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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 16, de 02 de agosto de 2022

 
 
O Major QOC Comandante da 15ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

Quirinópolis no uso das atribuições legais e regulamentares,
 
 
RESOLVE,
 
Art. 1º Designar o 2° Ten QOA 01.263 ABEL César Filho – Presidente, o 2º SGT QPC

RG. 03.113 Patrício Silas DINIZ – Membro e o CB QPC 03.630 Ricardo Gomes BARBOSA  – Secretário,
para em comissão de exame e averiguação, emitir parecer sobre baixa de todos os materiais que estão em
desuso, inutilizáveis ou inservíveis na OBM, incluindo também viaturas e embarcações existentes.

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

Averiguação (TEA) da 15ª CIBM/Quirinópolis.
 
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 
 

15ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR, aos 02 dias do mês de agosto de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por JOAO ROBERTO FELIX SANTANA, Comandante, em
02/08/2022, às 09:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032306095 e o código CRC 14E7D739.

15ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA QUIRINO CÂNDIDO DE MORAES , - Bairro CENTRO - QUIRINÓPOLIS - GO - CEP 75860-000

- (64)3651-8900.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 
 

PROCESSO: 202100011002222
INTERESSADO: ST QP/COMB. 01.207 MARCELO DA COSTA SILVA.
ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO.

 

HOMOLOGAÇÃO

 

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar Especial n. 55/2020 - CCD/CAL,
instaurado com o intuito de verificar a capacidade do ST QP/Comb. 01.207 MARCELO da Costa Silva de
permanecer como bombeiro militar e de gozar das prerrogativas inerentes ao cargo, com fulcro no art. 82 e
seguintes da Lei estadual n. 19.969 de 11 de janeiro de 2018 (Código de Ética e Disciplina dos Militares
Estaduais – CEDIME).

O processo foi iniciado em decorrência da prisão em flagrante delito do disciplinando
pela Polícia Federal, em 26 de outubro de 2020, no município de São José do Rio Preto - SP, portando de
forma irregular 17 pistolas semi-automáticas das marcas Glock e HS, calibre 9mm, e 34carregadores para
cartuchos de mesmo calibre, em tese incidindo em crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e
Código Penal Brasileiro, resultando em providências criminais pelo Tribunal de Justiçado Estado de São
Paulo.

Instaurado o PAD de Rito Especial, por meio da Portaria 54/2020 -
CBM(000016449768), com a nomeação de Conselho de Ética e Disciplina - CED pelo Comandante de
Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar, após o devido processo legal e conclusão dos trabalhos
pertinentes, o CED decidiu, por unanimidade, que o ST QP/Comb. 01.207 Marcelo da Costa Silva culpado
das acusações que lhe pesam, tendo em vista ter infringido o art. 119, VI e art. 120, X e LI do CEDIME e,
ainda os preceitos éticos constantes do art. 5º, XII, XIII e XIX do CEDIME, sugerindo que o disciplinando
fosse excluído a bem da ética e da disciplina.

Ato contínuo, os autos foram encaminhados a autoridade que convocou o Conselho, e
em atenção ao § 1º do art. 99 do CEDIME, exarou decisão fundamentada acolhendo totalmente o relatório
do CED, opinando pela exclusão à bem da ética e da disciplina do disciplinando, conforme segue:

 
Os elementos de prova juntados aos autos evidenciam portanto, a participação do disciplinando na empreitada
delitiva concorrendo para o porte de forma irregular de armas de fogo, e cometendo transgressões
disciplinares tipificadas todos da Lei estadual nº 19.969, de 2018 - CEDIME, descritas nos incisos: VI do art.
119 “portar ou expor arma de fogo sem estar devidamente autorizado ou em desconformidade com a
legislação vigente”, X do Art. 120 “deixar de cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares na esfera de
suas atribuições”, e LI do Art. 120 “ofender, injustificadamente, qualquer dos preceitos da ética, da disciplina
ou hierarquia militar previstos em lei".
O disciplinando foi devidamente Citado e notificado de todos os atos do processo, de igual forma, sua defesa,
constituída pelo Dr. Ademilson Avelino Miquita - OAB/SP 370.357 (Procuração 000019234055), pelo Dr.
Kleiton Alves Germano - OAB/GO 58.048 (Petição de subestabelecimento 000019234723), também
auxiliados pela Dra. Fernanda Godinho Coelho OAB/GO 59.632 e pelo Dr. Piterson Maris Siqueira Galdino -
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OAB GO 58.163 (000028004908), sendo concedido o acesso integral e irrestrito aos autos do processo, se
fazendo presente e assistindo o disciplinando em todas as audiências de instrução, participando
e apresentando quesitos, tendo todos seus pedidos considerados pelo Conselho, exercendo de forma efetiva a
ampla defesa e o contraditório, respeitando o princípio da legalidade. 
Ao disciplinando 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. Portanto, pelas razões expostas nos votos que constam nos autos deste processo (voto do
escrivão SEI nº000028126074, voto da Relatora SEI nº000028126654, e voto do Presidente SEI nº
000028129214) que, por unanimidade, considerou o ST QP/Comb. 01.207 Marcelo da Costa Silva, culpado
das acusações que lhe pesam, tendo em vista ter infringido o art. 119, VI e art. 120, X e LI do CEDIME e,
ainda os preceitos éticos constantes do art. 5º, XII, XIII e XIX do CEDIME.,E considerando a sugestão, por
unanimidade, dos membros do Concelho de Ética e Disciplina, os antecedentes do transgressor, as causas
determinantes, a natureza dos fatos ou atos que as envolveram e as consequências que delas possam advir em
conformidade com o Art. 12 da NA-25 CBMGO. 
Tendo em vista os fatos apurados nos autos, exaro a seguinte Decisão: 
I - Concordar totalmente com o relatório do Concelho de Ética e Disciplina (000028129655); 
II - Classificar a transgressão como GRAVE e fixar pela sanção de exclusão a bem da ética e disciplina ao
ST QP/Comb. 01.207 MARCELO da Costa Silva, observando-se o estabelecido no Artigo 25,inciso VI, do
CEDIME; 
III - Enviar essa Decisão para publicação em Boletim Geral Eletrônico - BGE da Corporação; 
IV - À SAAD/CAL para notificar o disciplinando do teor dessa decisão, após publicação; 
V - Após o trânsito em julgado Administrativo, volva-se os autos ao Gabinete do Exm°. Senhor Comandante
Geral para conhecimento, apreciação e, sendo homologada a presente Decisão, determinar a edição de Ato
Administrativo pertinente, para dar efeito a esta decisão.
 

O disciplinando e seu representante legal foram notificados do teor da decisão da
autoridade instauradora e interpuseram recurso de reconsideração de ato (000031360815), que foi
analisado e indeferido (000031616185), mantendo incólume a decisão (000030868004) exarada,
determinando a publicação da decisão em Boletim Geral Reservado, a cientificação do disciplinado, e o
posterior encaminhamento a este Comandante-Geral para conhecimento e apreciação.

Isto feito, após detida análise do Processo Administrativo Disciplinar Especial
n.55/2020 - CCD/CAL, 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 Marcelo da
Costa Silva incapaz de permanecer na condição de bombeiro militar da ativa e continuar gozando às
prerrogativas inerentes ao cargo e à sua graduação, por ter infringido o art. 119, VI e art. 120, X e LI do
CEDIME e, ainda os preceitos éticos constantes do art. 5º, XII, XIII e XIX do CEDIME;

II – encaminhem-se os autos ao CAL 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 exclusão a bem da disciplina de Marcelo da Costa Silva das fileiras da Corporação; e

IV – Publique-se em Boletim Geral Eletrônico.
 
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 26 dias do mês de

julho de 2022.
 
 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral
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Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 28/07/2022, às 17:20, 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
000032073049 e o código CRC 567E3301.

 

GABINETE DO COMANDANTE GERAL DO CBMGO 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO 0- ESQ.

C/ AVENIDA C-231 (62)3201-2000
 

Referência: Processo nº 202000011033600 SEI 000032073049



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 366, de 28 de julho de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município de Barro Alto.
 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo SEI nº 202100002001466, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 18º Batalhão Bombeiro Militar - 18º
BBM/Goianésia, como Gestor do Convênio nº 56/2021 - PM (000020389509), que tem por objeto a mútua
cooperação entre os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, com o fim de propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no
tocante às atividades de segurança pública, mormente no que diz respeito à prevenção, repressão de
delitos, ações de socorrismo, defesa civil, resposta e prevenção a desastres, que entre si celebram o Estado
de Goiás, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, dentre
outros, e o município de Barro Alto, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº
02.355.675/0001-89.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 18º Batalhão Bombeiro Militar - 18º

BBM/Goianésia, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de
impedimento e afastamento.

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

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

providências que lhe são afetas e ao 18º Batalhão Bombeiro Militar - 18º BBM/Goianésia, para
conhecimento.

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

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

 



Art. 5º Tornar sem efeito a Portaria nº 280/2021 - CBM (000021653230).
 
Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.
 
 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 02/08/2022, às 11:12, 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
000032210585 e o código CRC F5547DCE.

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

231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 202100002001466 SEI 000032210585



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 367, de 28 de julho de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município de Goianésia.
 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo SEI nº 201900011027144, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 18º Batalhão Bombeiro Militar - 18º
BBM/Goianésia, como Gestor do Convênio nº 25/2019 - CBMGO (000012329072), que tem por objeto
delegar a capacidade tributária ativa do Estado de Goiás ao município de Goianésia, sede do 18º BBM,
referente às taxas de serviços estaduais, relativos aos serviços do CBMGO, constantes dos subitens A.5 e
A.6 (parcialmente) do item "A" da Tabela Anexo III do Código Tributário do Estado - CTE, sendo os
recolhimentos efetuados obrigatoriamente em um Fundo Especial Municipal, com a finalidade exclusiva
de aplicação de recursos no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que entre si celebram o
Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar,
dentre outros, e o município de Goianésia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
nº 01.065.846/0001-72.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 18º Batalhão Bombeiro Militar - 18º

BBM/Goianésia, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de
impedimento e afastamento.

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

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

providências que lhe são afetas e ao 18º Batalhão Bombeiro Militar - 18º BBM/Goianésia, para
conhecimento.

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

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

 



Art. 5º Tornar sem efeito a Portaria nº 183/2020 - CBM (000012396375).
 
Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.
 
 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 02/08/2022, às 11:12, 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
000032213694 e o código CRC AEC5EF4C.

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

231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 201900011027144 SEI 000032213694



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 26, de 28 de julho de 2022

 
 

Designa oficial para a Operação Eleição / 2022.
 
O Cel QOC Comandante do 3º Comando Regional Bombeiro Militar, no uso de suas

atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista as diretrizes contidas na Ordem de Operação n.
47/2022 - BM/3 (prot 000031111007) do processo SEI n. 202200011020503, resolve:

 
 
Art. 1º - Designar como Coordenador Regional da Operação Eleição 2022 no âmbito do

3º CRBM, o Cap QOA/Adm  01.434 Antônio CARLOS da Silva Moreira.
 
Art. 2º - Atribuir ao Coordenador Regional da referida operação, todas as atribuições:
I  -  As constantes na Ordem de Operação n. 47/2022 - BM/3 (prot 000031111007 ) no

que lhe for pertinente
II - Inteirar-se de toda a documentação constante no processo SEI 202200011020503 e

zelar pela tramitação de toda a documentação referente à operação nesse processo;
III- Manter o 3º CRBM informado de todo planejamento da operação dentro da esfera de

sua atribuição.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 
Ricardo Silveira Duarte - Cel QOC

Comandante do 3º CRBM

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO SILVEIRA DUARTE, Comandante, em
29/07/2022, às 15:04, 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
000032212680 e o código CRC 46716A95.



Terceiro Comando Regional Bombeiro Militar – 3crbm@bombeiros.go.gov.br 
VP-7D Quadra 13, módulos 3 e 4, DAIA – Anápolis - GO, CEP 75132-140, fax 3328-2440 / fone 3328-2439

Referência: Processo nº 202200011024595 SEI 000032212680



02/08/2022 12:07 SEI/GOVERNADORIA - 000032162644 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=38322376&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 668, de 27 de julho de 2022

 
 
 

Dispõe sobre licenciamento de ofício.
 
 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS E O COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares e, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 202200011022643;
notadamente nos termos dos arts. 88, V, parágrafo único e 110, II, § 3º e 111, da Lei nº 11.416, de 5 de
fevereiro de 1991; Despacho nº 426/2022 - SSP/CONSER, resolvem:

 
Art. 1º  Licenciar de ofício, a contar de 8 de julho de 2022, a 3º Sargento QP/Combatente

03.298 THAÍS IRAMAR DE ARAGÃO PINTO – CPF nº 009.827.661-14.
 
Art. 2º O Comando de Gestão e Finanças, providencie o que lhe compete.
 
Art. 3º Publique-se em Boletim Geral Eletrônico e em Diário Oficial do Estado.
 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 

Goiânia, aos 27 dias do mês de julho de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
01/08/2022, às 12:11, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 02/08/2022, às 11:23, 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
000032162644 e o código CRC B7C3A9F4.
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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 

Telefone: 62 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011022643 SEI 000032162644



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 684, de 01 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre a transferência de militares.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do ar�go 11 da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114 do Regulamento da Secretaria de
Estado de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS em atenção
ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, dispor sobre indenização por mudança, instalação e transporte – AC1 e dispensa por mo�vo
de trânsito, nos termos da legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO AC1 TRÂNSITO
1 1º Ten QOC 03.665 THAYSSA SOUZA RAMOS 872.102.071-04 BM/5 CGF - -
2 2º Ten QOA/Administra�vo 01.604 LUCIANO DIAS DA SILVA 803.755.531-34 CGF 1º CRBM - -
3 2º Ten QOA/Administra�vo 02.002 JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE 797.297.031-91 7ª CIBM - Inhumas CAL - 2 dias
4 2º Sgt QP/Combatente 02.096 MÁRCIO ROBERTO NOVATO PESSOA JÚNIOR 893.228.001-00 8º BBM CEMAN - -
5 3º Sgt QP/Combatente 02.854 PEDRO PAULO DE AQUINO MOURA MORAIS 013.041.761-00 CGF CAL - -
6 3º Sgt QP/Combatente 03.294 LUCAS DE SOUSA BARBOSA 016.752.641-39 17ª CIBM - Itaberaí CGF R$ 1.000,00 2 dias

 

Art. 2º  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 nº 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico nº 34/2020.

 

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

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral Eletrônico da Corporação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 02/08/2022, às 16:38, 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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III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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