 

- Campo Alegre de Goiás; 

- Domiciano Ribeiro (Distrito de Ipameri); 

- Urutaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

SÍMBOLO 

 

 

 

FÊNIX 

 Conta a história que a ave enfrenta fogo para gerar a vida, “ressurgindo das cinzas”, 

portanto ela dá a vida para gerar outras vidas. 

 

CÍRCULO 

 Ideia de continuidade de totalidade, além de representar evolução, em que a leitura 

é feita do centro para a extremidade. 

 

MANGUEIRAS 

 Representam o combate a incêndio. O sentido anti-horário das mangueiras revela o 

desafio do bombeiro de correr contra o tempo, no combate ao incêndio e no resgate de 

vidas. 
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MISSÃO 

 

 Proteger a vida, o patrimônio e o meio-ambiente para o bem-estar da sociedade. 

 

VISÃO 

 

Tornar-se uma Corporação com segurança financeira e de pessoal para garantir 

atendimento de qualidade à população goiana. 

 

VALORES 

 

 Hierarquia: traduzida como ordenação da autoridade em diferentes níveis. É 

alicerçada na confiança, na lealdade e no respeito.  

Disciplina: regime consistente que leva a liberdade de ação do bombeiro militar em 

seguir os ensinamentos de boa conduta, por meio da obediência às leis, aos regulamentos, 

às normas sociais e às ordens superiores.  

Ética: é expressa pela observação aos princípios constitucionais que regem o 

serviço público. Traduz-se na coerência entre responsabilidade nas ações praticadas por 

todo bombeiro militar e as leis vigentes.  

Camaradagem: respeito ao indivíduo, primando sempre pelo bom relacionamento 

entre as pessoas.  

Responsabilidade: define-se pela relação ética e transparente da Corporação com 

todos os públicos com os quais se relaciona, caracterizando-se também por estabelecer 

metas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade.  

Coragem e Resistência: aptidão para suportar fadiga, escassez e esforço físico 

prolongado, forjando o bombeiro militar ao cumprimento de missões, fazendo-o superar o 

medo, a dor, o perigo, a incerteza e/ou a intimidação.  

Aprimoramento técnico/profissional: a busca do conhecimento do bombeiro 

militar nos cursos, estágios e instruções, no auto aperfeiçoamento, para a constante 

capacitação profissional e o bom desempenho das atividades funcionais.  

Sustentabilidade: capacidade de sustentação ou conservação do processo de 

desenvolvimento, suprindo as necessidades do presente, preservando os recursos para o 

futuro. 
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ESTRUTURA DO COMANDO REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

CONTATOS 

 

 

TELEFONE: (64) 3454-6649 

 

 EMAIL: cbmgo.7crbm@gmail.com 
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PRECEITOS 

ÉTICOS 

E 

COMPORTAMENTAIS 
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ÉTICA E AFABILIDADE 

  

 Os colaboradores deverão tratar todos com ética, honestidade, eficiência, atenção, 

respeito, cortesia e transparência. 

 Algumas ações são muito importantes e devem constituir práticas diárias, tais como: 

- respeitar para ser respeitado; 

- lembrar dos limites; 

- ser gentil e agradável; 

- fazer o melhor possível; 

- informar para onde vai; 

- solicitar autorização para entrar ou sair; 

- aguardar a vez; 

- escutar as orientações com atenção; 

- ser simpático e educado; 

- saber perdoar; 

- manter bom humor. 

 

PONTUALIDADE 

  

 Pontualidade demonstra estabilidade, integridade, valor próprio e alheio. 

 A pontualidade é uma forma de expressar a importância que cada compromisso tem 

para você, assim como o respeito que você tem pelas pessoas que estão envolvidas com 

o que será realizado.  

 Ser pontual demonstra sua atitude em cumprir o que foi combinado, e assim, inspira 

nos demais a confiança que depositarão em tarefas e objetivos atribuídos a você.  

 Ser pontual demonstra sua capacidade de gerenciar o próprio tempo, e por 

consequência, a aptidão de gerenciar equipes e projetos. 

 

ABSENTEÍSMO 

  

 O absenteísmo nada mais é que a ausência do funcionário no ambiente de trabalho, 

seja por faltas, saídas ou atrasos, justificados ou não, afetando a eficácia e eficiência da 

Corporação. 
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 Quando ocorre o absenteísmo no trabalho, o colaborador fica longe de suas tarefas 

e obrigações, o que pode prejudicar seu desenvolvimento profissional e 

a produtividade de toda a sua equipe. 

 É importante que, tanto os colaboradores, como a Corporação, entendam os motivos 

que geram o absenteísmo e procurem solucioná-los. Uma conversa franca e respeitosa 

pode ser um bom primeiro passo. 

 

PRESENTEÍSMO 

  

  É o nome dado ao fenômeno de se estar de corpo presente no ambiente de trabalho, 

mas, por vários motivos o profissional não tem produtividade. Ou seja, o indivíduo está 

fisicamente presente, mas a mente não está. Também é conhecido como a Síndrome do 

Desânimo. 

 Ele pode se apresentar como uma pressa para finalizar o trabalho e ficar livre, assim, 

predomina a vontade de ir embora sem se importar com a qualidade do que é feito. A 

pessoa conta as horas que faltam para deixar seu posto de trabalho. 

 Outra forma de manifestação é o “piloto automático” na condução das atividades, o 

colaborador não se envolve, de fato, com o trabalho e acaba aumentando a probabilidade 

da ocorrência de diversos erros. 

 

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 

  

 Lanches e refeições: utilizar a cozinha. É vedada alimentação nas mesas, balcões e 

seções de trabalho. 

 Chicletes: devem ser evitados nos ambientes de trabalho. Seu uso deve ser restrito 

a ambientes mais descontraídos e informais. 

 Geladeira: evite manter alimentos na geladeira. Se precisar, faça-o por pouco tempo 

mediante autorização prévia.  

 Cigarro: evite o uso de cigarros durante o expediente. Seu vício, sua 

responsabilidade!  

 Remédios: evite a ingestão de remédios sem receituário médico. Use-os com 

discrição. 
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APARELHOS ELETRÔNICOS 

 

 Celular 

 Mantenha-o em modo silencioso ou vibratório. 

 Evite elevar o volume das teclas enquanto troca mensagens. 

 Use o celular somente para ligações de emergência.  

 

 Rede Wi-Fi 

 A rede da OBM (Organização Bombeiro Militar) é de uso exclusivo do serviço. O 

compartilhamento pessoal de Wi-Fi, de celulares para outros celulares, também não é 

permitido.  

 

 Fone de ouvido 

 Em momento algum deve ser utilizado. 

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL EM GERAL 

 

 Trajar-se e comportar-se de forma a valorizar a imagem da Corporação. 

 Nas atividades internas é possível se vestir de maneira menos formal, porém 

respeitando as orientações para cada caso. 

 Para facilitar a identificação, todos os colaboradores devem usar crachá em local 

visível durante o horário de trabalho, nas dependências do quartel, ou mesmo em serviço 

externo. 

 

 Perfume:  

 É particular, não público. Cada pessoa tem um gosto. Não se deve saturar o 

ambiente com um cheiro. 

 

 Adereços: 

 Devem ser evitados quaisquer adereços para aqueles que forem prestar serviços de 

natureza braçal. Os colaboradores que prestarem serviços na administração devem evitar 

exageros na sua composição. 
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 Óculos escuros:  

 Servem para proteger os olhos do sol e nada mais. Não se deve conversar usando 

óculos escuros. Ao conversar, retire os óculos e os reponha quando a conversa terminar. 

 Em ambientes militares só devem usar óculos escuros os que tiverem problemas de 

fotofobia com recomendação médica. Após o pôr do sol não há motivos para o uso de 

óculos escuros. 

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAIS 

 

 Utilizar calças compridas (jeans) e calçado fechado. 

 São proibidas quaisquer vestimentas que façam apologia ao crime, como: o uso de 

drogas ou o estímulo à violência. 

 Deve ser evitado o uso de:  

- bermudas; 

- chinelos; 

- saias; 

- vestidos; 

- camisetas regatas; 

- camisas desabotoadas; 

- correntes; 

- brincos que excedam os lóbulos das orelhas. 

 

APRESENTAÇÃO PESSOAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

 Adotar vestimentas condizentes com o ambiente de trabalho. Devem ser evitados:  

- mini blusas; 

- blusas e vestidos frente única; 

- minissaias; 

- calças de cintura baixa; 

- roupas colantes e/ou transparentes; 

- decotes e fendas acentuados; 

- bermudas; 

- shorts; 

- camisetas regatas; 

- chinelos. 
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BOA CONVIVÊNCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 O ambiente de trabalho deve ser saudável e harmonioso. A forma adequada de 

tratamento ao dirigir a alguém é sempre o chamando de “senhor” ou “senhora”. 

 O relacionamento interpessoal deve ser cortês, educado, respeitoso, evitando-se 

brincadeiras e uso de palavras de baixo calão. A propagação de boatos deve ser evitada e 

as dúvidas devem ser sanadas junto aos gestores de cada área. 

 Deve-se preservar a ordem, limpeza e organização nas mesas, armários e todos os 

recintos da OBM, principalmente naqueles de uso comum, como pátio, estacionamento, 

banheiros, copas, escadas e corredores. 

 

CIVISMO 

 

 O civismo é a demonstração de dedicação, fidelidade e admiração pela pátria. 

 É salutar a demonstração de respeito pelo país, principalmente nos momentos em 

que seus símbolos nacionais são exaltados e adornados. 

 Durante o hasteamento e o arreamento do Pavilhão Nacional, o colaborador deve se 

fazer presente nas proximidades e se manter em posição de respeito, até que os bombeiros 

encerrem as honras ao mesmo. 

 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E CONFLITO DE INTERESSES 

  

 Durante o período de trabalho, cada colaborador deve se dedicar integralmente ao 

exercício de suas funções, visando o cumprimento integral de suas atividades. 

 Todos os colaboradores têm o dever de prestar contas de seus atos. 

 Todos os fatores que contribuem para desviar a atenção das atividades durante o 

período de trabalho são considerados inadequados. 

Os colaboradores devem evitar qualquer situação que possa envolver conflito entre 

interesses pessoais e os interesses do Corpo de Bombeiros Militar, bem como exercer 

qualquer outra atividade que possa coincidir com seu horário de trabalho. 

 É proibido exercer o comércio interno de quaisquer produtos ou manter relação 

comercial entre os colegas de trabalho. Não assuma qualquer compromisso em nome da 

OBM. 
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FOTOGRAFIAS 

  

 Saiba o que fotografar, se o momento é oportuno e se é permitido. 

 Não fotografe a OBM nem faça selfies em seu interior. 

 Não use fotos de terceiros sem a devida concordância. 

  

POLÍTICA E RELIGIOSIDADE 

 

 A OBM respeita o direito à liberdade individual, de credo, política ou religiosa.  

 Dentro da OBM são proibidas manifestações de natureza política ou religiosa. 

 Opiniões pessoais são de interesse próprio da pessoa e não dizem respeito à 

Unidade Militar. Guarde as suas consigo. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

 A OBM disponibiliza vários recursos para que seus colaboradores possam 

desempenhar suas atividades da melhor maneira possível.  

 É obrigação de todos utilizar os recursos existentes de forma racional e somente 

para atividades profissionais relacionadas à OBM.  

 É proibido o uso de recursos da OBM para fins particulares. 

  

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 Todos têm o dever de descartar o lixo, separando-o seletivamente em local 

adequado, facilitando a coleta. 

 Todos devem economizar água, energia elétrica e demais recursos da instituição. 

  Todos são responsáveis por fiscalizar ações que venham na contramão da 

sustentabilidade ambiental. 
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DICAS DE SEGURANÇA 
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COMO EVITAR O ACIDENTE DE TRABALHO 

 

- Conheça os riscos; 

- Mantenha a organização do ambiente. Evite materiais espalhados; 

- Não improvise ferramentas, equipamentos ou materiais; 

- Não faça manutenções se não foi treinado para isso; 

- Evite trabalhar com pressa e correria; 

- Evite brincadeiras, correria e algazarras no local de trabalho. Mantenha atenção 

voltada para a atividade que estiver executando; 

- Não faça gambiarras na rede elétrica; 

- Evite utilizar cabos elétricos muito longos. Quanto mais longo for maior será a chance 

de sobrecarregá-lo; 

- Não mexa na rede elétrica se não for especialista; 

- Evite ligar mais de um equipamento dependendo da potência da tomada; 

- Todo equipamento em manutenção deve ser sinalizado. Isso evita acionamentos 

que poderiam provocar acidentes; 

- Não use fones de ouvidos ou similares no local de trabalho;  

- Tenha cuidado ao subir em escadas. Só trabalhe em altura quando supervisionado. 

Lembre-se: dependendo da queda você não terá uma segunda chance; 

- Comunique imediatamente uma situação de risco em seu ambiente; 

- Aplique as medidas preventivas ou corretivas; 

- Siga as orientações que lhe forem dadas; 

- Use EPI’s; 

- Ajude a preservar os EPC’s. 

  

 

 



22 
 

RISCOS AMBIENTAIS 
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MAPA DE RISCO 

 

 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

 É todo equipamento de proteção utilizado pelo coletivo com o objetivo de proteger a 

saúde e a integridade física dos colaboradores em um determinado ambiente de risco.  

 Devem ser bem sinalizados, para evitar ao máximo a exposição dos colaboradores 

a riscos e reduzir as consequências nos casos de acidentes. 
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 Todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo colaborador, destinado 

à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

  

 

 

 

O QUE FAZER EM CASO DE ACIDENTE 

1 – Acionar o socorro imediato (193/192). 

2 – Iniciar os primeiros socorros (se capacitado para tanto). 

3 – Informar os bombeiros militares mais próximos. 

4 – Qualquer situação que envolva baixa, mesmo que momentânea, deve-se apresentar o 

comprovante de atendimento e afastamento (Atestado Médico) no seu órgão de origem. 
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SEGURANÇA 

ORGÂNICA 
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AUTORIZAÇÃO DE ACESSO 

 

 Os colaboradores deverão conhecer e respeitar os locais, sistemas e serviços que 

poderão acessar. 

 É proibido aos colaboradores o acesso aos alojamentos e áreas restritas, salvo para 

limpezas ou manutenções, desde que autorizado previamente. 

  

CONTROLE DE PRESENÇA 

 

 O colaborador deverá se apresentar na Seção de Apoio Administrativo sempre que 

iniciar e terminar uma jornada de trabalho. Lá será feito o controle de assinaturas (entrada 

e saída). 

   

CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 O crachá será recebido ao apresentar-se à Seção de Apoio Administrativo, no 

momento da anotação do horário inicial. 

 O colaborador deverá portar o crachá de identificação em local visível, enquanto 

estiver prestando serviços na OBM. 

 No fim do expediente o crachá deverá ser devolvido no mesmo lugar para 

assentamentos do horário final. 

 

HORÁRIOS 

 

 O horário de prestação de serviços na OBM seguirá o padrão adotado para a 

Corporação. 

 Serviços de natureza administrativa deverão ser realizados em horário de 

expediente. 

 Os serviços de natureza braçal deverão ser realizados durante o dia, sendo proibidos 

após as 18h00m. 

 Situações adversas serão analisadas pelo Comando da Unidade. 
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FALTAS E AUSÊNCIAS 

 

 O controle de presenças é feito conforme as exigências do órgão cedente. 

 A OBM somente encaminha o relatório de presenças ao final de cada mês, ou ciclo 

de controle. 

 Cada colaborador é responsável pelo cumprimento de suas horas de trabalho. 

 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 

 

 Os veículos serão submetidos à consulta aos órgãos competentes, quanto a sua 

condição legal. 

Desde que não apresentem restrição documental e/ou jurídica, os colaboradores 

poderão estacionar seus veículos na parte interna da OBM, em local determinado. 

Os veículos deverão ser estacionados de ré. 

 Ao adentrar, ou sair da unidade, os veículos devem ser mantidos em 1ª marcha, em 

baixa velocidade.  

 Cada colaborador é responsável pelo seu veículo e pela legalidade do mesmo.  

  

USO DE VIATURAS 

 

 As viaturas são de uso exclusivo do serviço bombeiro militar. 

 É proibido o deslocamento de colaboradores em viaturas militares. 

 O adentramento em qualquer viatura somente poderá ser feito com autorização de 

algum militar para a realização de trabalho. 

 

CONDUTAS VEDADAS 

 

- Utilizar recursos de informática com finalidade ilegal ou que possa causar danos à 

reputação da OBM;  

- Transmitir ou armazenar informações ameaçadoras, obscenas, perturbadoras, 

preconceituosas, imorais ou que possam, de alguma forma, caluniar ou difamar o Corpo de 

Bombeiros Militar, seus militares ou parceiros; 

- Violar a privacidade de outros usuários;  

- Utilizar o correio eletrônico para fazer propaganda de produtos, serviços ou qualquer 

atividade de interesse pessoal, em benefício próprio, de outras pessoas ou organizações;  
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- Transmitir e/ou instalar programas de computador que violem direitos autorais e a 

legislação vigente; 

- Endereçar automaticamente mensagens destinadas a uma caixa de correio eletrônico da 

OBM para uma caixa de correio fora da rede corporativa; 

- Permitir o acesso de terceiros aos serviços de informática sem a devida aprovação; 

- Transmitir ou armazenar informações pessoais, de modo que interfiram ou concorram com 

a capacidade de armazenagem ou de transmissão disponível para fins profissionais;  

- Transmitir deliberadamente códigos maliciosos ou vírus de computador;  

- Enviar ou retransmitir “correntes” de mensagens; 

- Usar listas de distribuição para enviar, como SPAM, informações que extrapolem o escopo 

de suas atividades na OBM;  

- Acessar páginas da internet que não tenham conexão com a área de atuação ou a função 

exercida na OBM e que possam sobrecarregar a rede da OBM. 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA

 

 

1. SITUAÇÃO GERAL

Comando Regional é a denominação genérica dada à Organização Militar de alto
escalão, subordinada ao Subcomandante Geral, que tem a seu cargo o planejamento estratégico, a
coordenação, a fiscalização e o emprego dos Batalhões, Companhias, Pelotões e Destacamentos
Bombeiro Militar que lhe forem subordinados.

Compete ao 7º Comando Regional Bombeiro Militar assessorar o Comando Geral nos
assuntos relacionados ao controle e fiscalização da operacionalidade das unidades da respec�va área de
atuação, podendo exercer outras a�vidades definidas pelo Comando Geral da Corporação.

 

2. FINALIDADE

O presente documento visa estabelecer os procedimentos de interesse da Segurança
Orgânica do 7º CRBM. A adoção de medidas de segurança foi adotada após adequada análise dos riscos e
dos aspectos envolvidos, a fim de garan�r a salvaguarda do quartel em seus aspectos �sicos,
documentais, informacionais e humanos.

 

3. OBJETIVO

Adotar medidas de Segurança Orgânica que visem à prevenção e à obstrução de ações
adversas de qualquer natureza contra pessoal, áreas, instalações, documentos, materiais e sistemas de
informações do 7° BBM.

 

4. CONCEITUAÇÕES

 

4.1. Acessos

É a possibilidade de uma pessoa obter conhecimento e/ou dados que devam ser
protegidos pelos integrantes da Seção.

4.2. Credencial de segurança

É a autorização oficial que habilita determinada pessoa a ter acesso a
dados/informações e áreas com permanência restrita;

4.3. Comprome�mento

Perda da segurança resultante do acesso não autorizado;

4.4. Grau de sigilo
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Gradação atribuída a dados, informações, área ou instalação considerados sigilosos em
decorrência de sua natureza ou conteúdo;

4.5. Integridade

Incolumidade de dados ou informações na origem, no trânsito ou no des�no;

4.6. Inves�gação para credenciamento

Averiguação sobre a existência dos requisitos indispensáveis para concessão de
credencial de segurança;

4.7. Compar�mentação

É o resultado eficaz de todas as medidas de salvaguarda que visam a restringir o acesso
à necessidade de conhecer;

4.8. Necessidade de conhecer

Condição pessoal, inerente ao efe�vo exercício de cargo, função, emprego ou a�vidade,
indispensável para que uma pessoa possuidora de credencial de segurança, tenha acesso a dados ou
informações sigilosas;

4.9. Ostensivo

Sem classificação, cujo acesso pode ser franqueado;

4.10. Vazamento

É a divulgação, não autorizada, de conhecimento ou dado sensível.

 

5. AÇÕES NECESSÁRIAS

 

5.1. Segurança do Pessoal

a) Proceder à educação de segurança e confirmar caracterís�cas pessoais exigidas;

b) Acompanhamento dos servidores com o obje�vo de detectar indícios de vazamentos
de informação e comportamentos adversos ao esperado no desempenho da função;

c) Atenção e monitoramento na prestação de serviço dos reeducandos des�nados à
OBM;

d) Controle de acesso a ambientes;

e) Credenciamento para a função.

5.2. Segurança da Documentação e do Material

a) Controle de reproduções de documentos;

b) Controle de custódia;

c) Classificação e desclassificação;

d) Seleção dos documentos as serem arquivados ou destruídos;

e) Manter as portas sempre trancadas quando não houver militares da seção;

f) Manter atualizado mecanismo de custodia e cautela de materiais e equipamentos;

g) Zelar pelo correto acondicionamento de materiais de valor, seja pessoal ou da
ins�tuição.

5.3. Segurança das Comunicações e da Tecnologia da Informação:

a) Backup de sistemas e arquivos semanalmente;

b) Emprego de criptografia;
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c) Implantação de redes seguras sem acesso a internet;

d) Segurança da transmissão;

e) Proteção de dados e so�wares;

f) Controle de usuários;

g) Controle de senhas para acesso a documentos virtuais;

h) An�vírus atualizado;

i) Implantação do sistema de monitoramento por câmeras na OBM;

j) Controle de acesso aos e-mails ins�tucionais.

5.4. Segurança das Áreas e das Instalações

a) Demarcação das áreas: visa sinalizar as áreas sigilosas e restritas por meio de
convenções, u�lizando linguagem clara ou códigos para informar às pessoas os diferentes graus de
sensibilidade das mesmas, apresentando se como um primeiro elemento dissuasor;

b) Implantar sistema de monitoramento de vídeo com gravação de imagens para
posterior análises;

c) Implantar sistema de alarme na OBM, visando proteger prioritariamente os pontos
mais sensíveis.

d) Implantação de Barreiras: criação de obstáculos de qualquer natureza para impedir o
ingresso de pessoas não autorizadas nas áreas sigilosas ou restritas e permi�r um efe�vo controle da
circulação das pessoas que tenham autorização de acesso. Implantar: cercas, muros, concer�nas,
guardas, sistemas de iden�ficação de controle de veículos e pessoas, alarmes entre outros.

5.4.1. É vedado o acesso de pessoas estranhas às instalações �sicas da OBM portando
armas de fogo ou objetos que, por sua forma e finalidade de emprego, possam cons�tuir-se como armas
brancas;

5.4.1.1. O acesso de pessoas armadas será permi�do a policiais em serviço e a militares
do CBMGO que esteja com a documentação da arma regularizada;

5.4.1.2. No caso de iden�ficação de pessoa portando arma de fogo que não se
enquadre na situação prevista no item anterior, deverá ser acionado o militar mais an�go para verificação
do registro e do porte de arma per�nentes, bem como para adoção das medidas de acionamento de
autoridades competentes, se necessário;

5.4.1.3. Caso seja necessário, a busca pessoal deverá ser realizada sempre que, ao
adentrar ou sair da edificação, houver o acionamento de disposi�vos eletrônicos que indiquem a
presença de metais ou materiais que provoquem o acionamento de tais disposi�vos.

 

6. COMPETÊNCIAS

 

6.1. Comando

Orientar e fiscalizar as ações a serem executadas.

6.2. Seção de Controle de Efe�vo, Viaturas e Equipamentos - SCEV

a) Providenciar mecanismos de restrição de acesso a ambientes da OBM, tais como:
trancas para todas as dependências;

b) Zelar pelo correto acondicionamento de materiais e equipamentos de valor, seja
pessoal ou da ins�tuição;

c) O�mizar o controle de custódia e cautela de materiais e equipamentos;

d) Manter as viaturas sempre trancadas e as chaves recolhidas em local seguro.
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6.3. Seção de Apoio Administra�vo - SAAd

a) Providenciar lista nominal (credenciamento) de quem e qual seção o militar poderá
ter acesso;

b) Manter atualizado an�vírus nas máquinas da seção;

c) Providenciar o backup de dados em ambiente virtual seguro e ou HD Externo;

d) Estabelecer sistema de senhas para acesso aos documentos digitais da OBM;

e) Estabelecer ro�na de trocas de senhas importantes;

f) Providenciar a iden�ficação do grau de sigilo dos documentos recebidos e produzidos
pela OBM, bem como a guarda dos mesmos;

g) Estabelecer processos de tramitação de informação para manutenção de sua
integridade;

h) Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos da OBM, bem como a orientação e
condução adequada dos visitantes;

i) Monitorar os reeducandos encaminhados pela jus�ça dentro das instalações do 7º
CRBM;

j) Realizar cadastro de todos os veículos que são estacionados no pá�o interno.

6.4. Departamento de Operações – DeOp

a) Após a instalação das câmeras de segurança, monitorar as faixas de cobertura de
cada aparelho;

b) Manter os portões que dão acesso a OBM sempre fechados;

c) Realizar levantamento necessário para dimensionamento e instalação de câmeras de
vídeo, alarme de segurança, sinalizador de entrada e saída de viaturas, motor elétrico no portão,
interfone com câmera e trava elétrica na porta, concer�nas e iluminação de pontos estratégicos para a
segurança;

d) Criar Manual de Condutas dos Colaboradores;

e) Preparar apresentação de Integração de colaboradores e visitantes.

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

7.1. O militar que es�ver monitorando as câmeras deverá manter atenção especial a
pessoas e veículos suspeitos nos arredores da edificação;

7.2. Em situações de manifestações e tumultos próximos à OBM é recomendado;

a) O fechamento de portões externos e internos de acesso a edificação, sem esquecer
de viabilizar a fluidez do trânsito de saída de viaturas;

b) Estabelecimento de um ponto de controle de acesso e de saída da edificação junto
aos portões externos da mesma;

7.3. Em situações envolvendo boatos perniciosos, recomenda-se interromper a
proliferação do boato;

7.4. Todo militar que perceber situações de vulnerabilidade da segurança da instalação
�sica deverá comunicar o militar mais an�go;

7.5. Em caso de recebimento de visitas públicas, é recomendado:

a) Solicitação de lista nominal de visitantes com iden�ficação de pessoas maiores de
idade;
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b) Acompanhamento durante o trânsito de pessoas junto à edificação, a fim de garan�r
a incolumidade das instalações e documentos, não permi�ndo o acesso de terceiros a computadores e
arquivos das Seções.

7.6. Em caso de invasão ou tenta�va de invasão, é recomendado:

a) O acionamento dos demais militares para apoio;

b) O fechamento dos portões externos de acesso à edificação;

c) Estabelecimento de um ponto de controle de acesso e de saída da edificação junto
aos portões externos da mesma;

d) Acionamento das autoridades competentes (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia
Técnico-Cien�fica, etc)

7.7. O acesso de terceirizados é vedado às áreas de segurança classificadas como
sigilosas, salvo mediante liberação e acompanhamento do Comando da Unidade ou Oficial mais an�go
presente.

7.8. Quanto ao estacionamento de veículos é recomendado:

a) Observar a disposição de vagas predeterminadas pelo administrador da instalação
�sica;

b) Observar a a�tude de pessoas próximas aos veículos;

c) Solicitar levantamento de dados de placa de veículo com caracterís�cas suspeitas
(furto/ roubo/clonagem);

d) Catalogar os veículos que por algum mo�vo forem permanecer dentro do quartel
diferentes das viaturas da OBM e dos seus respec�vos militares.

 

8. NORMAS E REFERÊNCIA

Portaria n. 18/2020 - MJ. Aprova a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de
Segurança Pública;

Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos a
serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garan�r o acesso a
informações;

Lei Estadual n. 19.969/2018. Ins�tui o Código de É�ca e Disciplina dos Militares do
Estado de Goiás - CEDIME.

 

 

Caldas Novas, 03 de fevereiro de 2.022.

 

 

 

Marcos Abrahão MONTEIRO de Paiva – TC QOC
Comandante do 7° CRBM

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ABRAHAO MONTEIRO DE PAIVA,
Comandante, em 04/02/2022, às 10:24, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027244950 e o código CRC 10CEAB94.

 

7º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - cbmgo.7crbm@gmail.com 
Rua Antônio Inocêncio, esquina com Rua Vera Cruz, Centro, Caldas Novas-GO, CEP 75680-057 (64)

3454-6649
 

Referência: Processo nº 202200011001947 SEI 000027244950



Risco FísicoRisco Físico

Risco QuímicoRisco Químico

Risco BiológicoRisco Biológico

Risco ErgonômicoRisco Ergonômico

Risco de AcidentesRisco de Acidentes

INTENSIDADE DO RISCO

LEGENDA

G M P

SERVIDORES EXPOSTOS
MAS FEM TOTAL

DATA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICAAGENTES AMBIENTAIS

RECOMENDAÇÕES

SETOR: 

MAPA DE RISCOS
7º CRBM

Pátio

P
Iluminação inadequada

0107 08
1º/01/2022 à 31/12/2022

- Realizar estudo luminotécnico do pátio;

- Ligar luzes do pátio às 18h30m;

- Manter pátio limpo de obstáculos que possam

causar acidentes;

- Reparar nível em locais onde empossa água.

Poças de água



Risco FísicoRisco Físico

Risco QuímicoRisco Químico

Risco BiológicoRisco Biológico

Risco ErgonômicoRisco Ergonômico

Risco de AcidentesRisco de Acidentes

INTENSIDADE DO RISCO

LEGENDA

G M P

SERVIDORES EXPOSTOS
MAS FEM TOTAL

DATA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICAAGENTES AMBIENTAIS

RECOMENDAÇÕES

SETOR: 

MAPA DE RISCOS
7º CRBM

Alojamento Feminino

Fungos, Bactérias e Vírus

- Realizar limpeza dos colchões periodicamente;

- Lavar roupas de cama periodicamente;

- Manter janelas abertas durante o dia, quando for

possível;

- Não utilizar colchões sem os protetores de

colchão (tecido) e de calçados (vinil).

P

01 01-
1º/01/2022 à 31/12/2022



Risco FísicoRisco Físico

Risco QuímicoRisco Químico

Risco BiológicoRisco Biológico

Risco ErgonômicoRisco Ergonômico

Risco de AcidentesRisco de Acidentes

INTENSIDADE DO RISCO

LEGENDA

G M P

SERVIDORES EXPOSTOS
MAS FEM TOTAL

DATA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICAAGENTES AMBIENTAIS

RECOMENDAÇÕES

SETOR: 

MAPA DE RISCOS
7º CRBM

Alojamento Masculino

Fungos, Bactérias e Vírus
P

- Realizar limpeza dos colchões periodicamente;

- Lavar roupas de cama periodicamente;

- Manter janelas abertas durante o dia, quando for

possível;

- Não utilizar colchões sem os protetores de

colchão (tecido) e de calçados (vinil);

- Instalar tampões nas beliches,

05 05-
1º/01/2022 à 31/12/2022

Pontas de Beliches sem tampões



Risco FísicoRisco Físico

Risco QuímicoRisco Químico

Risco BiológicoRisco Biológico

Risco ErgonômicoRisco Ergonômico

Risco de AcidentesRisco de Acidentes

INTENSIDADE DO RISCO

LEGENDA

G M P

SERVIDORES EXPOSTOS
MAS FEM TOTAL

DATA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICAAGENTES AMBIENTAIS

RECOMENDAÇÕES

SETOR: 

MAPA DE RISCOS
7º CRBM

Sala de Reuniões

Exigência de postura inadequada 

- Cuidar   para   seguir    parâmetros    posturais

adequados à jornada de trabalho;

- Realizar pausas e alongamentos durante a

jornada de trabalho.

1º/01/2022 à 31/12/2022

P

08 - 08



Risco FísicoRisco Físico

Risco QuímicoRisco Químico

Risco BiológicoRisco Biológico

Risco ErgonômicoRisco Ergonômico

Risco de AcidentesRisco de Acidentes

INTENSIDADE DO RISCO

LEGENDA

G M P

SERVIDORES EXPOSTOS
MAS FEM TOTAL

DATA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICAAGENTES AMBIENTAIS

RECOMENDAÇÕES

SETOR: 

MAPA DE RISCOS
7º CRBM

Hall de Entrada

1º/01/2022 à 31/12/2022
05

- Manter caixa de disjuntores fechada;

- Acionar profissional habilitado para realização

de manutenções na caixa de disjuntores.

Eletricidade P

- 05



Risco FísicoRisco Físico

Risco QuímicoRisco Químico

Risco BiológicoRisco Biológico

Risco ErgonômicoRisco Ergonômico

Risco de AcidentesRisco de Acidentes

INTENSIDADE DO RISCO

LEGENDA

G M P

SERVIDORES EXPOSTOS
MAS FEM TOTAL

DATA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICAAGENTES AMBIENTAIS

RECOMENDAÇÕES

SETOR: 

MAPA DE RISCOS
7º CRBM

Sala de Gerenciamento de Crises

1º/01/2022 à 31/12/2022

Eletricidade

Exigência de postura inadequada

- Eliminar uso de extensões e benjamins;

- Ajustar fiação dos recursos de informática;

- Cuidar para seguir parâmetros posturais

adequados à jornada de trabalho;

- Realizar pausas e alongamentos durante a

jornada de trabalho.

07 01 08

P



Risco FísicoRisco Físico

Risco QuímicoRisco Químico

Risco BiológicoRisco Biológico

Risco ErgonômicoRisco Ergonômico

Risco de AcidentesRisco de Acidentes

INTENSIDADE DO RISCO

LEGENDA

G M P

SERVIDORES EXPOSTOS
MAS FEM TOTAL

DATA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICAAGENTES AMBIENTAIS

RECOMENDAÇÕES

SETOR: 

MAPA DE RISCOS
7º CRBM

Sala do Comandante

1º/01/2022 à 31/12/2022

Exigência de postura inadequada P

- Cuidar   para   seguir    parâmetros    posturais

adequados à jornada de trabalho;

- Realizar pausas e alongamentos durante a

jornada de trabalho.

01 - 01



Risco FísicoRisco Físico

Risco QuímicoRisco Químico

Risco BiológicoRisco Biológico

Risco ErgonômicoRisco Ergonômico

Risco de AcidentesRisco de Acidentes

INTENSIDADE DO RISCO

LEGENDA

G M P

SERVIDORES EXPOSTOS
MAS FEM TOTAL

DATA

REPRESENTAÇÃO GRÁFICAAGENTES AMBIENTAIS

RECOMENDAÇÕES

SETOR: 

MAPA DE RISCOS
7º CRBM

Cozinha

1º/01/2022 à 31/12/2022
02 01 03

Fungos, Bactérias e Vírus

Piso escorregadio

- Lavar louças e utensílios com detergente neutro;
- Manter janelas abertas durante o dia, quando for
possível;
- Manter o chão seco de umidade;
- Utilizar faca com corpo voltado para a parede,
acondicionando-a na gaveta com cuidado, após
utilização;
- Atentar-se ao utilizar equipamentos
aquecedores de toda natureza.

P
Cortes

Queimaduras
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011013357
Nome: 21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
Assunto: Comissão Técnica

PARECER CBM/21ª CIBM - NERÓPOLIS-16492 Nº 6/2022

1. Referência

 

Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
Normas Técnicas – CBMGO;
Portaria n. 16/2022 – CIBM DE NERÓPOLIS;
Protocolo da Análise do Projeto de n.: 169397/21;
Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 63590/22;
Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H assinado pelo proprietário do Posto dos  Carreiros
EIRELI e pelo Autor do Projeto Ruylom Ferraz de Aguiar Teixeira. 

 

2. Identificação do Solicitante e das Edificações

 

Nome ou Razão Social: Posto dos Carreiros Eireli, CNPJ: 11.192.792/0001-60;
Endereço: Rua 11, Qd 08, Lt 06, Nº 07, Vila São Sebastião, Damolândia - Goiás;
Ocupação/Uso/Descrição/Divisão informada: Local dotado de abastecimento de combustível/G-3;
Área Total Construída Apresentada: 279,06 m2;
Quantidade de Pavimentos Apresentada: 01;
Altura Apresentada: Térreo.

 

3.  Requerimento

 

A edificação em questão está situada na Rua 11, Qd 08, Lt 06, Nº 07, Vila São Sebastião, Damolândia -
Goiás, possui área construída de 279,06 m2, local dotado de abastecimento de combustível/G-3. O projeto da
edificação passou por uma análise, sob o protocolo 169397/21, que gerou um relatório de exigências.

Foram postos a termo, por meio do Anexo H, a seguinte solicitação:

1. Respiros e bombas de combustiveis, não estão afastados conforme 9.2 da NT 25 parte 2.
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4. Comentários

 

1 - De acordo com o item 9.2 da Norma Técnica 25/2014 (Segurança contra incêndio para líquidos
combustíveis e inflamáveis Parte 2 – Armazenamento em tanques estacionários) as bombas, tanques e
suspiros devem obedecer as seguintes distâncias mínimas:

9.2.1 As bombas de abastecimento, os tanques e os suspiros dos tanques de líquidos inflamáveis e
combustíveis devem ser instalados de acordo os distanciamentos mínimos, abaixo relacionados:
a) 15 metros de equipamentos e máquinas que produzam calor (churrasqueiras: carvão e a gás, chapas a
gás, elétrica e a carvão, e similares);
b) 10 metros de descargas de motores à explosão não instalados em veículos e outras fontes de ignição;
c) 5 metros de lojas de conveniência, locadoras, lan houses, lanchonetes e outros serviços/comércios e
similares;

NT 25 - Parte 2
 

2 - A norma contempla em linguagem especifica, dando interpretação restritiva ao tipo de edificação com
distanciamentos mínimos regulados, que são: lojas de conveniência, locadoras, lan houses, lanchonetes e
outros serviços/comércios e similares. Por "similares", considera-se para efeito de interpretação deste relator,
qualquer tipo de comércio ou prestação de serviço não destacado anteriormente.

 

3 - No caso em questão, observa-se no projeto, que a edificação adjacente ao posto não é utilizada
para atividade comercial ou de prestação de serviço, e que sua ocupação se limita ao escritório, copa e
garagem. Não havendo fonte de ignição, motores a explosão, equipamentos e máquinas que produzam calor,
com distanciamento menor que o previsto na NT 25.

 

5. Parecer

 Diante o exposto está comissão julga da seguinte forma:

1. Deferir o projeto apresentado;

CIBM DE NERÓPOLIS, aos 26 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE EINSTEIN DE SOUSA, Bombeiro (a) Militar,
em 26/05/2022, às 16:29, 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 GISKARD XAVIER NUNES, Comandante, em
26/05/2022, às 16:30, 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 JANARY SILVA DE PAULA, Bombeiro (a) Militar, em
26/05/2022, às 16:49, 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
000030386219 e o código CRC 776DB8E4.
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 COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR DE NERÓPOLIS 
RUA JUSCELINO KUBISTCHEK S/N Qd.S/Q Lt.S/L - Bairro SETOR SAO PAULO - CEP 75460-

000 - NEROPOLIS - GO - COM RUA MARECHAL DEODORO

 

Referência: Processo nº 202200011013357 SEI 000030386219
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 248, de 27 de maio de 2022

 

Designa oficial de ligação para captação de recursos para a Corporação.

 

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 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30
de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova
o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos autos do
Processo Administra�vo SEI nº 202200011017418, resolve:

 

Art. 1º  Designar o Maj QOC 02.269 Nériton PIMENTA Rocha como oficial de ligação
para fins de captação de recursos voltados à realização de inves�mentos no Corpo de Bombeiros Militar
perante a 2ª Promotoria de Jus�ça de Senador Canedo/Ministério Público do Estado de Goiás, que possui
a Dra. Marta Moriya Loyola como �tular.

Paragrafo único. O encargo estabelecido no caput deste ar�go é sem prejuízo das
funções que já exerce.

 

Art. 2º Determinar que quaisquer gestões de militares/órgãos deste CBMGO perante
aquela Promotoria somente seja realizada com o conhecimento do oficial supracitado e anuência deste
Comandante-Geral.

 

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Bole�m 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 30/05/2022, às 10:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030421432 e o código CRC 141B5193.
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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 202200011017418 SEI 000030421432



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

20ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

NORMAS GERAIS DE AÇÃO - NGA DA 20ª CIBM/GOIANIRA

 

TÍTULO I

DA FINALIDADE E DA APLICAÇÃO

 

Art. 1º As Normas Gerais de Ação – NGA da 20ª Companhia Independente Bombeiro
Militar é um conjunto de prescrições regulamentares rela�vas às atribuições, responsabilidades e
exercício das funções dos Bombeiros Militares lotados nesta OBM. Elas são inerentes ao serviço
operacional, administra�vo, de defesa civil e de proteção contra incêndio e pânico, baseadas nas leis,
regulamentos e ordens superiores, que visam orientar e padronizar as a�vidades e par�cularidades
co�dianas desta Organização Bombeiro Militar – OBM.

Parágrafo único. Esta NGA visa suprir as situações pendentes nos regulamentos
militares da Corporação.

Art. 2º Aplica-se este regimento à 20ª CIBM, bem como aos Postos Avançados que por
ventura sejam estabelecidos, no que lhes compe�rem.

Art. 3º Cabe ao Comandante da Unidade, resolver os casos omissos ou duvidosos que
se verificarem na aplicação desta NGA, ou que posteriormente surgirem em consequência do
desenvolvimento da OBM, ou mudanças na estrutura do CBMGO, devendo serem atualizados e
complementados, conforme necessidade.

 

TÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

 

Art. 4º A 20ª Companhia Independente Bombeiro Militar terá sua estrutura
organizacional definida conforme Quadro de Organização e Distribuição de Efe�vo do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, Portaria n. 202/2019-CBM.

 

TÍTULO III

DO SERVIÇO BOMBEIRO MILITAR

 

CAPÍTULO I

DO SERVIÇO OPERACIONAL

 



Art. 5º O Serviço Operacional é cons�tuído pelas a�vidades de Prevenção, Preparação,
Resgate, Salvamento, Combate a Incêndio, atendimento envolvendo Produtos Perigosos, ações de Defesa
Civil, dentre outros serviços inerentes à a�vidade fim do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

 

SEÇÃO I

GENERALIDADES

 

Art. 6º As escalas ordinárias do Serviço Operacional no âmbito da 20ª CIBM obedecerão
às norma�vas do CBMGO em vigor.

Art. 7º As escalas ordinárias do serviço operacional, e outras de natureza permanente,
independem do horário do serviço administra�vo da OBM.

Art. 8º O Treinamento Físico Militar – TFM será realizado conforme a NA-02 do CBMGO.

§ 1º O militar ao realizar o TFM deverá deixar o uniforme operacional em situação mais
favorável para o pronto emprego.

§ 2º Durante o serviço operacional deverá ser u�lizado o uniforme padrão previsto para
cada a�vidade, salvo autorização em contrário.

 

CAPÍTULO II

DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

 

Art. 9º O serviço administra�vo é todo aquele que visa atender às necessidades
funcionais da OBM, como apoio ao Comando no que tange à documentação, legislação vigente, ensino e
instrução, logís�ca, comunicação social e demais serviços de natureza administra�vos.

 

SEÇÃO I

GENERALIDADES

 

Art. 10 O expediente é o período de trabalho des�nado à preparação e execução dos
serviços administra�vos da OBM.

Art. 11 O horário de expediente do serviço administra�vo será cumprido conforme
RESIOBOM.

§ 1º O Treinamento Físico Militar – TFM, para os militares que cumprem o expediente
será realizado conforme NA-02 do CBMGO.

Art. 12 Os oficiais e praças deverão permanecer na OBM durante o expediente e
somente podem se afastar:

I. Os oficiais, mediante autorização do Comandante da OBM, podendo delegar ao
Subcomandante;

II. As praças, mediante autorização de seu Chefe imediato.

Parágrafo único. Os oficiais e praças, durante o expediente, deverão manter-se com o
uniforme previsto, salvo quando expressamente autorizados.

 

CAPÍTULO III

DO SERVIÇO TÉCNICO



 

Art. 13 O serviço técnico é todo aquele exercido, por meio da Seção de Segurança
Contra Incêndio e Pânico – SECIP, cuja finalidade se des�na à orientação, fiscalização e cumprimento do
prescrito pelo Código Estadual de Proteção Contra Incêndio, Explosão, Pânico e Desastres, ins�tuído pela
Lei Estadual nº. 15.802/2006 e demais normas vigentes.

 

SEÇÃO I

GENERALIDADES

 

Art. 14 Os vistoriadores e atendentes internos da 20ª CIBM cumprirão horário,
conforme RESIOBOM.

I. O Treinamento Físico Militar – TFM, para os militares empregados na SECIP será
realizado conforme NA-02 do CBMGO.

Art. 15 Os vistoriadores e atendentes deverão permanecer na OBM durante seu horário
de trabalho e somente podem se afastar mediante autorização do Chefe imediato.

 

TÍTULO IV

DAS FUNÇÕES DE COMANDO

 

CAPÍTULO I

DO COMANDANTE DA 20ª CIBM

 

Art. 16 O Comandante da 20ª CIBM é o oficial responsável pelas ações que ocorrer em
todos os setores de sua OBM, além de manter relações amistosas com outras Organizações Civis e
Militares, com o 5º Comando Regional Bombeiro Militar – 5º CRBM e com o Comando Geral da
Corporação.

Art. 17 São atribuições do Comandante da 20ª CIBM:

I. Assessorar o 5º CRBM, o CODEC, o CAL, o CAT e o Comando Geral, nos assuntos
relacionados à sua competência e área de atuação;

II. Cumprir as Normas Operacionais, Administra�vas e manuais, nos assuntos de sua
competência;

III. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

IV. Prezar pela boa apresentação individual;

V. Exigir o cumprimento das determinações per�nentes à OBM, oriundas de
documentações dos setores superiores (Determinação, Convocação, Ordem de Atendimento, entre
outros), cumprindo rigorosamente os respec�vos prazos estabelecidos;

VI. Organizar, dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar as a�vidades da OBM, visando o
fiel cumprimento de suas missões, conforme legislação vigente ou ordens superiores;

VII. Expedir normas gerais de ação, diretrizes, instruções e ordens às seções
subordinadas de sua estrutura;

VIII. Responsabilizar-se, coordenar e fiscalizar o material permanente da OBM por meio
do Termo Geral de Responsabilidade – TGR, obedecendo à legislação vigente;

IX. Movimentar oficiais e praças, quando necessário, entre as seções subordinadas da
OBM;



X. Convocar os militares da OBM para as formaturas, bem como para a realização dos
Testes de Ap�dão Física – TAF, conforme legislação vigente, bem como para formaturas;

XI. Coordenar e fiscalizar as ações da Regional de Defesa Civil na área operacional da
OBM;

XII. Supervisionar todas as a�vidades e serviços da OBM, facilitando, contudo, o livre
exercício das funções de seus subordinados, para que desenvolvam o espírito de inicia�va, e sintam a
responsabilidade decorrente do dever;

XIII. Conceder e suspender férias, licenças e outros afastamentos legais dos militares da
OBM, conforme plano de férias anual e necessidade do serviço, observando os critérios da legislação
vigente;

XIV. Manter intercâmbio com outras OBM do CBMGO;

XV. Par�cipar, imediatamente, à autoridade superior, fatos de natureza grave ocorridos
na OBM, solicitando-lhe intervenção se não es�ver em suas atribuições providenciar a respeito;

XVI. Realizar inspeções previstas ou inopinadas em todas as dependências da OBM e
suas seções;

XVII. Realizar as inclusões, reinclusões e movimentações inerentes ao serviço bombeiro
militar;

XVIII. Dar suas ordens e instruções, sempre que possível, por intermédio do
Subcomandante e demais oficiais;

XIX. Fiscalizar a u�lização de recursos para pagamento de serviço extraordinário

XX. Exercer outras atribuições previstas nas legislações vigentes;

XXI. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

CAPÍTULO II

DO SUBCOMANDANTE DA 20ª CIBM

 

Art. 18 O Subcomandante é o oficial auxiliar e subs�tuto imediato do Comandante da
Unidade, seu intermediário na expedição de todas as ordens e responsável pela disciplina, instrução,
serviços administra�vos e os relacionados à SECIP, cuja execução cumpre-lhe fiscalizar.

Art. 19 São atribuições do Subcomandante da 20ª CIBM:

I. Assessorar o Comandante da OBM nos assuntos relacionados ao controle e
fiscalização da administração, operacionalidade, disciplina e emprego do efe�vo;

II. Subs�tuir o Comandante da OBM em seus impedimentos ou afastamentos legais,
podendo exercer outras a�vidades definidas e/ou delegadas;

III. Coordenar, controlar e fiscalizar as ações operacionais e administra�vas da OBM, por
meio dos escalões subordinados, visando o fiel cumprimento das missões;

IV. Prezar pela boa apresentação individual;

V. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

VI. Expedir normas gerais de ação, diretrizes, instruções e ordens às seções
subordinadas de sua estrutura, dando sempre ciência ao Comandante da OBM;

VII. Coordenar e fiscalizar férias, licenças e outros afastamentos legais, conforme plano
de férias anual, observando os critérios da legislação vigente;

VIII. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes da OBM, fiscalizando-os, repassando as
informações e alterações ao Comandante da 20ª CIBM, auxiliando-o nos diversos assuntos referentes às



a�vidades desenvolvidas na Unidade e sugerindo soluções, modificações ou inovações visando à
melhoria do serviço;

IX. Fiscalizar e exigir dos responsáveis diretos, a correta manutenção e limpeza das
dependências da OBM, bem como tomar as medidas necessárias e fornecer os meios para o seu
cumprimento;

X. Despachar às seções competentes da OBM, naquilo que lhe compete, documentos
ou procedimentos administra�vos recebidos pelo Comando Geral, 5º CRBM e Comando da OBM;

XI. Instaurar inquéritos, sindicâncias e outros procedimentos administra�vos
per�nentes à manutenção da disciplina da OBM;

XII. Fiscalizar, por meio dos escalões subordinados, a disciplina no âmbito da OBM;

XIII. Realizar inspeções previstas ou inopinadas em todas as dependências da OBM e
suas seções;

XIV. Garan�r a assiduidade e o cumprimento de todas as missões emanadas pelo
Comandante da OBM, 5º CRBM, Comando Geral e demais órgãos administra�vos superiores da
Corporação;

XV. Encaminhar ao Comandante, todos os documentos que dependam da decisão
deste;

XVI. Assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente na ausência ou
impedimento ocasional do Comandante, dando-lhe conhecimento anterior ou na primeira oportunidade;

XVII. Auten�car o livro do Serviço de Dia da OBM, orientar e fiscalizar o envio de itens
para publicação em BGE, atentando para sua conferência;

XVIII. Empenhar-se para que a OBM se apresente de maneira impecável em qualquer
ato ou solenidade;

XIX. Auxiliar o Comando da OBM na fiscalização da u�lização de recursos para
pagamento de serviço extraordinário

XX. Exercer outras atribuições previstas nas legislações vigentes;

XXI. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

TÍTULO V

DA REGIONAL DE DEFESA CIVIL – REDEC

 

Art. 20 Compete à Regional de Defesa Civil a elaboração de projetos de preparação para
emergências e desastres de sua área operacional, o controle, cadastro, fiscalização das áreas de risco e
mapeamento, a operacionalização das ações de defesa civil em sua área, bem como a avaliação e estudo
dos desastres, ameaças, riscos além de outras a�vidades definidas pelo Comandante da OBM.

 

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA REDEC

 

Art. 21 São atribuições do chefe da REDEC da 20ª CIBM:

I. Ar�cular, coordenar e gerenciar as ações de Defesa Civil em sua área de atuação;

II. Manter o Comando de Defesa Civil – CODEC, bem como o comandante da OBM,
informado sobre as ocorrências de desastres e a�vidades de Defesa Civil em sua área de atuação;



III. Orientar as vistorias de áreas de risco, intervir ou recomendar a intervenção
preven�va, o isolamento e a evacuação da população de áreas e de edificações vulneráveis;

IV. Realizar mapeamento, estudo, análise e avaliação de desastres, ameaças e riscos,
dentro de sua área de atuação;

V. Elaborar projetos de preparação para emergências e desastres, a execução das ações
de Defesa Civil relacionadas à prevenção, preparação, mi�gação, resposta e reconstrução;

VI. Encaminhar o Formulário de Informação de Desastres - FIDE;

VII. Estar atento às documentações oriundas do CODEC que lhe compete;

VIII. Realizar outras a�vidades definidas pelo CODEC para sua área de atuação.

 

CAPÍTULO II

DO AUXILIAR DA REDEC

 

Art. 22 O auxiliar da REDEC é o militar responsável pelo auxílio direto ao seu
comandante visando às a�vidades de Defesa Civil da OBM.

Art. 23 São atribuições do auxiliar da REDEC da 20ª CIBM:

I. Auxiliar o Chefe da seção visando o melhor cumprimento das atribuições;

II. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à seção, repassando as informações e
alterações ao seu chefe;

III. Acompanhar as missões atribuídas à seção;

IV. Confeccionar toda documentação necessária para o bom andamento da seção;

V. Prezar pela boa apresentação individual;

VI. Zelar pelo excelente atendimento seja na forma presencial ou via fone;

VII. Fazer acompanhamento das mensagens transmi�das via Internet des�nada à seção;

VIII. Informar ao Chefe da REDEC o conteúdo das documentações, encaminhadas via
Internet, que for de interesse do serviço;

IX. Confeccionar toda documentação da seção, mantendo em ordem seus arquivos na
forma digital;

X. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

XI. Realizar o backup periódico dos arquivos digitais da seção;

XII. Arquivar toda documentação produzida e recebida pela seção;

XIII. Manter o arquivo sempre em ordem e atualizado;

XIV. Auxiliar à SAAd na atualização do Plano de Chamada do efe�vo da REDEC, bem
como o controle de pessoal;

XV. Realizar as vistorias de áreas de risco e recomendar a intervenção preven�va, o
isolamento e a evacuação da população de áreas e de edificações vulneráveis;

XVI. Apoiar a confecção do mapeamento, estudo, análise e avaliação de desastres,
ameaças e riscos, dentro de sua área de atuação;

XVII. Apoiar na elaboração de projetos de preparação para emergências e desastres, a
execução das ações de defesa civil relacionadas à prevenção, preparação, mi�gação, resposta e
reconstrução;

XVIII. Encaminhar o Formulário de Informação de Desastres - FIDE;



XIX. Estar atento às documentações oriundas do CODEC que lhe compete;

XX. Realizar outras a�vidades definidas pelo CODEC para sua área de atuação;

XXI. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

TÍTULO VI

DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM – PROEBOM

 

Art. 24 O obje�vo do PROEBOM é proporcionar maior integração entre a corporação, a
família e a comunidade, com a criação de circuitos alterna�vos de vivência e convivência de crianças e
adolescentes das faixas etárias definidas pela Coordenação Geral do programa, ou conforme edital do
programa, devendo ocupar os menores com a�vidades cívicas, socioculturais, espor�vas e recrea�vas,
orientar os menores sobre o exercício da cidadania, noções de primeiros socorros, legislação de trânsito,
prevenção de acidentes, doenças transmissíveis, ecologia e meio ambiente.

 

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROEBOM

 

Art. 25 São atribuições do PROEBOM da 20ª CIBM:

I. Inscrever, por meio do responsável legal, os interessados em par�cipar do programa;

II. Realizar a seleção legal dos inscritos conforme a quan�dade de vagas pré-
estabelecida pelo responsável do programa;

III. Disponibilizar todas as informações per�nentes e necessárias ao responsável legal do
par�cipante do programa;

IV. Disponibilizar todas as informações quanto à execução e operacionalização do
programa ao responsável legal do par�cipante;

V. Manter a boa convivência entre os par�cipantes do programa e os instrutores;

VI. Planejar e ministrar aulas visando cumprir o obje�vo do programa.

 

CAPÍTULO II

DO AUXILIAR DO PROEBOM

 

Art. 26 O auxiliar do PROEBOM é o militar responsável pelo auxílio direto ao seu chefe
visando às a�vidades de ensino aos bombeiros mirins da OBM.

Art. 27 São atribuições do auxiliar do PROEBOM da 20ª CIBM:

I. Auxiliar o Chefe da seção visando o melhor cumprimento das atribuições;

II. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à seção, repassando as informações e
alterações ao seu comandante;

III. Acompanhar as missões atribuídas à seção;

IV. Confeccionar toda documentação necessária para o bom andamento da seção;

V. Prezar pela boa apresentação individual;

VI. Zelar pelo excelente atendimento seja na forma presencial ou via fone;

VII. Fazer acompanhamento das mensagens transmi�das via Internet des�nada à seção;



VIII. Informar ao chefe do PROEBOM o conteúdo das documentações, encaminhadas via
Internet, que for de interesse do serviço;

IX. Confeccionar toda documentação da seção, mantendo em ordem seus arquivos na
forma digital;

X. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

XI. Realizar o backup periódico dos arquivos digitais da seção;

XII. Arquivar toda documentação produzida e recebida pela seção;

XIII. Manter o arquivo sempre em ordem e atualizado;

XIV. Auxiliar à SAAd na atualização do Plano de Chamada do efe�vo do PROEBOM, bem
como o controle de pessoal;

XV. Auxiliar na seleção dos inscritos para par�cipação do programa;

XVI. Elaborar material explica�vo contendo informações sobre o funcionamento,
execução e operacionalização do programa aos responsáveis legais dos par�cipantes;

XVII. Atender o responsável legal que solicitar, disponibilizando as informações do
programa;

XVIII. Auxiliar no planejamento e ministração das aulas visando cumprir o obje�vo do
programa;

XIX. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

TÍTULO VII

DA SEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – SECIP

 

Art. 28 A SECIP deve realizar o controle, fiscalização e coordenação das a�vidades
desenvolvidas de inspeção e análise de projetos, bem como outras ações definidas pelo Comando da
OBM, conforme ações definidas pela Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas do CBMGO.

 

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECIP

 

Art. 29 São atribuições da SECIP da 20ª CIBM:

I. Realizar, na área da 20ª Companhia Independente Bombeiro Militar, vistorias técnicas,
orientações e fiscalizações em cumprimento ao prescrito no Código Estadual de Segurança Contra
Incêndio e Pânico, ins�tuído pela Lei Estadual nº. 15.802/2006 e demais normas vigentes;

II. Atentar para os prazos de realização de vistorias e análise de projetos;

III. Zelar pelo bom atendimento ao público externo na 20ª CIBM.

 

CAPÍTULO II

DO CHEFE DA SECIP

 

Art. 30 O Chefe da SECIP é o oficial responsável pelo cumprimento do Código Estadual
de Segurança Contra Incêndio e Pânico, ins�tuído pela Lei Estadual nº. 15.802/2006 e demais normas
vigentes, cabendo a ele tomar as providências visando à máxima eficiência do atendimento ao público.



Art. 31 São atribuições do Chefe da SECIP da 20ª CIBM:

I. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes ao serviço técnico;

II. Acompanhar e fiscalizar as missões atribuídas ao serviço técnico;

III. Prezar pela boa apresentação individual;

IV. Manter o Subcomandante e o Comandante da OBM sempre informados, ou quando
solicitado, dos assuntos rela�vos à seção, bem como as alterações que ocorrer;

V. Sugerir soluções, modificações ou inovações visando à melhoria do serviço e do
atendimento à população;

VI. Encaminhar ao Comandante da OBM, e na ausência deste ao Subcomandante, toda
documentação rela�va ao serviço, para ciência e decisão per�nente;

VII. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

VIII. Cumprir as determinações des�nadas à seção;

IX. Fiscalizar o arquivamento de toda documentação da seção, para que fique sempre
em ordem e atualizado;

X. Fiscalizar o backup digital de toda a documentação da seção, periodicamente;

XI. Orientar sua equipe quanto ao serviço, repassando as ordens emanadas do
Comando, seja de interesse da SECIP ou de interesse cole�vo;

XII. Acompanhar e dar andamento aos processos, principalmente os de maior
complexidade;

XIII. Analisar os projetos que lhe foram atribuídos respeitando os prazos estabelecidos;

XIV. Acompanhar a análise de projetos de outros analistas visando o devido
cumprimento dos prazos estabelecidos;

XV. Realizar inspeção em edificações quando necessário, ou por determinação do
Comando da OBM;

XVI. Realizar controle, cadastro e fiscalização de empresas, representantes e
prestadores de serviços relacionados à prevenção e combate a incêndio de sua área de atuação;

XVII. Fiscalizar o rendimento dos vistoriadores, bem como os deslocamentos das
viaturas da SECIP;

XVIII. Acompanhar e fiscalizar o rendimento e atendimento dos atendentes internos;

XIX. Fiscalizar para que as viaturas estejam em perfeitas condições com relação ao
abastecimento e limpeza;

XX. Confeccionar laudos técnicos quando necessário;

XXI. Encaminhar, ao setor competente do CBMGO, equipamentos e viaturas, para
manutenção ou revisão, caso for necessário;

XXII. Informar à Seção de Manutenção e Transporte – SMT sobre a necessidade de
manutenções e baixas de viaturas;

XXIII. Prezar pela excelente apresentação individual, respeito e boa educação, sua e de
seus subordinados, tendo em vista as peculiaridades ostensivas que a função exige;

XXIV. Responsabilizar-se pela carga do material distribuído à sua seção;

XXV. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

CAPÍTULO III

DOS VISTORIADORES DA SECIP



 

Art. 32 Os vistoriadores da SECIP são os militares responsáveis pela inspeção e
fiscalização junto às edificações e áreas de risco de acordo com o Código Estadual de Segurança Contra
Incêndio e Pânico, ins�tuído pela Lei Estadual nº. 15.802/2006 e demais normas vigentes.

Art. 33 São atribuições dos vistoriadores da SECIP da 20ª CIBM:

I. Realizar vistorias na área de atuação operacional da 20ª CIBM, de acordo com o
Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico, ins�tuído pela Lei Estadual nº. 15.802/2006 e
demais normas vigentes;

II. Auxiliar o Chefe da seção visando o melhor cumprimento das atribuições;

III. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à seção, repassando as informações e
alterações ao seu comandante;

IV. Acompanhar as missões atribuídas à seção;

V. Prezar pela boa apresentação individual;

VI. Zelar pelo excelente atendimento ao público prestando-lhes todas as informações
necessárias;

VII. Trabalhar com harmonia, em conjunto e de forma coordenada com a equipe de
atendentes da SECIP;

VIII. Priorizar inspeções e retornos conforme data dos processos;

IX. Cumprir rigorosamente as rotas montadas para a realização das inspeções, sem
jamais desviar a u�lização da viatura para usos par�culares;

X. Realizar no�ficações em estabelecimentos que não possuem o Cer�ficado de
Conformidade – CERCON do CBMGO ou que apresentem o mesmo com data vencida;

XI. Cooperar para que o arquivo da seção permaneça sempre atualizado e em ordem;

XII. Observar as condições de limpeza e abastecimento da viatura na entrada e saída de
serviço;

XIII. Manter as viaturas em perfeitas condições com relação à abastecimento e limpeza;

XIV. Informar ao Chefe da SECIP qualquer avaria ou defeito que a viatura apresente;

XV. Realizar manutenção de 1º escalão na viatura;

XVI. Informar à Seção de Manutenção e Transporte – SMT, e ao Comandante da SECIP,
sobre a necessidade de manutenções e baixas de viaturas;

XVII. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

Parágrafo único. Aos motoristas que acumulam a função de vistoriadores desta seção,
cabe observar as recomendações con�das neste ar�go, além de zelar pela manutenção, limpeza e
abastecimento da viatura;

 

CAPÍTULO IV

DOS ATENDENTES DA SECIP

 

Art. 34 Os atendentes da SECIP são os militares que desenvolvem o serviço específico
de atendimento ao público externo, que são prestados na própria sede da OBM. Todo atendimento,
relacionado à inspeção e análise de projeto, deve estar de acordo com o Código Estadual de Segurança
Contra Incêndio e Pânico, ins�tuído pela Lei Estadual nº. 15.802/2006 e demais normas vigentes.

Art. 35 São atribuições dos atendentes da SECIP da 20ª CIBM:



I. Trabalhar com harmonia, em conjunto e de forma coordenada com a equipe de
vistoriadores da SECIP;

II. Auxiliar o Chefe da seção visando o melhor cumprimento das atribuições;

III. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à seção, repassando as informações e
alterações ao seu comandante;

IV. Acompanhar as missões atribuídas à seção;

V. Confeccionar toda documentação necessária para o bom andamento da seção;

VI. Prezar pela boa apresentação individual;

VII. Zelar pelo excelente atendimento seja na forma presencial ou via fone;

VIII. Fazer acompanhamento das mensagens transmi�das via Internet des�nada à
seção;

IX. Informar ao Chefe da SECIP o conteúdo das documentações, encaminhadas via
Internet, que for de interesse do serviço;

X. Confeccionar toda documentação da seção, mantendo em ordem seus arquivos na
forma digital;

XI. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

XII. Realizar o backup periódico dos arquivos digitais da seção;

XIII. Arquivar toda documentação produzida e recebida pela seção;

XIV. Manter o arquivo sempre em ordem e atualizado;

XV. Auxiliar à SAAd na atualização do Plano de Chamada do efe�vo da SECIP, bem como
o controle de pessoal;

XVI. Manter o Chefe da SECIP informado do andamento de todos os processos e de suas
par�cularidades;

XVII. Atentar para as normas internas de atendimento e de postura emanadas pelo
Comando da 20ª CIBM;

XVIII. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

TÍTULO VIII

DA SEÇÃO DE INSTRUÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL – SICAP

 

Art. 36 A SICAP deve realizar o aprimoramento técnico-profissional dos bombeiros
militares em a�vidades de resgate, salvamento, combate a incêndio, corpo de guarda-parque e ações de
defesa civil, bem como outras a�vidades definidas pelo Comando da OBM.

 

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA SICAP

 

Art. 37 São atribuições da SICAP da 20ª CIBM:

I. Elaborar o Plano Anual de Instrução de Tropa;

II. Coordenar pela execução do Plano Anual de Instrução de Tropa de acordo com o
planejamento do mesmo visando o fiel cumprimento das datas;

III. Disponibilizar os Plano de Disciplina das instruções aos referidos instrutores;



IV. Confeccionar o Quadro de Trabalho Semanal – QTS e fixar em quadro de aviso da
OBM, com no mínimo uma semana de antecedência das instruções;

V. Executar os Planos de Aperfeiçoamento Profissional determinados pelo Comando da
Academia e Ensino Bombeiro Militar – CAEBM;

VI. Executar PAP e POS conforme orientação do CAEBM;

VII. Acompanhar, junto ao CAEBM, os cronogramas dos cursos de especialização,
aperfeiçoamento e estágios de adaptação, e fixar em quadro de aviso da OBM;

VIII. Incen�var a especialização e aperfeiçoamento técnico-profissional da tropa.

 

CAPÍTULO II

DO CHEFE DA SICAP

 

Art. 38 O Chefe da SICAP é o oficial responsável pelo planejamento das a�vidades de
ensino e aprimoramento técnico-profissional dos militares da OBM cabendo a ele tomar as providências
visando à máxima eficiência do aprendizado da Unidade.

Art. 39 São atribuições do Chefe da SICAP da 20ª CIBM:

I. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes ao serviço da seção;

II. Acompanhar e fiscalizar as missões atribuídas à seção;

III. Prezar pela boa apresentação individual;

IV. Manter o Subcomandante e o Comandante da OBM sempre informados, ou quando
solicitado, dos assuntos rela�vos à sua seção, bem como as alterações que ocorrer;

V. Sugerir soluções, modificações ou inovações visando à melhoria do serviço e do
atendimento à população;

VI. Encaminhar ao Comandante da OBM, e na ausência deste ao Subcomandante, toda
documentação rela�va ao serviço, para ciência e decisão per�nente;

VII. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

VIII. Cumprir as determinações des�nadas à seção;

IX. Fiscalizar o arquivamento de toda documentação da seção;

X. Fiscalizar o backup digital de toda a documentação da seção, periodicamente;

XI. Planejar, organizar e confeccionar o Plano Anual de Instrução de Tropa, de acordo
com as diretrizes do escalão superior;

XII. Fiscalizar e coordenar a execução do Plano Anual de Instrução de Tropa;

XIII. Propor sugestões para o melhor rendimento das instruções;

XIV. Atentar-se às a�vidades de ensino oriundas dos Comandos da corporação
responsáveis por esta área;

XV. Priorizar as maiores necessidades de aprimoramento técnico-profissional por meio
de periódica observação da tropa;

XVI. Coordenar e assinar o QTS da OBM;

XVII. Planejar e coordenar a execução dos Planos de Aperfeiçoamento Profissional
determinados pelo Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar – CAEBM;

XVIII. Manter a tropa informada, por meio do quadro de aviso, sobre os cursos de
especialização, aperfeiçoamento, estágios de adaptação e entre outros;



XIX. Organizar a seleção dos interessados em curso de especialização ministrados fora
da OBM;

XX. Coordenar a inscrição dos militares que necessitem realizar cursos de
aperfeiçoamento ou estágios de adaptação;

XXI. Responsabilizar-se pela carga do material distribuído à sua seção;

XXII. Preparar relatórios das a�vidades, para encaminhar ao Comando da OBM, bem
como para o CAEBM

XXIII. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

CAPÍTULO III

DO AUXILIAR DA SICAP

 

Art. 40 O auxiliar da SICAP é o militar responsável pela ajudância direta ao seu
comandante visando às a�vidades de ensino da OBM.

Art. 41 São atribuições do auxiliar da SICAP da 20ª CIBM:

I. Auxiliar o Chefe da seção visando o melhor cumprimento das atribuições;

II. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à seção, repassando as informações e
alterações ao seu comandante;

III. Acompanhar as missões atribuídas à seção;

IV. Confeccionar toda documentação necessária para o bom andamento da seção;

V. Prezar pela boa apresentação individual;

VI. Zelar pelo excelente atendimento seja na forma presencial ou via fone;

VII. Fazer acompanhamento, das mensagens transmi�das via Internet des�nada à
seção;

VIII. Informar ao Chefe da SICAP o conteúdo das documentações, encaminhadas via
Internet, que for de interesse do serviço;

IX. Confeccionar toda documentação da seção, mantendo em ordem seus arquivos na
forma digital;

X. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

XI. Realizar o backup periódico dos arquivos digitais da seção;

XII. Arquivar toda documentação produzida e recebida pela seção;

XIII. Manter o arquivo sempre em ordem e atualizado;

XIV. Auxiliar à SAAd na atualização do Plano de Chamada do efe�vo da SICAP, bem como
o controle de pessoal;

XV. Confeccionar e manter em dia o QTS, fixando-o no quadro de aviso com a máxima
antecedência possível;

XVI. Disponibilizar os planos de disciplinas das instruções aos instrutores, via internet,
meios digitais ou impresso informando dia, horário e local da instrução;

XVII. Organizar o arquivo de toda documentação de instruções;

XVIII. Realizar a inscrição dos militares selecionados para a realização dos cursos de
especializações realizados fora da OBM;



XIX. Realizar a inscrição dos militares que necessitem realizar estágios ou cursos de
adaptação;

XX. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

CAPÍTULO IV

DO PLANO ANUAL DE INSTRUÇÃO DE TROPA

 

Art. 42 O plano anual de instrução de tropa deverá atender os seguintes requisitos:

I. Deverá ser confeccionado em consonância com as datas publicadas pelo CAEBM;

II. Deverá abranger todas as áreas de atuação do CBMGO;

III. Deverá possuir os planos de disciplinas de todas as instruções;

IV. Deverá indicar os responsáveis por todas as instruções;

V. Deverá possuir os dias, horários e locais de todas as instruções;

VI. Deverá possuir os materiais necessários à realização das instruções;

VII. Deverá possuir o Plano de Segurança da Instrução, visando manter a integridade
�sica de todos os envolvidos;

VIII. Deverá possuir os recursos visuais e áudios-visuais necessários para realização da
palestra.

Parágrafo único. O Plano de Segurança da Instrução são diretrizes traçadas,
antecipadamente, visando atender e prestar primeiros socorros, de possíveis acidentes ou necessidades,
durante as palestras ou a�vidades prá�cas. Tal plano deve prever: materiais de primeiros socorros a
serem u�lizados, viaturas de transporte de ví�mas, e prevenção de incêndio e pânico, se haverá
socorristas, e todas as ações necessárias para a solução de problemas que poderão surgir durante a
instrução.

 

TÍTULO IX

DA SEÇÃO OPERACIONAL

 

Art. 43 A Seção Operacional deve realizar o controle, coordenação e fiscalização dos
motoristas e das viaturas, e equipamentos nelas con�das, o assessoramento ao Comando da 20ª CIBM
no que se refere à escala de serviço operacional, bem como outras a�vidades definidas por este. A Seção
Operacional é cons�tuída pela Subseção de Atendimento Operacional de Bombeiros – COB, Subseção de
Incêndio, Subseção de Salvamento e Subseção de Resgate Pré-hospitalar.

 

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA SEÇÃO OPERACIONAL

 

Art. 44 São atribuições da Seção Operacional da 20ª CIBM:

I. Confeccionar as escalas de Serviço Operacional da OBM;

II. Confeccionar as escalas de prestação de serviço extraordinário;

III. Ter controle do efe�vo operacional quanto aos afastamentos legais;

IV. Solicitar equipamentos operacionais para o 20ª CIBM;



V. Encaminhar equipamentos operacionais que necessitem de manutenção à Subseção
de Manutenção e Transporte – SMT;

VI. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

VII. Elaborar relatórios operacionais desta OBM;

VIII. Realizar trocas de serviço do efe�vo operacional;

IX. Informar ao Comandante da 20ª CIBM imediatamente quando qualquer viatura ficar
inoperante para o serviço operacional.

 

CAPÍTULO II

DO CHEFE DA SEÇÃO OPERACIONAL

 

Art. 45 O Chefe da Seção Operacional é o oficial responsável pela operacionalidade da
OBM, cabendo a ele tomar as providências visando à máxima eficiência do atendimento em todas as
áreas operacionais.

Art. 46 São atribuições do Chefe da Seção Operacional da 20ª CIBM:

I. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes ao serviço operacional;

II. Acompanhar e fiscalizar as missões atribuídas ao Serviço Operacional;

III. Prezar pela boa apresentação individual;

IV. Manter o Subcomandante e o Comandante da OBM sempre informados, ou quando
solicitado, dos assuntos rela�vos à seção, bem como as alterações que ocorrer;

V. Sugerir soluções, modificações ou inovações visando à melhoria do serviço e do
atendimento à população;

VI. Encaminhar ao Comandante da OBM, e na ausência deste ao Subcomandante, toda
documentação rela�va ao serviço, para ciência e decisão per�nente;

VII. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

VIII. Cumprir as determinações des�nadas à seção;

IX. Fiscalizar o arquivamento de toda documentação da seção;

X. Fiscalizar o backup digital de toda a documentação da seção, periodicamente;

XI. Acompanhar o andamento das ocorrências, bem como par�cipar daquelas de maior
porte/vulto ou por determinação do Comandante da 20ª CIBM;

XII. Fiscalizar o cumprimento de todas as missões atribuídas ao serviço operacional,
como atendimentos de emergências, a�vidades de prevenção e ordens de serviço;

XIII. Fiscalizar e assinar as escalas de serviço operacional ordinária;

XIV. Fiscalizar e assinar as escalas de serviço operacional extraordinária, bem como o
uso racional e eficiente da Cota de AC-4 da unidade, conforme norma vigente;

XV. Fiscalizar e autorizar as trocas de serviço operacional ordinária;

XVI. Fiscalizar e exigir dos responsáveis diretos, a correta manutenção e limpeza das
viaturas, materiais e equipamentos operacionais, bem como tomar as medidas necessárias e fornecer os
meios para o seu cumprimento;

XVII. Encaminhar equipamentos operacionais que necessitem de manutenção à
Subseção de Manutenção e Transporte – SMT e fiscalizar o conserto destes;

XVIII. Orçar e solicitar ao Comando da OBM equipamentos operacionais para melhor
atendimento da população;



XIX. Levar ao conhecimento do Subcomandante, verbalmente ou por escrito depois de
convenientemente apuradas, todas as intercorrências do serviço que não lhe caiba resolver;

XX. Dar conhecimento ao Subcomandante e ao Comandante todas as providências
necessárias que tenha tomado por inicia�va própria;

XXI. Empenhar-se para que as viaturas, os materiais, os equipamentos e o efe�vo
estejam sempre de pron�dão;

XXII. Incu�r nos militares da Seção Operacional a�tude de zelo quanto ao preparo
técnico-profissional, bem como a preservação dos equipamentos e viaturas;

XXIII. Responsabilizar-se pela carga do material distribuído à sua seção;

XXIV. Desempenhar outras a�vidades correlatas;

XXV. Fiscalizar o controle do cadastro e mapeamento de hidrantes da área de atuação
da 20ª CIBM, bem como sua inspeção periódica;

 

CAPÍTULO III

DO AUXILIAR DA SEÇÃO OPERACIONAL

 

Art. 47 O auxiliar da Seção Operacional é o militar responsável pela ajudância direta ao
seu comandante visando à operacionalidade da OBM e à máxima eficiência do atendimento em todas as
áreas.

Art. 48 São atribuições do auxiliar da Seção Operacional:

I. Auxiliar o Chefe da Seção Operacional visando o melhor cumprimento das atribuições;

II. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes ao serviço operacional, repassando as
informações e alterações ao seu comandante;

III. Acompanhar as missões atribuídas ao serviço operacional;

IV. Confeccionar toda documentação necessária para o bom andamento da seção;

V. Prezar pela boa apresentação individual;

VI. Zelar pelo excelente atendimento seja na forma presencial ou via fone;

VII. Fazer acompanhamento das mensagens transmi�das via Internet des�nada à seção;

VIII. Informar ao Chefe do Serviço Operacional o conteúdo das documentações,
encaminhadas via Internet, que for de interesse do serviço;

IX. Confeccionar toda documentação da seção, mantendo em ordem seus arquivos na
forma digital;

X. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

XI. Realizar o backup periódico dos arquivos digitais da seção;

XII. Arquivar toda documentação produzida e recebida pela seção;

XIII. Manter o arquivo sempre em ordem e atualizado;

XIV. Auxiliar à SAAd na atualização do Plano de Chamada do efe�vo da Seção
Operacional, bem como o controle de pessoal;

XV. Confeccionar as escalas de serviço operacional ordinária;

XVI. Confeccionar as escalas de prestação de serviço operacional extraordinário,
observando norma vigente;



XVII. Confeccionar toda documentação necessária para o bom andamento do Serviço
Operacional;

XVIII. Acompanhar as trocas de serviço operacional;

XIX. Acompanhar o conserto dos equipamentos rela�vos ao serviço operacional que
necessitem de manutenção;

XX. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

CAPÍTULO IV

DO SERVIÇO DE DIA

 

SEÇÃO I

DO OFICIAL DE ÁREA /OFICIAL DE DIA

 

Art. 49 O Oficial de Área é o oficial, ou aspirante a oficial, responsável por coordenar o
serviço operacional da área de atuação da OBM e apoiar outra área quando determinado, tendo em vista
sua disponibilidade de pessoal, material e viaturas;

 

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO OFICIAL DE ÁREA

 

Art. 50 São atribuições do Oficial de Área da 20ª CIBM:

I. Apresentar-se ao Comandante da unidade, no início do expediente ou imediatamente
quando da chegada do mesmo na OBM, informando as alterações do serviço, situações e/ou ocorrências
per�nentes;

II. Fiscalizar a �ragem de falta pelo Adjunto dos militares escalados de serviço(ordinário
e extraordinário) às 7:30min e fiscalizar a conferência dos materiais e equipamentos através dos “check
list” de cada viatura operacional;

III. Fiscalizar junto ao Condutor/Operador a conferência e o funcionamento dos itens da
viatura de acordo com a Norma Operacional n. 13;

IV. Receber a apresentação do Serviço Operacional do adjunto de acordo com a Norma
Operacional n. 07 (Passagem de Serviço);

V. Realizar o Hasteamento do Pavilhão Nacional, às 08h00min;

VI. Conferir os dados da planilha no “google docs” sobre o poder operacional da OBM;

VII. Acompanhar a preparatória de acordo com a Norma Administra�va n. 13;

VIII. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes ao serviço operacional;

IX. Acompanhar e fiscalizar as missões atribuídas ao Serviço Operacional;

X. Fiscalizar e cobrar agilidade das guarnições operacionais, para saída da OBM em
atendimento às ocorrências

XI. Prezar pela boa apresentação individual;

XII. Realizar vistoria nas dependências internas e externas da unidade;

XIII. Fiscalizar a forma de acionamento das viaturas no sistema de som da unidade
conforme padrão de acionamento da OBM;



XIV. Cobrar boa apresentação individual do pessoal de serviço;

XV. Dar andamento, com agilidade, às missões que receber;

XVI. Cumprir as determinações des�nadas ao serviço operacional;

XVII. Coordenar o serviço operacional na área da OBM;

XVIII. Cumprir as determinações do Superior de Dia e Coordenador de Operações,
per�nentes ao serviço;

XIX. Apoiar áreas de atuação de outra OBM, conforme determinação;

XX. Manter o Coordenador de Operações informado sobre as ocorrências de sua área
de atuação;

XXI. Informar ao Coordenador de Operações todas as alterações do seu serviço, bem
como aquelas que ocorrerem ao longo deste;

XXII. Confeccionar memorandos das alterações no serviço ao Chefe do Seção
Operacional, e/ou Coordenador de Operações quando interessar;

XXIII. Realizar o lançamento dos dados referente ao poder operacional da 20ª CIBM na
planilha “google docs” de acordo com norma vigente – CBMGO;

XXIV. Registrar diariamente o fechamento do livro do Serviço de Dia do Oficial de Dia;

XXV. Realizar o pernoite às 21:00min ou, em caso de necessidade no transcorrer do
serviço, em momento oportuno;

XXVI. Acompanhar pessoalmente a passagem de serviço das UR’s, as 06h00min,
informando toda e qualquer alteração à SOP via memorando no SEI;

XXVII. Fiscalizar a u�lização dos Equipamentos de Proteção Individual de cada militar
em atendimento de ocorrência;

XXVIII. Encaminhar, ao setor competente do CBMGO, equipamentos e viaturas, para
manutenção ou revisão, caso necessário for;

XXIX. Informar ao COB sobre a necessidade de manutenções e baixas de viaturas;

XXX. Executar as instruções previstas no QTS disponibilizado pela SICAP;

XXXI. Executar comunicação nas dependências da OBM u�lizando rádio HT, de
preferência na faixa 1 ou em outra frequência não u�lizada pelo COB.

XXXII. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

Parágrafo único. Outras atribuições deverão ser vistas no Regimento dos Serviços
Interno e Operacional Bombeiro Militar – RESIOBOM.

 

SEÇÃO III

DO AUXILIAR DO CHEFE DE ÁREA/ADJUNTO

 

Art. 51 O Adjunto é o representante do Comandante da OBM fora do horário de
expediente, auxiliar direto do Oficial de Dia e responsável pelo serviço de dia da OBM.

Art. 52 São atribuições do Adjunto:

I. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes ao Serviço Operacional, repassando as
informações e alterações ao seu chefe imediato;

II. Acompanhar e fiscalizar as missões atribuídas ao Serviço Operacional;

III. Auxiliar o Chefe de Área/Oficial de Dia, na fiscalizar e cobrança de agilidade das
guarnições operacionais, para saída da OBM em atendimento às ocorrências



IV. Prezar pela boa apresentação individual;

V. Cobrar boa apresentação individual do pessoal de serviço

VI. Dar andamento, com agilidade, às missões que receber;

VII. Apresentar-se ao Subcomandante, no início do expediente ou imediatamente
quando da chegada do mesmo na OBM, informando as alterações do serviço, situações e/ou ocorrências
per�nentes;

VIII. Tirar a falta dos militares escalados de serviço ás 07:30 e fiscalizar a conferência dos
materiais e equipamentos pela listagem existente em cada viatura;

IX. Conferir o efe�vo, instalações, material e viaturas relacionados sob sua
responsabilidade, comunicando ao Comandante do Serviço Operacional as alterações;

X. Orientar e fiscalizar o cumprimento das atribuições de todos os militares do serviço
de dia, durante a execução deste;

XI. Ausentar-se da OBM apenas por ordem superior;

XII. Conferir e fiscalizar a limpeza das dependências da OBM durante o serviço e quando
necessário, zelando para que tudo esteja em perfeito estado e organizado;

XIII. Escalar os militares de serviço nos diversos sistemas, dividindo-os entre as tarefas
co�dianas e faxinas nas várias dependências da OBM;

XIV. Confeccionar as escalas da recepção/telefone diurna e noturna;

XV. Responder pelo comandante na sua ausência e quando seus superiores hierárquicos
es�verem ausentes da OBM;

XVI. Fiscalizar os alojamentos para que sempre sejam man�dos limpos e arrumados,
com objetos pessoais guardados em seus devidos lugares;

XVII. Providenciar com o chefe do almoxarifado o material necessário para limpeza das
instalações, durante a semana e aos finais de semana;

XVIII. Observar e providenciar meios, no intuito de corrigir possíveis alterações
disciplinares envolvendo pessoal de serviço, e par�cipar ao Oficial de Dia quando o caso assim o
requerer;

XIX. Cumprir, coordenar e fiscalizar a execução das escalas do Serviço de Dia, Notas de
Instruções, Ordens de Serviço, e outras correlatas;

XX. Registrar as Ordens de Serviço no livro do Serviço de Dia, bem como o seu
cumprimento com ou sem alteração. As cópias das Ordens de Serviço devem ser quitadas no seu verso da
seguinte forma:

a) cumpridas com ou sem alteração;

b) descrição das alterações;

c) data e assinatura do ACA;

XXI. Encaminhar as Ordens de Serviço cumpridas à SAAd da 20ª CIBM;

XXII. Fiscalizar o uso dos ramais da guarita e da sala do ACA, conforme orientação do
Comando;

XXIII. Conferir o quadro de chaves da OBM, sendo que as chaves da SMT e do Serviço
Operacional deverão ficar sob sua responsabilidade após as 18h30min;

XXIV. Realizar o preenchimento dos dados referente ao poder operacional da 20ª CIBM
na planilha “google docs”, de acordo com o Despacho n. 60/2019 e Memorando 552/2018 – CBMGO, em
casos de impedimento por parte dos oficiais;



XXV. Receber dos comandantes de guarnição todos os documentos per�nentes ao
serviço, conferi-los e vista-los antes de encaminhá-los ao Chefe do Serviço Operacional;

XXVI. Confeccionar partes de alterações no serviço, ao Chefe do Serviço Operacional,
e/ou Oficial de Dia quando interessar;

XXVII. Confeccionar a parte diária no livro do Serviço de Dia, relatando as ocorrências e
alterações do serviço;

XXVIII. Par�cipar da passagem de serviço, juntamente com o seu subs�tuto legal, na
presença do Oficial de Dia da OBM;

XXIX. Solicitar à SAAd, assim que constatada a necessidade, a atualização do Plano de
Chamada da OBM;

XXX. Informar à Subseção de Manutenção e Transporte – SSMT, e ao Oficial de Dia,
sobre a necessidade de manutenções e baixas de viaturas;

XXXI. Abrir e fechar a Academia de Musculação conforme horário previsto em NGA;

XXXII. Informar ao Coordenador da Academia toda e qualquer alteração da Academia
de Musculação que �ver ciência ou for par�cipado;

XXXIII. Executar comunicação nas dependências da OBM u�lizando rádio HT, de
preferência na faixa 1 ou em outra frequência não u�lizada pelo COB;

XXXIV. Não permi�r que pessoas que não estejam autorizadas a fazer uso da Academia
de Musculação;

XXXV. Acompanhar as viaturas de outras OBM quando da u�lização do lavajato;

XXXVI. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

Parágrafo único. Outras atribuições deverão ser vistas no Regimento dos Serviços
Interno e Operacional Bombeiro Militar – RESIOBOM.

 

SEÇÃO IV

DO COMANDANTE DE GUARNIÇÃO

 

Art. 53 O Comandante de Guarnição é o responsável direto pelo bom desempenho
operacional, de sua viatura e de seus comandados, nos atendimentos que �verem empenhados.

Art. 54 São atribuições do Comandante de Guarnição:

I. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à sua guarnição, repassando as informações
e alterações ao seu comandante;

II. Acompanhar e fiscalizar as missões atribuídas à guarnição que es�ver comandando;

III. Prezar pela boa apresentação individual;

IV. Dar andamento, com agilidade, às missões que receber;

V. Auxiliar o Adjunto nos assuntos inerentes à guarnição que comanda;

VI. Responder diretamente pelo bem-estar e segurança de sua guarnição;

VII. Receber, conferindo minuciosamente mediante link “check list” existente em cada
viatura, todo o material, antes da passagem do serviço:

a) Fiscalizar a falta de algum material;

b) Fiscalizar o funcionamento de todos os equipamentos elétricos e à combustão;

c) Fiscalizar a pressão dos Equipamentos de Proteção Respiratória Autônomas –
EPRA;



d) Providenciar encher os cilindros de EPRA, caso necessário for;

e) Fiscalizar o equipamento de radiocomunicação da viatura.

VIII. Fiscalizar junto ao Condutor/Operador a conferência e o funcionamento dos itens
da viatura de acordo com a Norma Operacional n. 13;

IX. Informar, por escrito, ao Adjunto todas as alterações da guarnição sob seu Comando,
bem como na viatura em que es�ver escalado;

X. Assis�r e fiscalizar a checagem da viatura e dos materiais realizada pelo motorista e
pelos auxiliares;

XI. Fiscalizar e cobrar agilidade dos militares de sua guarnição operacional, para saída da
OBM em atendimento às ocorrências

XII. Concorrer às escalas de recepção/telefone diurna e noturna;

XIII. Responder pela apresentação individual e disciplinar da guarnição em quaisquer
ocasiões;

XIV. Responder pelo extravio ou estrago de material da guarnição;

XV. Comunicar por escrito a necessidade de manutenção ou reposição de materiais e ou
equipamentos;

XVI. Fiscalizar procedimentos dos componentes da guarnição, no atendimento às
ocorrências;

XVII. Manter-se informado de todos os problemas de sua guarnição (pessoal e material);

XVIII. Verificar e conferir todos os materiais e equipamentos após ter realizado um
trabalho, recolhendo-os a seus lugares de origem e providenciando a limpeza e manutenção tão logo
chegue à OBM;

XIX. Informar ao COB todo o deslocamento da viatura na qual está empenhado, bem
como a localização quando da chegada ao des�no para o qual esta deslocou;

XX. Cumprir, coordenar e fiscalizar a execução das escalas do Serviço de Dia, Notas de
Instruções, Ordens de Serviço, e outras correlatas;

XXI. Reunir a guarnição após atendimento às ocorrências e comentar erros e acertos,
quando for o caso;

XXII. Preencher com exa�dão e de forma legível logo após o término das ocorrências,
todos os campos dos relatórios a serem confeccionados, bem como confeccionar documento à parte da
ficha de ocorrência, caso seja necessário;

XXIII. Realizar o fechamento das ocorrências no sistema do COB;

XXIV.Realizar treinamentos com sua guarnição visando o aprimoramento técnico-
profissional;

XXV. Fiscalizar a u�lização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI de cada
militar em atendimento de ocorrência;

XXVI. Informar ao Adjunto sobre a necessidade de manutenções e baixas de viaturas;

XXVII. Encaminhar, ao setor competente do CBMGO, equipamentos e viaturas, para
manutenção ou revisão, caso necessário for;

XXVIII. Executar comunicação nas dependências da OBM u�lizando rádio HT, de
preferência na faixa 1 ou em outra frequência não u�lizada pelo COB.

XXXIX. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

Parágrafo único. Outras atribuições deverão ser vistas no Regimento dos Serviços
Interno e Operacional Bombeiro Militar – RESIOBOM.



 

SEÇÃO V

DO AUXILIAR DE GUARNIÇÃO

 

Art. 55 O Auxiliar de Guarnição são os elementos de execução das a�vidades
operacionais.

Art. 56 São atribuições do Auxiliar de Guarnição:

I. Auxiliar o Comandante da Guarnição visando o melhor cumprimento das atribuições;

II. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à sua guarnição, repassando as
informações e alterações ao seu comandante;

III. Acompanhar e fiscalizar as missões atribuídas à guarnição que es�ver comandando;

IV. Prezar pela boa apresentação individual;

V. Dar andamento, com agilidade, às missões que receber;

VI. Auxiliar o Adjunto, e o Comandante de Guarnição, nos assuntos inerentes à
guarnição que está escalado;

VII. Cumprir as ordens emanadas do Comandante da Guarnição;

VIII. Conferir, minuciosamente, mediante listagem existente em cada viatura, todo o
material, antes da passagem do serviço:

a)Verificar a falta de algum material;

b) Funcionar e testar todos os equipamentos elétricos e à combustão;

c) Verificar a pressão dos Equipamentos de Proteção Respiratória Autônomas –
EPRA;

d) Encher os cilindros de EPRA, caso necessário for;

e) Testar o equipamento de radiocomunicação da viatura.

IX. Realizar manutenção preven�va e de primeiro escalão (limpeza) nos diversos
materiais da Guarnição;

X. Realizar limpeza e manutenção nas dependências da OBM durante o serviço;

XI. Par�cipar ao Comandante da Guarnição qualquer alteração encontrada na
conferência de materiais;

XII. Concorrer às escalas de recepção/telefone diurna e noturna;

XIII. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

XIV. Manter-se atualizado nas técnicas e tá�cas inerentes a a�vidade bombeiro militar
de sua guarnição.

Parágrafo único. Outras atribuições deverão ser vistas no Regimento dos Serviços
Interno e Operacional Bombeiro Militar – RESIOBOM.

 

SEÇÃO VI

DO MOTORISTA

 

Art. 57 O Motorista é o responsável pela operação e manutenção da viatura,
observando sempre a legislação de trânsito em vigor durante o deslocamento no trânsito.

Art. 58 São atribuições do Motorista:



I. Auxiliar o Comandante da Guarnição visando o melhor cumprimento das atribuições;

II. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à sua viatura, repassando as informações e
alterações ao seu comandante;

III. Prezar pela boa apresentação individual;

IV. Dar andamento, com agilidade, às missões que receber;

V. Realizar a devida limpeza e manutenção da viatura na qual es�ver escalado de acordo
com a Norma Operacional n. 13;

VI. Auxiliar o Adjunto e o Comandante de Guarnição, nos assuntos inerentes à
guarnição que está escalado;

VII. Exigir o recebimento da viatura devidamente limpa e manutenida pelo seu
subs�tuído;

VIII. Providenciar o imediato aquecimento no início do serviço;

IX. O motorista do AT deverá deixar a viatura pronta para o acionamento imediato,
sempre que bradar ocorrências de combate a incêndio de qualquer natureza, bem como, no mínimo
encher o balão dos freios, três vezes ao dia;

X. Verificar o funcionamento mecânico, elétrico e estado geral da viatura;

XI. Ficar fora da escala de ronda ou ser escalado nos primeiros horários, atentando para
o devido repouso;

XII. Preencher o link do “Chek list” da viatura e informar ao Comandante da Guarnição e
ao Adjunto as alterações encontradas;

XIII. Repassar as informações referentes à reposição de peças, conserto, baixa e
acompanhar a manutenção da viatura, em caso de baixa;

XIV. Escolher o melhor local para trafegar a viatura, pois é o responsável direto pela
integridade da guarnição, das ví�mas e da viatura;

XV. Conduzir, observando sempre, o Código de Trânsito Brasileiro e obedecer,
rigorosamente, às normas de segurança e prevenção de acidentes;

XVI. Primar pelo correto posicionamento da viatura, em local seguro e atentando para o
deslocamento rápido e as vias de escape;

XVII. Durante a saída da viatura da OBM, independente da situação, permanecer
sempre próximo à mesma, para fiscalização e atendimento aos chamados via rádio;

XVIII. Informar a quilometragem da viatura para o recepcionista que es�ver na guarita;

XIX. Isolar, sinalizar e demarcar com fitas e cones o local de ocorrências, visando à
segurança da guarnição, ví�mas e observadores;

XX. Cumprir as atribuições estabelecidas como membro da guarnição operacional
definidas em regulamentos;

XXI. Colher os dados necessários durante o atendimento para o preenchimento das
fichas de ocorrências;

XXII. Pra�car as técnicas de direção defensiva em todos os deslocamentos;

XXIII. Realizar manutenção de 1º escalão na viatura;

XXIV. Informar à Subseção de Manutenção e Transporte – SMT sobre manutenções e
baixas de viaturas e equipamentos;

XXV. Informar ao Comandante da Guarnição sobre a necessidade de manutenções e
baixas de viaturas;



XXVI. Acompanhar as viaturas, junto ao setor competente do CBMGO, para conserto de
defeitos ou manutenção das mesmas;

XXVII. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

§ 1º O disposto neste ar�go deverá ser observado por todos os motoristas da OBM,
naquilo que lhes compe�r. Para as viaturas operacionais que não passam pela recepção, o motorista deve
informar, ao militar da guarda, as quilometragens de saída e chegada à OBM.

§ 2º Outras atribuições deverão ser vistas no Regimento dos Serviços Interno e
Operacional Bombeiro Militar – RESIOBOM.

 

SEÇÃO VII

DO MILITAR DA GUARDA/COB

 

Art. 59 O militar da guarda/COB é o responsável pela guarita da OBM e pelos
atendimentos aos ramais telefônicos de emergência e do rádio operacional da OBM durante o período
em que es�ver escalado.

Art. 60 São atribuições do militar da guarda/COB:

I. Atender aos telefones da guarita e providenciar o acionamento imediato da guarnição
responsável pelo atendimento solicitado;

II. Realizar de imediato o registro das ocorrências no respec�vo sistema;

III. Manter contato com as equipes operacionais, via rádio ou telefone, repassando
informações necessárias aos atendimentos;

IV. Manter-se com uniforme 4ºA ou 4º B;

V. Manter-se atento ao sistema de vídeo-monitoramento;

VI. Controlar o estacionamento de veículos no recuo da fachada frontal da OBM;

VII. Realizar acionamento das guarnições conforme padrão de acionamento da OBM;

VIII. Anotar o endereço, ponto de referência, natureza da ocorrência, situação e
solicitante, além de outras informações que julgar necessária;

IX. Manter o uso dos terminais telefônicos exclusivamente para o atendimento das
ocorrências;

X. Controlar a entrada e saída de viaturas e veículos par�culares, além de militares e
civis da OBM;

XI. Anunciar, por meio do sistema de som, a entrada de autoridades civis e militares;

XII. Anunciar, por meio do sistema de som, a viatura empenhada e a ocorrência
repassada pelo COB;

XIII. Orientar, informar, iden�ficar e providenciar um militar para acompanhar os
visitantes à OBM;

XIV. Anotar a quilometragem de entrada e saída de todas as viaturas operacionais e
administra�vas da OBM;

XV. Realizar o hasteamento e a arriamento da bandeira do cmt da OBM;

XVI. Prezar pela boa apresentação individual;

XVII. Zelar pelo excelente atendimento, seja na forma presencial ou via fone;

XVIII. Conservar a limpeza e organização da área interna e externa da guarita durante a
sua permanência;



XIX. Solicitar material de limpeza ao Adjunto, quando necessário;

XX. Cumprir rigorosamente os horários de serviço, estando sempre atento para o
atendimento do telefone de emergência;

XXI. Informar ao ACA todas as alterações da recepção;

XXII. Providenciar para que militares que não estão no horário de ronda, não
permaneça na recepção;

XXIII. Não fornecer endereço e telefone de militares da 20ª CIBM para pessoas
estranhas;

XXIV. Encaminhar toda documentação, revista, jornal ou correspondências ao Comando
da OBM;

XXV. Manter os portões da OBM sempre fechados, abrindo-os somente quando
necessário;

XXVI. Em caso de perigo, acionar o plano de segurança;

XXVII. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

SEÇÃO VIII

DAS ATIVIDADES DIÁRIAS

 

Art. 61 As a�vidades diárias da 20ª CIBM começarão às 06h00min com a alvorada, que
será anunciada com um toque longo na campainha pelo responsável da guarita.

Parágrafo único. Após o toque da alvorada os militares de serviço deverão levantar-se,
fazer sua higiene pessoal e estarem prontos para a faxina, quando necessário, conforme escala do
Adjunto.

Art. 62 A ala que assumirá o Serviço Operacional deverá estar na OBM, pronta para a
conferência de material, às 07h30min, juntamente com a ala que sairá para folga.

Art. 63 A Passagem de Serviço se inicia às 6h00min para as Unidades de Resgate – UR’s
e ás 07h30min para as demais Viaturas, com a conferência de material e finaliza-se após o hasteamento
do pavilhão nacional:

I. 07h30min: Inspeção das instalações pelo Oficial de Dia acompanhado do Adjunto;

II. 07h30min: Início da conferência de material e viaturas pelo ala que assumirá o
serviço;

III. O efe�vo que entra de serviço deverá u�lizar o uniforme 5º A e o efe�vo que sai de
serviço u�lizará o uniforme de instrução completo (4º A), salvo ordem em contrário;

IV. As duas alas que par�cipam da Parada Diária deverão estar dispostas de acordo com
a NO-07, dentro do respec�vo serviço, em frente ao mastro das bandeiras às 07h55min;

V. As viaturas deverão estar posicionadas no pá�o da OBM e prontas para qualquer
acionamento, de acordo com o Croqui da Garagem Operacional da 20ª CIBM, aprovado pelo Comando da
Unidade;

VI. O Adjunto deverá apresentar o serviço pronto para o hasteamento ao Oficial de Dia;

VII. Após o hasteamento do Pavilhão Nacional, o serviço que sai, se não houver
nenhuma determinação em contrário será liberado. A liberação é de responsabilidade do Oficial de Dia,
caso este não esteja na OBM, à liberação deverá ser feita pelo Adjunto;

§1º A Passagem de Serviço, bem como seus detalhes, deverá obedecer a Norma
Operacional vigente confeccionada para este fim.



§2 A Parada Diária é a disposição das alas, que entram e saem de serviço, frente ao
Pavilhão Nacional, a fim de que proceda ao hasteamento deste.

Art. 64 Após a Parada Diária, os militares de serviço deverão aprontar-se para o TFM,
que terá início às 08h30min.

§1º O TFM ocorrerá todos os dias.

§ 2º A coordenação do TFM ficará a cargo do Adjunto.

Art. 65 Às 18h00min horas deverá ser procedido a arriamento do Pavilhão Nacional, que
coincidirá com o término do expediente administra�vo.

Art. 66 Todo efe�vo, deverá par�cipar do hasteamento e arriamento do Pavilhão
Nacional.

Art. 67 O pernoite é uma reunião com todo o efe�vo do Serviço Operacional que tem
como obje�vo acertar detalhes do serviço durante a noite.

§1º O pernoite será às 21h00min.

§2º Caso seja necessário o Oficial de Dia, e na ausência deste o Adjunto, poderá alterar
o horário do pernoite.

§3º O Adjunto fará uma preleção sobre o serviço noturno, bem como divulgará a escala
de ronda e de faxina.

Art. 68 Às 22h00min deverá ser obedecido o total silêncio na OBM, quando todos os
militares devem recolher-se aos alojamentos ou fazer a�vidades que não perturbem a ordem e o sono
dos demais.

Art. 69 Todas as quartas-feiras, no período matu�no, o Serviço de Dia deverá realizar
uma limpeza geral e manutenção das respec�vas viaturas e seus materiais operacionais, ficando o Oficial
de Dia e o Adjunto responsável pela fiscalização, os Comandantes das Guarnições responsáveis direto
pelo cumprimento desta determinação.

 

SEÇÃO IX

DO ATENDIMENTO ÀS OCORRÊNCIAS

 

Art. 70 O militar responsável pela guarita deverá fazer o rápido acionamento das
guarnições assim que receber o chamado do COB.

Art. 71 Após o acionamento da viatura, a guarnição deverá deslocar-se imediatamente
para esta, devendo para tanto não exceder o tempo de 50 segundos para a saída da OBM, em
ocorrências com ví�mas.

§1º Mesmo em ocorrência que não envolvam ví�mas, a saída da viatura não poderá
exceder 01 minuto e 30 segundos.

§2º O Comandante da Guarnição deverá providenciar para que as informações da
ocorrência sejam colhidas, via rádio com o COB.

Art. 72 O acionamento das guarnições será via sistema de som do quartel, ou sistema
de campainhas e sirenes, ou ainda por sistema digital, devendo o militar responsável pela guarita
anunciar a viatura que será empenhada, o �po da ocorrência, o local e o horário da ocorrência, de acordo
com o “Padrão de Acionamento de Ocorrências” estabelecidos na 20ª CIBM.

§1º Caso o sistema de som da Unidade es�ver danificado poderá ser efetuado via toque
de sirene de viatura ou outra forma a ser convencionada pelo Comando da 20ª CIBM;

§2º O sistema de rádio poderá ser u�lizado visando agilidade para acionar as
guarnições.



Art. 73 Em caso de acidente envolvendo uma viatura da OBM, o Comandante da
Guarnição deverá providenciar o seguinte:

I. Manter os veículos envolvidos no local;

II. Informar ao COB;

III. Aguardar a chegada do Oficial de Área;

IV. Em caso de fuga do local, colher dados do veículo (placa marca cor e entre outros);

V. Arrolar pelo menos duas testemunhas do fato (nome, endereço, fone, iden�dade);

VI. Fazer memorando do fato informando o acontecido, relacionando todos os dados
colhidos;

VII. Registrar ocorrência no Registro de Atendimento Integrado – RAI.

Art. 74 Estão proibidos os deslocamentos nas carrocerias de viaturas, sem a devida
segurança.

Art. 75 Quando se u�liza o contato com o COB via rádio, o operador do rádio deverá
primar pelas regras e princípios da radiocomunicação.

 

TÍTULO X

DA SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO – SAAD

 

Art. 76 A SAAd é a seção responsável pelo assessoramento ao Comando da OBM no que
se refere ao controle de pessoal e de documentação, bem como outras a�vidades definidas.

 

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA SAAD

 

Art. 77 São atribuições da SAAd da 20ª CIBM:

I. Confeccionar toda a documentação rela�va ao Comando da OBM, tais como: Ordens
de Serviço Ordinárias e Extraordinárias do serviço administra�vo, O�cios, Partes, Mapas, Esta�s�cas,
Relatórios de Itens para Publicação em Bole�m Geral, Gráficos, Termos de Recebimento de Carga, entre
outras;

II. Atentar para os prazos de encaminhamento das documentações obrigatórias;

III. Realizar o controle de pessoal da OBM;

IV. Divulgar o Bole�m Geral à tropa;

V. Repassar à tropa as determinações gerais e ordens ordinárias emanadas do Comando
da OBM;

VI. Desempenhar as funções de comunicação social da OBM;

VII. Manter a regência das palestras, sindicâncias, procedimentos administra�vos
disciplinares, formações de brigadas, inquéritos técnicos e demais missões per�nentes.

 

CAPÍTULO II

DO CHEFE DA SAAD

 



Art. 78 O Chefe da SAAd é o oficial responsável pelo serviço administra�vo da OBM,
cabendo a ele tomar as providências visando à máxima eficiência na administração e documentação da
Unidade.

Art. 79 São atribuições do Chefe da SAAd:

I. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à seção;

II. Acompanhar e fiscalizar as missões atribuídas à seção;

III. Prezar pela boa apresentação individual;

IV. Manter o Subcomandante e o Comandante da OBM sempre informados, ou quando
solicitado, dos assuntos rela�vos à seção, bem como as alterações que ocorrer;

V. Sugerir soluções, modificações ou inovações visando à melhoria do serviço e do
atendimento à população;

VI. Encaminhar ao comandante da OBM, e na ausência deste ao subcomandante, toda
documentação rela�va ao serviço, para ciência e decisão per�nente;

VII. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

VIII. Cumprir as determinações des�nadas à seção;

IX. Fiscalizar o arquivamento de toda documentação da seção;

X. Fiscalizar o backup digital de toda a documentação da seção, periodicamente;

XI. Responsabilizar-se pela carga do material distribuído à sua seção;

XII. Fiscalizar a confecção de documentos internos como, bole�ns, ordens de serviço,
o�cios, partes, relatórios, etc;

XIII. Fiscalizar o controle de pessoal da OBM;

XIV. Fiscalizar os prazos das documentações;

XV. Fiscalizar a atualização do Plano de Chamada da OBM;

XVI. Responder pela função de assessor de comunicação social da OBM;

XVII. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

CAPÍTULO III

DO AUXILIAR DA SAAD

 

Art. 80 O auxiliar da SAAd é o militar responsável pela ajudância direta ao seu
comandante visando às a�vidades de apoio administra�vo da OBM.

Art. 81 São atribuições do auxiliar da SAAd:

I. Auxiliar o Chefe da seção visando o melhor cumprimento das atribuições;

II. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à seção, repassando as informações e
alterações ao seu comandante;

III. Acompanhar as missões atribuídas à seção;

IV. Confeccionar toda documentação necessária para o bom andamento da seção;

V. Prezar pela boa apresentação individual;

VI. Zelar pelo excelente atendimento seja na forma presencial ou via fone;

VII. Fazer acompanhamento, no mínimo a cada 30 (trinta) minutos, das mensagens
transmi�das via Internet des�nada à seção;



VIII. Informar ao Chefe da SAAd o conteúdo das documentações, encaminhadas via
Internet, que for de interesse do serviço;

IX. Confeccionar toda documentação da seção, mantendo em ordem seus arquivos na
forma digital;

X. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

XI. Realizar o backup periódico dos arquivos digitais da seção;

XII. Arquivar toda documentação produzida e recebida pela seção;

XIII. Manter o arquivo sempre em ordem e atualizado;

XIV. Realizar o controle de pessoal por meio das portarias de transferências e
disposições, bem como os militares que estão em afastamento legais ou em cursos;

XV. Manter sempre atualizado o Plano de Chamada da OBM;

XVI. Confeccionar toda a documentação rela�va à SAAd para o bom andamento da
OBM, tais como Ordens de Serviço Ordinárias e Extraordinárias, O�cios, Partes, Mapas, Esta�s�cas,
Relatórios de Itens para BG, Gráficos, Termos de Recebimento de Carga, entre outras;

XVII. Organizar toda a documentação necessária para confecção, de acordo com as
prioridades e datas;

XVIII. Atentar para os prazos de encaminhamento das documentações obrigatórias;

XIX. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

TÍTULO XI

DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE – SMT

 

Art. 82 A SMT é a seção responsável pelo assessoramento ao Comando da OBM no que
se refere ao controle de viaturas, segurança da Unidade, manutenção e logís�ca, bem como outras
a�vidades definidas.

 

CAPÍTULO I

DAS ATRIBUIÇÕES DA SMT

 

Art. 83 São atribuições da SMT da 20ª CIBM:

I. Providenciar a manutenção das viaturas da OBM;

II. Encaminhar as viaturas para manutenção, caso necessário for;

III. Realizar manutenção de 2º escalão nos equipamentos da OBM;

IV. Encaminhar, ao setor competente do CBMGO, equipamentos para manutenção, caso
necessário for;

V. Zelar por toda a manutenção da OBM: obras em geral, hidráulica, elétrica, pintura e
jardinagem;

VI. Orçar material e equipamentos para aquisição quando solicitado.

 

CAPÍTULO II

DO CHEFE DA SMT

 



Art. 84 O Chefe da SMT é o oficial responsável pelo serviço de manutenção geral da
OBM, de viaturas e de equipamentos, cabendo a ele tomar as providências visando à máxima eficiência
na gestão de materiais, equipamentos e viaturas da Unidade.

Art. 85 São atribuições do Chefe da SMT:

I. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à seção;

II. Acompanhar e fiscalizar as missões atribuídas à seção;

III. Prezar pela boa apresentação individual;

IV. Manter o Subcomandante e o Comandante da OBM sempre informados, ou quando
solicitado, dos assuntos rela�vos à seção, bem como as alterações que ocorrer;

V. Sugerir soluções, modificações ou inovações visando à melhoria do serviço e do
atendimento à população;

VI. Encaminhar ao comandante da OBM, e na ausência deste ao subcomandante, toda
documentação rela�va ao serviço, para ciência e decisão per�nente;

VII. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

VIII. Cumprir as determinações des�nadas à seção;

IX. Fiscalizar o arquivamento de toda documentação da seção;

X. Fiscalizar o backup digital de toda a documentação da seção, periodicamente;

XI. Responsabilizar-se pela carga do material distribuído à sua seção;

XII. Encaminhar, ao setor competente do CBMGO, equipamentos e viaturas, para
manutenção ou revisão, caso necessário for;

XIII. Fiscalizar e acompanhar a manutenção das viaturas da OBM;

XIV. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

CAPÍTULO III

DO AUXILIAR DA SMT

 

Art. 86 O auxiliar da SMT é o militar responsável pela assessoria direta ao seu
comandante visando às a�vidades de manutenção geral da OBM, de viaturas e de equipamentos.

Art. 87 São atribuições do auxiliar da SMT:

I. Auxiliar o Chefe da Seção visando o melhor cumprimento das atribuições;

II. Inteirar-se de todos os assuntos inerentes à seção, repassando as informações e
alterações ao seu comandante;

III. Acompanhar as missões atribuídas à seção;

IV. Confeccionar toda documentação necessária para o bom andamento da seção;

V. Prezar pela boa apresentação individual;

VI. Zelar pelo atendimento seja na forma presencial ou via fone;

VII. Fazer acompanhamento, periódico, das mensagens transmi�das via Internet
des�nada à seção;

VIII. Informar ao Chefe da SMT o conteúdo das documentações, encaminhadas via
Internet, que for de interesse do serviço;

IX. Confeccionar toda documentação da seção, mantendo em ordem seus arquivos na
forma digital;



X. Dar andamento, com agilidade, às documentações que receber;

XI. Realizar o backup periódico dos arquivos digitais da seção;

XII. Arquivar toda documentação produzida e recebida pela seção;

XIII. Manter o arquivo sempre em ordem e atualizado;

XIV. Auxiliar à SAAd na atualização do Plano de Chamada do efe�vo da SMT, bem como
o controle de pessoal;

XV. Desempenhar outras a�vidades correlatas.

 

TÍTULO XII

DO ALMOXARIFADO

 

Art. 88 O Almoxarifado é a seção responsável pelo assessoramento ao Comando da
OBM no que se refere ao controle, manutenção e logís�ca, bem como outras a�vidades definidas.

 

CAPÍTULO I

DO CHEFE DO ALMOXARIFADO

 

Art. 89 O Chefe do Almoxarifado é o oficial responsável pelo serviço de controle de
equipamentos e materiais da unidade, cabendo a ele tomar as providências visando à máxima eficiência
na gestão de materiais, equipamentos da Unidade.

Art. 90 São atribuições do Chefe do Almoxarifado:

I. Responsável por toda carga de material permanente e de consumo da Unidade;

II. Comunicar mensalmente ao comandante da Unidade as condições do material carga,
bem como as necessidades de dar baixa, inclusão e descarga;

III. Controlar a entrada e saída dos materiais de consumo, atentando para reposição em
tempo hábil e não deixar esgotar o estoque;

IV. Manter as instalações �sicas da Unidade sempre em condições para receber
qualquer inspeção administra�va;

V. Deixar todos os equipamentos, materiais e ferramentas disponíveis no almoxarifado
em condições de funcionamento para qualquer eventualidade, urgência e emergência operacional;

 

TÍTULO XIII

DAS REGRAS DE UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA 20ª CIBM

 

CAPÍTULO I

DO USO DA GARAGEM OPERACIONAL DA 20ª CIBM

 

Art. 91 A garagem operacional deve ser u�lizada exclusivamente para estacionar
viaturas operacionais vinculadas à SOP e SECIP da OBM, devendo respeitar as definições da planta de
vagas definida pelo Comando da unidade.

Art. 92 É terminantemente proibido estacionar qualquer veículo par�cular nas vagas da
garagem operacional da 20ª CIBM.



Art. 93 As vagas da garagem operacional poderão ser ocupadas por veículos oficiais de
autoridades quando houver visitas à 20ª CIBM.

Art. 94 O ACA deverá fiscalizar o uso da garagem, bem como sua condição de limpeza,
iluminação e manutenção.

 

CAPÍTULO II

DO USO DO ESTACIONAMENTO INTERNO DA 20ª CIBM

 

Art. 95 O estacionamento interno da 20ª CIBM é de uso exclusivo dos militares do
CBMGO, observada a preferência àqueles em serviço desta OBM, devendo ser respeitadas as
demarcações das vagas.

Art. 96 Caso o veículo ou viatura necessite permanecer no quartel por mais de 24(vinte
e quatro) horas, o proprietário ou responsável deverá solicitar autorização diretamente ao Comando da
20ª CIBM, mediante a iden�ficação do veículo e condutor (marca/modelo, placa, nome do condutor e
telefone de contato), devendo deixar a chave do veículo com o Oficial-de-dia ou ACA, para que seja
possível movimentá-lo.

Art. 97 É proibido o estacionamento de veículos de civis, exceto quando es�verem
prestando algum serviço à 20ª CIBM, durante o horário da referida prestação.

Art. 98 Todos os veículos deverão obedecer às sinalizações do pá�o e estacionamento
da 20ª CIBM, estacionando de ré, dentro dos limites demarcados.

 

CAPÍTULO III

DO USO DO ARMÁRIO DE EPI DA 20ª CIBM

 

Art. 99 O armário para os EPIs será u�lizado para a guarda e conservação dos conjuntos
de aproximação, capacetes de salvamento, capacetes e botas de combate a incêndio.

Art. 100 Fica proibido deixar qualquer outro material dentro do armário, senão os
citados no ar�go anterior.

Art. 101 Os militares do serviço operacional deverão manter o armário sempre limpo e
em boas condições de uso.

Art. 102 O ACA deverá fiscalizar o uso do armário e anotar em livro próprio as
alterações encontradas.

 

CAPÍTULO IV

DA ECONOMICIDADE DE ÁGUA E LUZ

 

Art. 103 A u�lização de qualquer ambiente da 20ª CIBM deverá ser feita sempre sob o
prisma da economia de água e energia elétrica.

Art. 104 Após a saída de qualquer ambiente, o militar deverá observar se há alguma
torneira ou outra fonte de água aberta ou semiaberta, além de verificar se há alguma fonte de energia
elétrica ligada (lâmpadas, equipamentos). Caso seja verificado, providenciar o fechamento ou
desligamento.

Art. 105 O equipamento de ar-condicionado do ambiente poderá ser ligado apenas
quando houver pessoas no ambiente, caso contrário deverá ser desligado.



Art. 106 Qualquer defeito observado em equipamentos de uso geral (chuveiros,
lâmpadas, torneiras, vasos, etc.) ou circuitos elétricos e encanamentos, o militar ciente deverá informar a
alteração ao chefe do almoxarifado geral.

 

CAPÍTULO V

DA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

 

Art. 107 A u�lização do Centro de Convivência será permi�da mediante a plena
observância aos preceitos militares e regras de disciplina e respeito.

Art. 108 Ao u�lizar as dependências do Centro de Convivência, o militar deverá
observar a higiene e organização do mesmo, além dos cuidados com os equipamentos (materiais de
cozinha, mobiliários, televisão e outros).

Art. 109 Após a saída do Centro de Convivência, o militar deverá observar se há alguma
torneira ou outra fonte de água aberta ou semiaberta, além de verificar se há alguma fonte de energia
elétrica ligada (lâmpadas, equipamentos, ar-condicionado). Caso seja verificado, providenciar o
fechamento ou desligamento.

Art. 110 Militares de outras unidades poderão u�lizar o Centro de Convivência para
alimentação.

Art. 111 É proibido o repouso (dormir, cochilar) nas dependências do Centro de
Convivência.

Art. 112 Qualquer alteração deve ser informada ao Comando da 20ª CIBM.

 

CAPÍTULO VI

DO USO DOS ALOJAMENTOS DA 20ª CIBM

 

Art. 113 Os alojamentos são de uso exclusivo de militares da 20ª CIBM e/ou de militares
de outras OBM que estejam de serviço na unidade, conforme os postos e graduações definidos para cada
alojamento, devendo ser observadas as boas condições de organização, limpeza e respeito aos objetos
existentes no ambiente.

Art. 114 O ACA deverá fiscalizar diariamente os alojamentos das Praças para que
sempre sejam man�dos limpos e arrumados, com objetos pessoais guardados em seus devidos lugares.

Art. 115 Às 22h00min deverá ser obedecido o total silêncio na OBM, quando todos os
militares devem recolher-se aos alojamentos ou fazer a�vidades que não perturbem a ordem e o sono
dos demais.

Art. 116 É estritamente proibido fumar no alojamento de trânsito, salas e demais
alojamentos da OBM.

Art. 117 A u�lização de qualquer alojamento por militares de outras unidades que não
estejam de serviço na OBM, ou de outras Organizações Militares (OM), obrigatoriamente, deverá ter
autorização prévia do Comando da 20ª CIBM.

Art. 118 É terminantemente proibida a permanência de civis nos alojamentos da 20ª
CIBM.

 

CAPÍTULO VII

DO USO DA LAVANDERIA DA 20ª CIBM



 

Art. 119 A Lavanderia da 20ª CIBM des�na-se exclusivamente à lavagem dos conjuntos
de aproximação e materiais operacionais dos militares da OBM.

Art. 120 Antes de u�lizar a Lavanderia, o militar deverá solicitar a respec�va autorização
de uso ao ACA/Adjunto da 20ª CIBM para que este faça o controle no Livro de Dia da data e horário
previstos.

Art. 121 Para a lavagem do conjunto de aproximação, o militar deverá observar as
seguintes orientações:

a) Lavar o conjunto apenas com sabão, NÃO UTILIZANDO AMACIANTES NEM
ALVEJANTES;

b) O conjunto de aproximação deve ser lavado sempre pelo lado avesso;

c) Todos os zíperes e velcros que compõem o conjunto devem ser fechados;

d) A temperatura da água de lavagem não pode ser superior a 40ºC;

e) Verificar e re�rar todos os objetos dos bolsos, principalmente objetos metálicos,
até mesmo peças de metal que compõem o conjunto de aproximação (mosquetão, anel, chaveiro
etc.).

Art. 122 O conjunto de aproximação deverá sempre ser colocado para secar à sombra,
podendo ser tanto na área de secagem da Lavanderia, como na residência do militar.

Art. 123 A organização e limpeza da Lavanderia é responsabilidade de todos os usuários,
devendo ser deixada em boas condições pelo militar que u�lizá-la.

Art. 124 Toda e qualquer alteração da Lavanderia deverá ser comunicada
imediatamente ao ACA/Adjunto da 20ª CIBM. Caso a referida comunicação não seja feita, o militar que
deixar de fazê-la poderá ser responsabilizado.

 

CAPÍTULO VIII

DO USO DA SALA DE AULA DA 20ª CIBM

 

Art. 125 A sala de aula é des�nada às instruções da Tropa da 20ª CIBM e ao Projeto
Educacional Bombeiro Militar, devendo ser exclusivamente u�lizada pelos alunos devidamente
matriculados, no período de constância do referido programa ou presença do curso no 20ª CIBM.

Art. 126 A sala de aula poderá ser u�lizada para outras a�vidades mediante autorização
do Comando da 20ª CIBM e o devido agendamento junto à SICAP da OBM.

Art. 127 Antes de u�lizar a sala de aula, o instrutor responsável pela instrução deverá
verificar os materiais e disposição dos móveis constantes em check-list.

Parágrafo único. Qualquer alteração observada, seja da falta de materiais ou danos dos
itens, deverá ser comunicada pelo responsável imediatamente ao coordenador local do PROEBOM ou
Chefe da SICAP, para as devidas providências.

Art. 128 Ao término das instruções, a higienização da sala, organização dos móveis,
desligamentos dos equipamentos eletroeletrônicos e luzes, serão de responsabilidade dos usuários.

Parágrafo único. Os materiais necessários para limpeza e organização da sala de aula,
deverão ser solicitados junto à coordenação do curso, e em úl�mo caso ao almoxarifado geral da 20ª
CIBM.

Art. 129 Não é permi�do fumar, comer, beber, ou entrar com gêneros alimen�cios na
sala de aula.

 



CAPÍTULO IX

DO ACESSO E TRÂNSITO DE PESSOAS NA OBM

 

Art. 130 O acesso de qualquer pessoa, militar ou civil, às dependências da 20ª CIBM
somente será realizado sob a devida iden�ficação pelo Corpo da Guarda desta OBM, nos seguintes
termos:

I. Militares e demais servidores dos Órgãos da Segurança Pública Estadual, deverá ser
realizada a iden�ficação do indivíduo estritamente através da iden�dade funcional;

II. Civis, em geral, deverão ser iden�ficados através de cédula de iden�dade, ou outro
documento de iden�ficação pessoal (com foto) legalmente reconhecido, sendo lhes entregue, pelo Corpo
da Guarda da 20ª CIBM, um crachá de visitante da respec�va seção de visita.

Art. 131 A circulação de qualquer pessoa não pertencente ao efe�vo da OBM, no pá�o
do quartel, deverá sempre ocorrer pela linha amarela de trânsito, demarcada no piso, sendo proibido
passar pelas áreas de treinamento sem prévia autorização do Comando da 20ª CIBM.

Parágrafo único. Cumpre a todos os militares da 20ª CIBM, em especial o militar do
corpo da guarda, orientar os visitantes sobre a necessidade de circular apenas pela linha amarela de
trânsito do pá�o do quartel.

Art. 132 Toda e qualquer pessoa, visitante ou em atendimento no 20ª CIBM, exceto
militares do CBMGO, deverá ser devidamente acompanhada por militar da OBM, sendo de
responsabilidade do ACA/Adjunto designar um responsável para fazê-lo.

 

TÍTULO XIV

PRESCRIÇÕES DIVERSAS

 

Art. 133 Em caso de dano, extravio ou perda de material da carga do Serviço de Dia,
toda a Ala deverá permanecer no Quartel até que o fato seja solucionado ou todas as providências para
elucidação do fato tenham sido tomadas.

Art. 134 Na passagem de serviço, todas as instalações, viaturas, materiais e
equipamentos deverão ser conferidos, restando à responsabilidade à ala ou guarnição que assumiu o
serviço, salvo se prévia e devidamente comunicado.

Art. 135 O uso dos telefones da OBM é restrito ao serviço, sendo que em caso de
ligações par�culares deverá ser solicitado autorização do Adjunto.

Art. 136 O Oficial de Dia somente poderá dispensar militar do serviço em caso de
urgência ou extrema necessidade, plenamente comprovada e fora do expediente. Em outros casos o
interessado deverá procurar o Chefe do Serviço Operacional para solicitar a dispensa de serviço, devendo
o fato ser lançado no Livro do Serviço de Dia. Em ambos os casos o Coordenador de Operações deverá ser
cien�ficado da dispensa.

Art. 137 As permutas seguirão prescrições próprias, sendo confirmadas somente após
autorização do Chefe da Seção Operacional.

Art. 138 Todos os militares da OBM deverão manter seus dados (endereço e telefone)
sempre atualizados junto à SAAd.

Art. 139 Todos os militares da OBM deverão permanecer alcançáveis através dos meios
de comunicação cadastrados na SAAd da OBM, mesmo fora do seu horário de trabalho.

Art. 140 Após as 18h00min todas as pessoas que adentrarem à OBM deverão se
iden�ficar na portaria com o respec�vo documento de iden�dade, inclusive os militares, devendo ser
anotado: Nome, RG, Data, Horários de entrada e saída da OBM.



Art. 141 A OBM não se responsabilizará pela guarda de bens e valores par�culares em
suas dependências, cabendo exclusivamente ao proprietário o devido cuidado e a inteira
responsabilidade.

Art. 142 Em caso de atraso ou falta a qualquer ato de serviço, o militar deverá
comunicar o mo�vo, via fone, com antecedência ou o mais rápido possível e apresentar comprovante que
jus�fique tal alteração.

Art. 143 Toda cautela de materiais pertencentes ao 20ª CIBM somente poderá ser
realizada mediante autorização do Comandante ou Subcomandante da OBM.

Art. 144 Fica proibida a cautela de materiais da OBM para alunos.

Art. 145 Fica proibido a re�rada de qualquer material das viaturas operacionais sem o
conhecimento e autorização do Comandante da Guarnição.

Art. 146 É estritamente proibido fumar em ambientes fechados, salas e alojamentos da
OBM.

Art. 147 Os armários são para uso exclusivo de materiais par�culares rela�vos ao
serviço, podendo ser revistados a qualquer momento, com a devida autorização do Comandante da
OBM.

Art. 148 Qualquer �po de jogo somente poderá ser realizado nas dependências do
Centro de Convivência da OBM, em horários fora do expediente, sendo proibidas apostas envolvendo
valores.

Art. 149 Todo o efe�vo operacional, administra�vo e técnico, em pronto emprego,
deverá entrar em forma às 08h00min para cerimônia de hasteamento do pavilhão nacional.

Art. 150 Todos os militares poderão ainda concorrer a escalas de serviços extras e/ou
extraordinárias, de acordo com a necessidade do serviço, devendo obedecer ao assunto tratado no
RESIOBOM.

Art. 151 Conforme surgirem novas ordens, normas ou regulamentos emanados pelo
Comando da Corporação, contrárias a estas, ficarão revogadas estas disposições contraditórias, cabendo
ao Comando da 20ª CIBM a atualização desta NGA.

 

TÍTULO XV

DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 152 A presente NGA não isenta o cumprimento dos demais disposi�vos legais da
Corporação.

Art. 153 Cabe ao Comandante da Unidade resolver os casos omissos ou duvidosos que
se verificarem na aplicação destas normas, devendo ainda ser atualizadas e complementadas de acordo
com a evolução e mudanças de ro�na da unidade.

Art. 154 O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua Publicação, sendo
revogados os disposi�vos em contrário.

Art. 155 Os casos omissos nesta NGA serão deliberados pelo Comando da 20ª CIBM.

 

 

Goianira/GO, em 27 de maio de 2022.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
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20ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA DOM CARLOS S/Nº, QD. 32, APM-05 - Bairro LOTEAMENTO NOVA GOIANIRA -

GOIANIRA - GO - CEP 74371-834 - .
 

Referência: Processo nº 202200011017501 SEI 000030440056



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 440, de 01 de junho de 2022

 

 

 

Dispõe sobre transferência no interesse do serviço.

 

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, os militares relacionados e conceder dispensa por mo�vo de trânsito, nos termos da legislação
em vigor, conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO TRÂNSITO
01 3° Sgt QP/Combatente 02.899 WESLEY COSTA PESSOA 844.534.861-20 8° BBM QCG -
02 3° Sgt QP/Combatente 02.970 ALINE EVELYN VIEIRA DE SOUSA 971.487.251-00 QCG 8° BBM -
03 Cb QP/Combatente 03.369 ARYANNE DOS SANTOS OLIVEIRA 012.649.471-19 1° BBM QCG -
04 Cb QP/Combatente 03.444 RAFAELA ARAÚJO SANTOS 961.762.531-87 CGF BM-8 -
05 Sd QP/Combatente 03.879 ALEX PARREIRA SILVA 037.387.061-27 2° BBM QCG -
06 Sd QP/Combatente 03.383 CAIO RODRIGO DE SANTANA RODRIGUES 021.383.345-03 20ª CIBM - Goianira 1° BBM 2 dias

 



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

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 02/06/2022, às 13:54, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 02/06/2022, às 15:27, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000030556354 e o código CRC 9252B1E4.

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
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 441, de 01 de junho de 2022

 

 

Dispõe sobre lotação de militar.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do 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 e no teor dos autos do Processo SEI n° 202200016015067, resolvem:

 

Art. 1°  Lotar no 2° Batalhão Bombeiro Militar - 2° BBM, a contar de 18 de maio de 2022,
o 3° Sgt QP/Combatente 02.874 WAGNER DIVINO DE FREITAS SILVA FILHO, CPF: 004.333.111-42,
conforme Portaria 0518 (SEI n° 000030316298).

 

Art. 2°  O 2° BBM deverá atribuir ao militar, funções para que conste no SICAD, inclusive
no que concerne às funções 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 que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 02/06/2022, às 12:04, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 02/06/2022, às 15:26, 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?
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 436, de 31 de maio de 2022

 

 

 

Dispõe sobre movimentação 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 e o disposto no Processo SEI n° 202200011016434, resolvem:

 

Art. 1°  Transferir, no interesse do serviço, o 1° Ten QOC 03.669 THIAGO CORRÊA
FAGUNDES, CPF: 004.425.331-10, do 8° Batalhão Bombeiro Militar - 8° BBM, para o Comando de Gestão
e Finanças - CGF/à disposição, ficando à disposição, sem agregação, da  Vice-Governadoria do Poder
Execu�vo Estadual, no período de 01/06 a 31/12/2022, sem ônus para a origem, conforme Portaria Casa
Civil 527 (SEI n° 000030317242).

Parágrafo único.  O militar deverá atualizar os dados pessoais junto ao setor de pessoal
do Comando de Gestão e Finanças.

 

Art. 2°  Atribuir ao militar ora transferido, as funções de "Bombeiro Administra�vo" e
"Bombeiro à disposição do Vice-Governadoria", conforme prescreve a Portaria n° 223/2020 – CBM,
publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

Art. 3°  Lotar no Gabinete do Comando Geral - GCG, a contar de 1° de junho de 2022,
o Cap QOC 03.256 LUCIANO DE LION MENDES PIMENTEL, CPF: 018.344.571-65, conforme Publicação da
Portaria 482-2022 (SEI n° 000030210572).

 

Art. 4°  O GCG deverá atribuir ao militar, funções para que conste no SICAD, inclusive no
que concerne às funções elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a Portaria n° 223/2020 –
CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

Art. 5°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.



 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 31/05/2022, às 15:00, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 31/05/2022, às 17:03, 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
000030498317 e o código CRC 61FCBC10.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
 
 
 

Ata n. 5/2022 – CAEBM
 

Ata da reunião realizada às 8h do dia 12 de maio de dois mil e vinte e dois, no Comando
da Academia e Ensino Bombeiro Militar - CAEBM, onde estavam presentes os bombeiros militares
pertencentes à Comissão designada pela Portaria nº 43/2021 – CAEBM: TC QOC RG 01.408 Anderson
Dalcin Santos – Presidente, CAP QOC RG 02.433 Henrique Saint-Clair Alves de Oliveira – Membro e a
2° Sgt QPC 02.801 Jordana Melo Cunha Nunes, que secretariou a reunião. Aberta pelo Presidente da
Comissão com o motivo de finalizar o 1° Curso de Manutenção de Redes e Computadores - CMARC,
realizado no Comando de Atividades Técnicas - CAT, com carga horária de 120 horas-aula e início em
18 de abril de 2022 e término em 10 de maio de 2022. Conforme a Portaria nº 26/2022 - CAEBM
(202200011012750) foram matriculados 19 militares, que foram submetidos a verificações nas disciplinas
constantes no Plano nº 22/2022 - CAEBM (000028134430), de forma que todos concluíram o curso com a
seguinte classificação:

 

Ord. Posto/Graduação RG Nome Completo MÉDIA FINAL
1 3° SGT 3239 THIAGO WILLIAN BENEVIDES POLLA 10,0000
2 3º SGT 3133 RODOLPHO PINHEIRO DA COSTA 9,9625
3 3° SGT 2598 RAULSON RODRIGUES BANDEIRA 9,9125
4 3º SGT 2.488 MARCOS AURÉLIO LOPES SILVA 9,9000
5 3º SGT 2837 GILDERSON TEIXEIRA GOMES 9,8125
6 2º SGT 2093 MÁRCIO CARDOSO DE CASTRO 9,7875
7 3º SGT 2819 ANDRÉ LUIZ LOIOLA VAZ 9,7750
8 1º SGT 1616 MAGUINÓLIA MUNIZ DA SILVA 9,7375
9 3º SGT 2.821 GLAUBER DOS SANTOS CRUZ 9,6775
10 2º SGT 2.032 KAMILA GUIMARÃES 9,6625
11 3º SGT 2.887 HUGO CHAGAS DE OLIVEIRA 9,6375
12 2º SGT 1565 JOÃO CARLOS DE SALES NETO 9,565
13 CB 3732 DANIEL SOARES BEZERRA 9,5625
14 SD 3.962 GUSTHAVO ABREU BATISTA 9,5250
15 1° SGT 2404 FABRÍCIO DE OLIVEIRA MILANI 9,4400
16 CB 3450 THIAGO BERNARDES PEREIRA 9,3250
17 CB 3329 JOÃO BATISTA DOS SANTOS NEVES JUNIOR 9,3062
18 SD 4009 LUCAS RODRIGUES NEVES 9,2775
19 3 SGT 2762 WESLEY DE ALMEIDA RODRIGUES 8,5675

 
O curso foi  ministrado pelos seguintes instrutores:
 

Item Posto/Grad RG Nome Disciplina Carga
Horária

01 1º Ten QOC
BM 02.321 ALISSON Batista de Oliveira Sistema Administrativo 03 H/A
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02 1º Ten
QOA/Adm

01.748 Walério MARTINS Santos Telefonia 01 H/A

03 1° Sgt QPC
BM 01.988 ÍTALLO Osório Galdino Amaral Sistema Operacional 03 H/A

04 2º Sgt QPC
BM 01.922 ÉZER Castro Cardoso Redes e Manutenção de

Computadores 19 H/A

05 2º Sgt QPC
BM 01.474 Danny ALVES Manutenção de Computadores 29 H/A

06 2º Sgt QPC
BM 01.790 ALESSANDRO Damaso Araújo

Batista Telefonia 16 H/A

07 2º Sgt QPC
BM 02.907 Alvedilson FREIRE Alves Redes de Computadores 28 H/A

08 3º Sgt QPC
BM 03.002 Diogo Alves ALCÂNTARA Atendimento e Suporte 06 H/A

09 Cb QPC BM 03.231 Paulo Henrique MODESTO
Santos Telefonia 15 H/A

CARGA HORÁRIA TOTAL 120 H/A

 
Considerando que o "CMARC - 2022" trata-se de um curso pioneiro e que a Portaria n.

29/2010 - GEBM (000030016262) em anexo concede todos os direitos e prerrogativas dos concluintes dos
cursos pioneiros aos Coordenadores e instrutores. Solicitamos a publicação do curso "CMARC - 2022" em
ficha individual dos seguintes militares:

 

Item Posto/Grad RG Instrutores  CPF
01 1º Ten QOC BM 2321 Alisson Batista de Oliveira 907.301.511-15
02 1º Ten QOA/Adm 1748 Walério Martins Santos 786.478.351-15
03 1° Sgt QPC BM 1988 Ítallo Osório Galdino Amaral 969.363.201-04
04 2º Sgt QPC BM 1474 Danny Alves 876.456.531-91
05 2º Sgt QPC BM 1922 ÉZER Castro Cardoso 760.231.411-53
06 2º Sgt QPC BM 1790 ALESSANDRO Damaso Araújo Batista 770.689.981-00
07 2º Sgt QPC BM 2907 Alvedilson Freire Alves 845.306.341-91
08 3º Sgt QPC BM 3002 Diogo Alves Alcântara 021.282.131-85
09 Cb QPC BM 3231 Paulo Henrique MODESTO Santos 014.408.461-97

 
Nada mais a ser tratado, o Sr. TC Anderson Dalcin Santos, Presidente da Comissão deu

por encerrada a reunião, mandando que lavrasse a presente Ata, que, depois de lida e achada de acordo, vai
devidamente assinada por todos os componentes da Comissão. Eu,  secretária, a digitei e assino com os
demais.

 

 

Anderson Dalcin Santos - TC QOC
Presidente

 
 

Henrique Saint-Clair Alves de Oliveira  - CAP QOC
Membro

 
 

 Jordana Melo Cunha Nunes –  2º SGT QPC 
Secretária
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Documento assinado eletronicamente por JORDANA MELO CUNHA NUNES, Bombeiro (a)
Militar, em 19/05/2022, às 09:07, 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 HENRIQUE SAINT CLAIR ALVES DE OLIVEIRA,
Chefe de Departamento ou Seção, em 19/05/2022, às 09:11, 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 ANDERSON DALCIN SANTOS, Presidente de
Comissão, em 19/05/2022, às 09:17, 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
000030013615 e o código CRC FB6767CB.

 

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

GOIÂNIA - GO (62)3201-2303
 

Referência: Processo nº 202200011015664 SEI 000030013615



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE CORREIÇÕES E DISCIPLINA
 
 
 

PROCESSO: 202100011002222
INTERESSADO: ST RR 00.796 Sadoc Oliveira Dourado.
ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO.

 

HOMOLOGAÇÃO

 

1. Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar Especial n. 04/2021 - CCD instaurado com o intuito de verificar a capacidade do ST
RR 00.796 Sadoc Oliveira Dourado dos Reis de permanecer como Bombeiro Militar, bem como de gozar das prerrogativas militares, com fulcro no art.
80 e seguintes da Lei Estadual n. 19.969 de 11 de janeiro de 2018 (Código de Ética e Disciplina do Militares Estaduais – CEDIME).

2. O processo foi iniciado tendo em vista a presença de justa causa em razão da  prisão em flagrante do Disciplinando em 10 de maio de
2020, conforme Boletim de Ocorrência n. 1714971200510123000 - Polícia Rodoviária Federal (000012991865) e demais peças contidas no Auto de
Prisão em Flagrante (000012995468), o qual foi expedido pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante-MS, onde é acusado pelos crime de tráfico
de drogas - art. 33 da Lei Federal n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, que estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico
ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. 

3. Instaurado o PAD de Rito Especial por meio da Portaria n. 02/2021 - CBM (000018392840), publicada no Boletim Geral Eletrônico -
BGE n. 25/2021, em 12/02/2021, com a nomeação de Conselho de Ética e Disciplina - CED pelo Comandante de Correições e Disciplina - CCD, após
o devido processo legal e conclusão dos trabalhos pertinentes, o CED decidiu, por unanimidade de votos, que o militar em questão é culpado das
acusações que lhe pesam, tendo em vista ter infringido os incisos LI e LIV do art. 120, da Lei estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018, Código de
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás - CEDIME, sugerindo que o disciplinando perdesse suas prerrogativas militares.

4. Ato contínuo, os autos foram encaminhados a autoridade que convocou o Conselho, e em atenção ao § 1º do art. 99 do CEDIME,
exarou a Decisão (000027339377) fundamentada acolhendo totalmente o relatório do CED, opinando pela Perda das Prerrogativas do disciplinando,



conforme segue:

Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das diligências empreendias pelo Conselho de Ética e Disciplina, para
preservação dos pilares fundamentais da hierarquia e disciplina castrense, não apenas entre militares ativos, mas também inativos,
decido:
I – Acolher integralmente o relatório do Conselho de Ética e Disciplina do PAD Especial n. 04/2021- CCD, pelas razões e fundamentos
acima expostos, adotando para decidir os fundamentos contidos no Relatório (000027117657) do presidente deste Conselho de Ética e
Disciplina;
II – Classificar a transgressão como Grave e fixar a sanção de Perda das Prerrogativas ao ST R/R 00.796 SADOC Oliveira Dourado,
observando-se o estabelecido no artigo 25, inciso VII, do CEDIME;
III – Enviar esta Decisão para publicação em Boletim Geral Eletrônico - BGE da Corporação;
IV – À SAAD/CCD para notificar o disciplinado do teor desta decisão, após publicação;
V - Após o trânsito em julgado administrativo, volvam-se os autos ao Gabinete do Exmº Senhor Comandante Geral para conhecimento,
apreciação e, sendo homologada a presente decisão, determinar a edição do Ato Administrativo pertinente, para dar efeito a esta
decisão.

5. O disciplinando e seu representante legal foram notificados do teor da decisão da autoridade instauradora e interpuseram recurso de
reconsideração de ato (000028386355) que foi analisado e indeferido, mantendo incólume a decisão exarada, determinando a publicação da decisão em
BGE, a cientificação do disciplinado, e o posterior encaminhamento a este Comandante-Geral para conhecimento e apreciação.

6. Isto feito, após a detida análise do Processo Administrativo Disciplinar Especial n. 04/2021 - CCD, face à ausência de ilegalidade e
injustiça na decisão proferida nos autos que pudessem ensejar sua alteração, e considerando que o processo que culminou com a referida
decisão assegurou ao disciplinando o efetivo exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo oferecidas ao militar
todas as oportunidades para apresentação de defesa e contraditar as provas produzidas, não apresentando, todavia, justificativas para os atos praticados,
exaro o seguinte:

I – Acato e homologo a solução da autoridade instauradora que considerou Sadoc Oliveira Dourado incapaz de permanecer na condição de
bombeiro militar da reserva remunerada e continuar gozando às prerrogativas inerentes à condição, por ter cometido as condutas descritas no art. 120, LI e
LIV, da Lei estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás;

II – Encaminhem-se os autos à Secretaria Geral para a notificação do disciplinando e de seu defensor acerca do teor desta decisão.
III – Determino ao Comando de Gestão e Finanças – CGF que adote as providências legais e necessárias à aplicação das perdas das

prerrogativas de Sadoc Oliveira Dourado;
IV – Publique-se em Boletim Geral Eletrônico.
 
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 4 dias do mês de maio de 2022.
 
 



 
Washington Luiz Vaz Júnior - CORONEL QOC

Comandante-Geral

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 27/05/2022, às 09:03, 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 000029785072 e o código CRC DFBFEFE3.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 470, de 03 de junho de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militares e dá outras providências.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos
termos do ar�go 11 da Lei estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114 do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei
Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, resolvem:

 

Art. 1°  Transferir, no interesse do serviço, e dispor sobre dispensa por mo�vo de trânsito, nos termos da legislação em vigor, conforme quadro
abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO TRÂNS
1 2° Sgt QP/Combatente 02.165 ROBSON RIBEIRO DE SOUSA 824.167.371-04 7° BBM / Aparecida de Goiânia 14° BBM / Senador Canedo 2 dia
2 Sd QP/Combatente 04.033 PEDRO HENRIQUE TAVARES DA EIRA 018.104.871-02 5° CRBM / Aparecida de Goiânia 7° BBM / Aparecida de Goiânia -

 

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

 

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

 

Art. 4°  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral Eletrônico da Corporação.

 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Chefe, em 03/06/2022, às 13:59, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 03/06/2022, às 15:01, 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 000030647139 e o código CRC 85717935.

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 202200011018566 SEI 000030647139
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 467, de 03 de junho de 2022

 

Dispõe sobre transferência no interesse do serviço.

 

 

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, as militares relacionadas, nos termos da
legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO

01 2º Sgt QP/Combatente 02.374 DEBORAH TELES
DOS SANTOS

014.986.271-
70 GCG CGF

02 Cb QP/Combatente 03.501 CAMILA CUNHA
ALVES

006.394.741-
28 CGF CAL

 

Art. 2°  As unidades responsáveis pelas militares ora
transferidas deverão atribuir funções para que conste no SICAD, inclusive no que concerne às elencadas
nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral
Eletrônico n° 34/2020.

 

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

 

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

 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 03/06/2022, às 13:39, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 03/06/2022, às 15:01, 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
000030632181 e o código CRC 2DD63131.

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 202200011018466 SEI 000030632181
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 459, de 02 de junho de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militar no interesse do serviço.

 

 

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 ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de
2013, resolvem:

 

Art. 1°  Transferir, no interesse do serviço, do 2° Batalhão Bombeiro Militar - 2° BBM,
para o Centro de Manutenção - CEMAN, o 2º Sgt QP/Combatente 02.078 LUIZ FERNANDO DE GUSMÃO
VIANA, CPF: 878.178.611-53.

 

Art. 2°  A unidade responsável pelo militar ora transferido, deverá atribuir função 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 que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 4°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 03/06/2022, às 13:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 03/06/2022, às 15:01, 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
000030611922 e o código CRC 36CEB630.

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 202200011018355 SEI 000030611922
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 456, de 02 de junho de 2022

 

Dispõe sobre lotação de militar cedida ao CBMGO.

 

 

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 e o disposto no Processo SEI n° 202200011004534, resolvem:

 

Art. 1°  Lotar no Comando de Saúde - CSAU, a contar de 30 de maio de 2022, a 2° Ten
QOSBM ELIANE ALVES CAMPOS MICHYLLES, CPF: 446.596.362-91, conforme Decreto 32.386-E (SEI nº
000030314152), Despacho do Gabinete Nº Automá�co 2163 (SEI n° 000030316168) e O�cio 30507 (SEI
nº 000030498450).

 

Art. 2°  O Comando de Saúde deverá atribuir a militar, 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 que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 03/06/2022, às 13:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 03/06/2022, às 15:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030615992 e o código CRC EEB608F6.

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 - (62) 3201-2046.

Referência: Processo nº 202200011004534 SEI 000030615992



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 405, de 17 de maio de 2022

 

Dispõe sobre suspensão 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 9° 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° 202200011015977, resolvem:

 

Art. 1°  Cancelar a licença especial do militar relacionado abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA BG de
Concessão TEMPO PERÍODO

01 2° Sgt
QP/Combatente 02.485

MÁRCIO
CHRISTIAN
RODRIGUES

SOUZA

818.328.501-
53 2° quinquênio 39/2022 30

dias 
01/06 a

30/06/2022

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 19/05/2022, às 16:54, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 20/05/2022, às 12:00, 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
000030167522 e o código CRC A845ACC8.

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 202200011015977 SEI 000030167522



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 426, de 26 de maio 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 EXERCÍCIO, em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013, Seção V, Capítulo I, Título III da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, c/c Seção
I, Capítulo III 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° 202200011016998, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial, em caráter excepcional, ao militar relacionado
abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO

01 3º Sgt
QP/Combatente 03.139 ROMILTON PEREIRA

DOS SANTOS 948.896.431-68 2° quinquênio 1 mês 09/06 a
08/07/2022

 

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

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

CHARLES XAVIER DE BARROS - MAJOR QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 30/05/2022, às 14:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 30/05/2022, às 17:12, 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
000030396978 e o código CRC DF991730.

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 202200011016998 SEI 000030396978



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 427, de 27 de maio 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 EXERCÍCIO, em
atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, Seção V, Capítulo I, Título III da Lei n° 11.416, de 5 de
fevereiro de 1991, c/c Seção I, Capítulo III 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° 202200011015829, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial, em caráter excepcional, ao militar relacionado abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
01 3º Sgt QP/Combatente 02.893 MIGUEL PEREIRA VASCONCELOS NETO 710.476.031-87 1° quinquênio 1 mês 16/06 a 15/07/2022

 

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

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

CHARLES XAVIER DE BARROS - MAJOR QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 30/05/2022, às 14:36, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 30/05/2022, às 17:12, 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 000030425036 e o código CRC B8193A55.

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 202200011015829 SEI 000030425036



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
 
 
 

Ata da Reunião Ordinária CPP n. 06/2021             

 
Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00, na sala de reunião do Comando Geral, a Comissão de Promoção de Praças (CPP),
formada pelo Coronel Jailton Pinto de Figueiredo, Presidente, Coronel Ami de Souza Conceição, Membro Nato, Claison Alencar Pereira, Membro Nato,
Tenente-Coronel Helter Borges de Oliveira, Membro Substituto, Major Marcus Vinícius Borges Silva, Membro Efetivo e Capitão José Rodolfo Vicente
Ribeiro, Secretário, reuniu-se em caráter ordinário para tratar do pedido de Promoção por Ato de Bravura contido no Processo SEI n. 202000011001617. No
transcorrer da Sindicância Meritória n. 23/2020 - CCD/CG, contida no processo, foi identificada que as ações realizadas pelo 3º Sgt QP/Combatente
01.833 Bruno Rodrigues Rates e pela 3º Sgt QP/Combatente 01.894 Ednara Silva Pereira preenchem parcialmente os requisitos objetivos do ato de
bravura. Após análise dos autos, verifica-se que o fato ensejador do pedido se deve a  uma ocorrência de resgate, que conforme consubstanciado no relatório
do encarregado, se constituiu da seguinte maneira: no dia 14 de fevereiro do ano de 2014, a 3º Sgt BM 01.894 Ednara Silva Pereira estava em seu local de
trabalho ( Colégio da Polícia Militar - Hugo de Carvalho Ramos) quando a aluna Maria Laura Carvalho Garcia foi acometida por um mal súbito que
culminou em parada cardiorrespiratória, que, posteriormente, o 3º Sgt BM 01.833 Bruno Rodrigues Rates, ao chegar no Colégio, à paisana, em seu horário de
folga, deparou-se com a ocorrência em andamento e prontamente se dispôs a revezar-se na realização das manobras de Reanimação Cardiorrespiratória (RCP)
necessárias à manutenção da circulação cerebral e cardíaca, conforme relatos dos militares envolvidos e de uma testemunha, o 1º Ten QOPM RG 30.926
Rudson Rosa GUERRA. A vítima foi transportada com vida para unidade hospitalar onde ficou sob cuidados médicos. De posse de todas as informações e
após lido o relatório onde o próprio encarregado afirma que ações realizadas pelos militares preenchem somente parcialmente os requisitos indispensáveis ao
ato de bravura, os membros desta Comissão passaram a analisar a legalidade do pleito, evocando para tal, a Lei n. 15.704/2006, mais precisamente em seu
Art. 9º, que trata da promoção por ato de bravura, além da Portaria n. 32/2015 – CG que estabelece providências a serem adotadas no curso da apuração de
ato de bravura praticado por bombeiros militares do CBMGO. Por fim, após minuciosa apreciação de todo o conjunto probatório contido nos Autos do
Processo, esta Comissão resolve não acatar os argumentos contidos no Memorando nº: 25/2020 - CAOPP (000011000445), por entender que os militares
presentes na cena, não teriam realizado atos incomuns de coragem e audácia no desempenho de ações cuja natureza seja exclusivamente inerente às
atividades bombeiro militares, elemento essencial para a configuração do Ato de Bravura, conforme Art. 1º da Portaria 32/2015 – CG. No que concerne
à citada igualdade, que referencia os Policiais Militares do Estado de Goiás, presentes no ocorrido, que receberam promoção por Ato de Bravura, vale
ressaltar que a regulamentação desta modalidade de Promoção, prevista no art. 9º da Lei n. 15.704, de 20 de junho de 2006, é realizada de forma unilateral,
através de Portarias distintas das Co-irmãs, estabelecendo critérios específicos, que se adequam às particularidades de cada Corporação. Por tudo exposto,
esta Comissão, por unanimidade de votos, declina pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA do 3º Sgt



QP/Combatente 01.833 Bruno Rodrigues Rates e da 3º Sgt QP/Combatente 01.894 Ednara Silva Pereira, tendo em vista que o conjunto probatório
apresentado não foi suficiente para o convencimento de que todos os elementos essenciais que descrevem o Ato de Bravura constantes na Portaria n. 32/2015
– CG estivessem presentes na ocorrência. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Cel QOC BM Presidente da Comissão de Praças deu por encerrada a reunião
às 12h00min desta mesma data, determinando que seja encaminhada esta Ata decisória ao Excelentíssimo Sr. Comandante Geral solicitando a avaliação,
aprovação e publicação em Boletim Geral, de acordo com o art. 25 da Lei 15.704 de 20/06/06. A presente ata será assinada posteriormente, via Sistema
Eletrônico de Informação - SEI, pelos membros da Comissão. 
 

JAILTON Pinto de Figueiredo – Cel QOC
Presidente

 
 

AMI de Souza Conceição – Cel QOC
Membro Nato   

 
 

Claison ALENCAR Pereira – Cel QOC
Membro Nato   

 
 

HELTER Borges de Oliveira – TC QOC
       Membro Substituto

 
 

 Marcus VINÍCIUS Borges Silva – Maj QOC
Membro Efetivo

 
 

JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro – Cap QOC
Secretário
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202200011016484
INTERESSADO: UILLIAM RIBEIRO DA COSTA
Assunto: Cancelamento de punição.
 

MANIFESTAÇÃO Nº 80/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento da lavra do 2º Sgt QP/Combatente 02.216
UILLIAM Ribeiro da Costa, que solicita o cancelamento de registro de sanções disciplinares constantes
em sua ficha funcional, com fulcro na Lei estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que institui o
Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás e dá outras providências.

 
2.  O militar requer que sejam canceladas as seguintes sanções administrativas:
 

 PUNIÇÃO BOLETIM DATA
01 PRISÃO BGE 50/2016 28/03/2016
02 DETENÇÃO BGE 27/2013 17/02/2013
03 DETENÇÃO BGE 118/2012 04/07/2012
04 PRISÃO BI 10/2006 -
05 REPREENSÃO BI 3/2006 -

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

Disciplina dos Militares do Estado de Goiás e dá outras providências, quanto ao tema, dispõe da seguinte
maneira: 

 
Art. 108. Cancelamento de sanção disciplinar é o direito concedido ao militar de tê-la excluída, bem
como a averbação e outras notas a ela relacionadas, em seus assentamentos funcionais. 
Art. 109. O cancelamento da pena disciplinar dar-se-á, automaticamente, ao militar apenado que tenha
completado, sem qualquer outra punição, as seguintes condições:
I - 05 (cinco) anos de efetivo serviço, no caso de a sanção disciplinar ser prestação de serviço de
natureza preferencialmente operacional ou transferência a bem da disciplina; 
II - 04 (quatro) anos de efetivo serviço, quando a sanção disciplinar for reprimenda ou repreensão. 
Art. 110. Não sendo o ato disciplinar de autoria do Governador do Estado ou do Comandante-Geral, o
Subcomandante-Geral poderá cancelar uma ou todas as sanções disciplinares aplicadas ao militar que tenha
prestado, comprovadamente, relevantes serviços à Corporação. 



Parágrafo único. Excetuadas as condições estabelecidas neste artigo, a solução do requerimento de
cancelamento de sanção disciplinar em outros casos é da competência do Comandante-Geral.
Art. 112. As anotações de punições canceladas deverão ser excluídas da ficha virtual do militar e, não se
tratando desta, todas as anotações relacionadas com as sanções disciplinares canceladas deverão ser
apagadas de maneira que não seja possível a sua leitura. Em todo caso, na margem onde for feito o
cancelamento, deverão ser anotados o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o
cancelamento, com rubrica da autoridade competente que assinar as folhas de alterações. 
(Grifo nosso)

 
5. As sanções disciplinares de prisão e detenção, previstas no Decreto estadual nº 4.681,

de 03 de junho de 1996 - Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás,
não foram recepcionadas pela nova Lei. Contudo, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado
de Goiás prevê que para fins de análise administrativa, as sanções de prisão e detenção correspondem as
sanções de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional e reprimenda, senão vejamos:

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

 
6. Desta feita, após a verificação dos requisitos objetivos necessários à efetivação dos

cancelamentos das sanções administrativas elencadas, consoante disposição do art. 109 da Lei estadual nº
19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar faz jus aos cancelamentos dos registros das
sanções administrativas constantes no item 2 desta manifestação, e consequentemente, a retirada de sua
ficha funcional de todas as anotações relacionadas com as sanções disciplinares canceladas devendo ser
anotado em seus assentamentos funcionais o número e a data do boletim de cancelamento.

 
Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 27 dias do mês de maio de 2022.
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TERMO

TERMO DE INCLUSÃO DA SANÇÃO

 

 

O PAD nº 30/2022 – CCD/BSE tendo como encarregado o 2º
Ten QOA/Administrativo 01.296 EDVALDO Pereira de Oliveira, foi instaurado para apurar prática de
transgressão disciplinar em desfavor do Cb QP/Combatente 3.582 José Gimenes MOTA Neto por
ter deixado de comparecer para o certame do TAP no horário e data previamente agendada.

Os autos foram instruídos de provas documentais e testemunhas, com elementos
probatórios suficientes, ficando comprovado que o militar deixou de comparecer para o certame do TAP
no horário e data previamente agendada,  em 03 de abril de 2022, alegando problema de saúde, porém não
apresentou documentos comprobatórios para o devido esclarecimento, nem tampouco homologou em
tempo hábil de sua desistência para o certame, sendo imputado ao mesmo a prática de transgressão
disciplinar, incidindo portando, no inciso II e III art.118 do CEDIME, aprovado pela Lei n. 19.969 de 11
de janeiro de 2018. 

Ao militar foram oferecidas todas as oportunidades para apresentação de defesa e
contraditar as provas produzidas, de maneira a exercer a ampla defesa e o contraditório, conforme
preceitua o inciso LV, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não apresentando
justificativas convincentes de seus atos praticados.

A decisão do presente Processo foi publicada no BGE n. 76/2022, de17/05/2022.
Transitado em julgado a decisão, sem a apresentação dos recursos por parte do acusado, ficou evidenciado
que a conduta apurada encontra tipificação no art. 118, II e III, do Código de Ética e Disciplina dos
Militares do Estado de Goiás, transgressão LEVE. Não houve causa de justificação, nos termos do art. 21
do CEDIME..

Isto posto, com fundamento no art. 25, parágrafo único, do CEDIME, c/c art. 111, da
NA-25, DECIDO:

I - Concordar parcialmente com o parecer do Encarregado, não acatando a sugestão de
transacionar a sanção por prestação de serviços alternativos, proporcionais ao gravame causado.

II - Classificar a transgressão como LEVE. Fixo a Sanção base de REPREENSÃO,
conforme legislação vigente. Tendo em vista que a ficha funcional do acusado, as circunstâncias
atenuantes previstas nos incisos I, II do art. 22, e a circunstância agravante previstas nos incisos III do art.
23, mantenho a sanção base inalterada.

III - O militar permanecerá no comportamento "ÓTIMO".
IV - Ao CGF para providências no sentido de publicar em Boletim Geral da Corporação

e incluir em ficha funcional o presente termo de inclusão de sanção;
IV - Cumpra-se. 



 

BSE, em Goiânia, 31 de maio de 2022.

 

LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA - MAJOR QOC 

Autoridade Instauradora

.
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