
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 761, de 18 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011027189, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
1º Sgt QP/Combatente 01.517 FÁBIO MARTINS FERREIRA, CPF: 863.384.981-04, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 6/2001-4º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 1/2002-4º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 16/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 18/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

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

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 2/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

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

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 153/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 171/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 141/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 159/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 9/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 99/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 169/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 209/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 105/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 109/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 180/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 178/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 53/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2019";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 182/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 126/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 194/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021".

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
26/08/2022, às 10:15, 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 26/08/2022, às 11:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do



Decreto nº 8.808/2016.

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
000032884514 e o código CRC 7196A616.

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 202200011027189 SEI 000032884514



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 780, de 23 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011027656, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias
do 1º Sgt QP/Combatente 01.592 LEIDER LIMA SOUZA, CPF: 617.725.691-00, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 20/2001-3º SGB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 3/2002-3º SGB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno nº 25/2003-3º SGB, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

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

V - Bole�m Geral Financeiro nº 6/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 2/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico nº 6/2007-3º SGB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 2/2008-3º SGB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 5/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 188/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 8/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 13/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 32/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 223/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 227/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 13/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-se
"Exercício: 2016";

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

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 11/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 189/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 12/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-se
"Exercício: 2020";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 9/2020-CBMGO onde se lê: "Exercício: 2020", leia-se
"Exercício: 2021";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 193/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2021", leia-
se "Exercício: 2022".

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
26/08/2022, às 10:15, 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 26/08/2022, às 11:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.



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
000033012544 e o código CRC 3EE7F177.

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 202200011027656 SEI 000033012544



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 787, de 25 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011027909, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias
do ST QP/Combatente 01.597 LEONARDO DIAS SOARES, CPF: 919.995.021-91, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 6/2001-3º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 8/2002-3º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno nº 11/2003-3º GB, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Interno nº 16/2004-3º GB, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 11/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 12/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico nº 10/2007-3º GB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 135/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 189/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 56/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 191/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 189/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 188/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 191/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 187/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 165/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 180/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 173/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 174/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019".

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
26/08/2022, às 10:15, 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 26/08/2022, às 11:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000033100434 e o código CRC 2BA78120.

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 202200011027909 SEI 000033100434



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 781, de 23 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011027692, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias
da 1º Ten QOA/Administra�vo 01.593 LEIDYANA PEREIRA DA SILVA, CPF: 894.823.281-91, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 1/2001-GSE, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 41/2001-GSE, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 12/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

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

V - Bole�m Geral nº 56/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se "Exercício:
2005";

VI - Bole�m Geral nº 61/2004-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VII - Bole�m Geral Financeiro nº 7/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VIII - Bole�m Geral nº 35/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se "Exercício:
2005";

IX - Bole�m Geral Financeiro nº 9/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 15/2007-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";



XI - Bole�m Interno Eletrônico nº 21/2007-GSE, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 83/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 181/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-
se "Exercício: 2010";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 181/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 186/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 49/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 39/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-se
"Exercício: 2014";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 163/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 177/2017-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2014", leia-se "Exercício: 2015";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 146/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-se
"Exercício: 2016";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 157/2018-CBMGO onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 12/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 145/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 131/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019".

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
26/08/2022, às 10:15, 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 26/08/2022, às 11:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000033020001 e o código CRC 4EDF055F.

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 202200011027692 SEI 000033020001



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 786, de 24 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011027811, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias
do Cap QOA/Administra�vo 01.596 LEONARDO ALVES DE MORAIS, CPF: 875.945.011-87, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 8/2001-3º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 5/2002-3º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno nº 6/2002-3º GB (suspensão), onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se
"Exercício: 2002";

IV - Bole�m Geral nº 54/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

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

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 11/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VII - Bole�m Geral Financeiro nº 11/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 4/2007-3º GB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

IX - Bole�m Interno Eletrônico nº 10/2007-3º GB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 147/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 144/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 198/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 9/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 207/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 202/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 230/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 177/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 213/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 234/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 234/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-se
"Exercício: 2016";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 146/2017-CBMGO onde se lê: "Exercício: 2015", leia-se
"Exercício: 2016";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 159/2017-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2015", leia-se "Exercício: 2016";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 146/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 160/2017-CBMGO (suspensão), onde se lê:
"Exercício: 2016", leia-se "Exercício: 2017";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 195/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 195/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 94/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 188/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2018";

XXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 91/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXX - Bole�m Geral Eletrônico nº 191/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 194/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 197/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2019", leia-se "Exercício: 2020";



XXXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 177/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2019", leia-se "Exercício: 2020";

XXXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 177/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2020", leia-se "Exercício: 2021";

XXXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 93/2022-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021".

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
26/08/2022, às 10:15, 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 26/08/2022, às 11:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000033057305 e o código CRC 23B5246A.

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
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 759, de 18 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011027187, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
2º Sgt QP/Combatente 01.515 FÁBIO ALVES DE MORAES, CPF: 772.739.071-20, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 2/2001-GSE, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Geral nº 73/2002-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

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

IV - Bole�m Geral nº 14/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 1/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 8/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Geral Eletrônico nº 15/2007-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 9/2008-GSE, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 67/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 23/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 31/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 32/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 91/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 146/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 169/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-se
"Exercício: 2014";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 207/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 209/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 199/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 184/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 189/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2019";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 30/2019-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2018", leia-se "Exercício: 2019";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 45/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2019";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 91/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 168/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 22/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-se
"Exercício: 2020";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 95/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 179/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2020", leia-se "Exercício: 2021";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 26/2022-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2021", leia-
se "Exercício: 2022";

XXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 93/2022-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2021", leia-
se "Exercício: 2022".

 

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

 

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

 



 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
26/08/2022, às 10:15, 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 26/08/2022, às 11:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000032884460 e o código CRC 17E355FD.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 438, de 29 de agosto de 2022

 
 
Substitui Membros do Comitê Permanente para Questões da Mulher e da
Diversidade.

 

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 n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual nº 9.251, de 25 de junho de 2018, que

institui os Comitês Permanentes para Questões da Mulher e da Diversidade, no âmbito do Poder Executivo
Estadual; e

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo SEI nº 201800002047622,
 
Art. 1º Alterar o Comitê Permanente para Questões da Mulher e da Diversidade no

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.
Art. 2º O Comitê Permanente para Questões da Mulher e da Diversidade do CBMGO

terá os seguintes objetivos:
I - desenvolver e monitorar políticas sobre questões da mulher e da diversidade no

âmbito da Corporação;
II - realizar palestras, conversas e estudos, visando sensibilizar os servidores sobre

questões da mulher e diversidade;
III - realizar estudos e pesquisas sobre problemáticas relacionadas a questões da mulher

e da diversidade, subsidiando o planejamento e o desenvolvimento de ações;
IV - promover campanhas contra o assédio e outras formas de violência contra a mulher;

e
V - desenvolver outras atividades correlatas.
Art. 3º O Comitê Permanente para Questões da Mulher e da Diversidade do CBMGO

será composto pelas seguintes bombeiras militares:
I - Cap QOC 02.456 JOYCE Ferreira Faria Dias - Presidente;
II - Cap QOC 01.982 IONE Gomes dos Santos - Membro;
III - Cap QOC 03.247 CARLANE Calixto de Brito - Membro;
IV - Cap QOC 03.261 ALINE Silva Barnabé - Membro; e
V - 1º Ten QOC 03.871 VANESSA Furquim Pereira - Secretária.
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Art. 4º O comitê instituído nesta portaria deverá apresentar proposta de Regimento
Interno ao Comando da Corporação no prazo de até 60 (sessenta dias), bem como relatório detalhado de
suas atividades.

Art. 5º A participação no comitê não ensejará remuneração de qualquer espécie, sendo
considerada serviço público relevante.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral
Eletrônico da Corporação, revogando-se a Portaria n. 424/2020 - CBM (000016460668).

 
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 29 dias do mês de

agosto de 2022.
 

 
 
 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral

 
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 29/08/2022, às 10:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033160594 e o código CRC D130E706.
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 Estabelecer os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento dos sistemas de detecção e 
alarme de incêndio, na segurança e proteção de uma edificação. 
 
1.2 Adequar o texto da NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio, para aplicação na análise 
dos projetos técnicos de proteção contra incêndio e inspeção submetidos ao Código Estadual de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico (Lei n. 15802, de 11 de setembro de 2006). 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Aplicam-se a todas as edificações em que se exigem os sistemas de detecção e alarme de incêndio, conforme 
exigido pela NT 01 – Procedimentos Administrativos. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
Instrução Técnica n. 19/2019 – CBPMESP. 
NBR 17240 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – projeto, instalação, comissionamento e 
manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Para os efeitos desta Norma Técnica são adotadas as definições da NBR 17240 e da NT 03 - Terminologia 
de segurança contra incêndio. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 O projeto de sistemas de detecção e alarme de incêndio deve conter os elementos necessários ao seu 
completo entendimento, onde os procedimentos para elaboração do Projeto Técnico devem atender à NT-01 
– Procedimentos administrativos. 
 
5.2 Os detalhes para execução gráfica do Projeto Técnico (Central, Painel repetidor e Painel sinóptico, 
Detectores de incêndio, Acionadores manuais, Avisadores sonoros e/ou visuais) devem atender aos 
procedimentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros (CBMGO), conforme Norma Técnica n. 04 – Símbolos 
Gráficos para Projeto de Segurança contra Incêndio. 
 
5.3 Todo sistema deve ter duas fontes de alimentação. A principal é a rede de tensão alternada da edificação 
e a auxiliar é constituída por baterias, nobreak ou gerador. Quando a fonte de alimentação auxiliar for 
constituída por bateria de acumuladores ou nobreak, esta deve ter autonomia mínima de 24 h em regime de 
supervisão, sendo que no regime de alarme deve ser de no mínimo 15 min. para suprimento das indicações 
sonoras e/ou visuais, ou o tempo necessário para a evacuação da edificação. Quando a alimentação auxiliar 
for por gerador, também deverá ter os mesmos parâmetros de autonomia mínima. 
 
5.4 As centrais de detecção e alarme deverão ter dispositivo de teste dos indicadores luminosos e dos 
sinalizadores acústicos. 
 
5.5 A central de detecção e alarme e o painel repetidor devem ficar em local em que haja constante vigilância 
humana e de fácil visualização. 
 
5.6 A central deve acionar o alarme geral da edificação, que deve ser audível em toda edificação, sem interferir 
na comunicação verbal. 
 
5.6.1 Em locais de grande concentração de pessoas, o alarme geral pode ser substituído por um sinal sonoro 
(pré-alarme) emitido apenas na sala de segurança, junto à central, para evitar tumulto. No entanto, a central 
deve possuir um temporizador para o acionamento posterior do alarme geral, com tempo de retardo de no 
máximo 2 min, para caso não sejam tomadas as ações necessárias para verificar o pré-alarme da central. 
Nesses tipos de locais, pode-se ainda optar por uma mensagem eletrônica automática de orientação de 
abandono, como pré-alarme, ao invés do alarme geral, sendo que só será aceita essa comunicação quando 
existir brigada de incêndio na edificação. Mesmo com o pré-alarme na central de segurança, o alarme geral 
é obrigatório para toda a edificação. 
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5.7 O acionador manual deve ser instalado a uma altura entre 0,90 m e 1,35 m do piso acabado, na forma 
embutida ou de sobrepor, na cor vermelha. 
 
5.8 A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, em qualquer ponto da área protegida até o acionador 
manual mais próximo, não deve ser superior a 30 m. 
 
5.9 Preferencialmente, os acionadores manuais devem ser localizados junto aos hidrantes. 
 
5.10 Nos edifícios com mais de um pavimento, deverá ser previsto pelo menos um acionador manual em cada 
pavimento. Os mezaninos estarão dispensados desta exigência, caso o acionador manual do piso principal 
atenda ao item 5.8 acima. 
 
5.11 Onde houver sistema de detecção instalado será obrigatória a instalação de acionadores manuais, 
exceto para ocupações das divisões F-6, onde o acionador manual é opcional nas áreas de público e 
obrigatório nas demais áreas. 
 
5.12 Nos locais em que não seja possível ouvir o alarme geral devido a atividade sonora intensa será 
obrigatória a instalação de avisadores visuais e sonoros. 
 
5.13 Quando houver exigência de sistema de detecção para uma edificação, será obrigatória a instalação de 
detectores nos entreforros e entrepisos (pisos falsos) que contenham instalações com materiais combustíveis. 
 
5.14 Os elementos de proteção contra calor que contenham a fiação do sistema deverão ter resistência 
mínima de 60 min. 
 
5.15 Os eletrodutos e a fiação devem atender à NBR 17240. 
 
5.16 Os acionadores manuais instalados na edificação devem obrigatoriamente conter a indicação de 
funcionamento (cor verde) e alarme (cor vermelha) indicando o funcionamento e supervisão do sistema, 
quando a central do sistema for do tipo convencional. Quando a central for do tipo inteligente, pode ser 
dispensada a presença dos leds nos acionadores, desde que haja na central uma supervisão constante e 
periódica dos equipamentos periféricos (acionadores manuais, indicadores sonoros, detectores etc.), sendo 
que, quando a central possuir o sistema de pré-alarme (conforme item 5.6.1), obrigatoriamente deverá ter o 
led de alarme nos acionadores, indicando que o sistema foi acionado. 
 
5.17 Nas centrais de detecção e/ou alarme é obrigatório conter um painel/esquema ilustrativo indicando a 
localização com identificação dos acionadores manuais ou detectores dispostos na área da edificação, 
respeitadas as características técnicas da central. Esse painel pode ser substituído por um display da central 
que indique a localização do acionamento. 
 
5.18 Nos locais de reunião de público, tais como: casa de show, música, espetáculos, dança, discoteca, 
danceteria, salões de baile, etc., em que há naturalmente uma situação acústica elevada, será obrigatória 
também a instalação de avisadores visuais, quando houver a exigência de sistema de detecção ou alarme. 
 
5.19 Em locais de ocupação de indústria e depósito com alto risco de propagação de incêndio, podem ser 
acrescentados sistemas complementares de confirmação de indicação de alarme, tais como interfone, rede 
de rádio, etc., devidamente sinalizados. 
 
5.19.1 A distribuição segue o mesmo critério dos acionadores manuais. 
 
5.20 Nos locais em que a produção de fumaça seja esperada em grande quantidade , a colocação de leds de 
alto brilho para aviso visual sobre as saídas de emergência pode ser acrescentada à execução do sistema de 
alarme e detecção. 
 
5.21 Em locais em que a altura da cobertura do prédio prejudique o sensoriamento dos detectores, bem como 
naqueles pontos em que não se recomenda o uso de detectores sobre equipamentos, devem ser usados 
detectores com tecnologia que atue pelo princípio de detecção linear de absorção da luz (beam detector). 
 
5.22 Recomenda-se que a central seja instalada de forma que sua interface de operação (teclado/visor) fique 
a uma altura entre 1,40 m e 1,60 m do piso acabado, para operação em pé, 1,10 m a 1,20 m para operação 
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sentada, para melhor visualização das informações. 
 
5.23 A periodicidade para as manutenções preventivas do sistema não pode ultrapassar três meses. O 
usuário final é responsável pela manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção, alarme e combate 
a incêndios. 
 
5.24 Deverá ser apresentado ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspeção, uma ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsável técnico pela instalação do sistema de 
detecção, garantindo que os detectores foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 17240.  
 
5.25 A utilização do sistema de detecção e alarme contra incêndio com tecnologia sem fio deve atender aos 
objetivos e desempenho da Norma Brasileira, bem como, deve possuir certificação em laboratório 
reconhecido com laudo de ensaio. 
 

6. DETECTORES DE INCÊNDIO 
 
6.1 Detectores pontuais de fumaça 
 
6.1.1 São detectores de incêndio utilizados para monitorar basicamente todos os tipos de ambientes contendo 
materiais, cuja característica no início da combustão é a geração de fumaça. Em ambientes com presença de 
vapor, gases ou muitas partículas em suspensão, onde os detectores de fumaça estariam sujeitos a alarmes 
indesejáveis, alternativas com outros tipos de detectores de incêndio devem ser analisadas pelo projetista. 
 
6.1.2 A máxima área de cobertura para um detector pontual de fumaça, instalado em um ambiente livre e 
desobstruído, a uma altura de até 8 m, em teto plano ou com vigas de até 0,20 m, e com até oito trocas de ar 
por hora, é de 81 m². Essa área pode ser considerada um quadrado de 9 m de lado, inscrito em um círculo, 
cujo raio seja igual a 6,30 m (ver Figura 1). 
 

 
Figura 1 – Área máxima de cobertura do detector pontual de fumaça. 

 
6.1.2.1 Para proteção de áreas retangulares, os retângulos correspondentes a essas áreas devem estar 
contidos nesse círculo (ver Figura 2). 
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Figura 2 – Cobertura do detector pontual de fumaça em áreas retangulares. 

 
6.1.3 Os detectores pontuais de fumaça devem estar localizados no teto, distantes no mínimo 0,15 m da 
parede lateral ou vigas. Em casos justificados, os detectores podem ser instalados na parede lateral, a uma 
distância entre 0,15 m e 0,30 m do teto (ver Figura 3), desde que garantido o tempo de resposta do sistema. 

 

 
Figura 3 –  Afastamento mínimo (parede/teto) para instalação de detectores pontuais de fumaça. 

 
6.1.4 Em áreas com teto plano, que excedam as especificadas em 6.1.1, a localização dos detectores pontuais 
de fumaça deve ser definida dividindo-se a área a ser protegida em quadrados ou retângulos menores, de 
dimensões compatíveis com as da referida área. Exemplo, para proteção de um local com 3,0 m de largura 
por 25 m de comprimento, embora sua área seja de 75,0 m², são necessários dois detectores pontuais de 
fumaça (ver Figura 4). Da mesma forma, um ambiente de 12 m x 23 m deve ser protegido por quatro 
detectores pontuais de fumaça (ver Figura 5). 
 

 
 

Figura 4 –  Distribuição de detectores pontuais de fumaça em área retangular, menor que 81 m². 
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Figura 5 – Distribuição de detectores pontuais de fumaça em área retangular, maior que 81 m². 

 
6.1.5 Para proteção de áreas irregulares, o posicionamento dos detectores pontuais de fumaça deve ser 
executado de forma que, partindo-se dos detectores, qualquer ponto do teto não esteja à distância superior a 
6,30 m (ver Figura 6). 

 
 

Figura 6 - Distribuição de detectores pontuais de fumaça em áreas irregulares. 

 
6.1.6 Se a altura da viga abaixo da laje for entre 0,21 m e 0,60 m, a máxima área de cobertura do detector 
pontual de fumaça deve ser reduzida para dois terços do espaçamento original. 
 
6.1.7 Se a altura da viga abaixo da laje for maior que 0,61 m, a máxima área de cobertura do detector pontual 
de fumaça deve ser reduzida para a metade do espaçamento original. 
 
6.1.8 A redução da área de cobertura de um detector pontual de fumaça não precisa ser aplicada quando for 
instalado junto à laje pelo menos um detector em cada “caixa” formada por vigas, desde que obedecendo à 
máxima área de cobertura do detector, de 81 m². 
 
6.1.9 Em tetos com vigas, os detectores pontuais de fumaça devem ser instalados junto ao teto. Quando 
ocorrer estratificação do ar (conforme 6.1.11) ou para conseguir menor tempo de resposta em casos 
justificados, eles devem ser instalados na face inferior da viga. 
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6.1.10 Para a distribuição de detectores pontuais de fumaça em tetos inclinados, com ventilação na cumeeira, 
deve-se locar uma fileira de detectores, no máximo a 0,9 m da cumeeira, acrescentando-se a seguir a 
quantidade de detectores necessária, baseando as medidas na projeção horizontal do teto (ver Figuras 7 e 
8). Para cumeeira fechada e sem ventilação, os detectores pontuais de fumaça devem ser instalados abaixo 
da área hachurada (ver Figura 9). 
 

 
 

Figura 7  – Distribuição de detectores pontuais de fumaça em tetos inclinados, com ventilação na cumeeira. 

 

 
A = área de cobertura do detector 

d = espaçamento entre detectores, projetado no plano horizontal 
 

Figura 8  – Distribuição de detectores pontuais de fumaça em planos inclinados, com ventilação na cumeeira. 
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A = área de cobertura do detector 

d = espaçamento entre detectores, projetado no plano horizontal 
 

Figura 9  – Distribuição de detectores pontuais de fumaça em planos inclinados, sem ventilação na cumeeira 

 
6.1.11 Em instalações onde haja a possibilidade de ocorrer o fenômeno da estratificação do ar e seja 
necessária a detecção de combustão sem chama, recomenda-se instalar detectores pontuais de fumaça 
alternadamente no teto e em níveis distintos, conforme Figura 10, e a execução de ensaios práticos de dia e 
de noite, a fim de determinar os níveis reais de estratificação. 
 

 
 

Nota: Em locais onde ocorre a estratificação do ar, os detectores pontuais de fumaça devem ser instalados conforme a Figura 10, 
sendo que a altura “x” deve ser projetada conforme características do ambiente. A estratificação do ar é formada por uma camada de 

ar quente junto ao teto, que dificulta a chegada da fumaça a este local. São vários os fatores para a sua ocorrência, tais como: 
aquecimento por radiação solar no teto ou em grandes áreas envidraçadas, aquecimento do ar ambiente por máquinas, processos 

industriais ou lâmpadas. 
 

Figura 10  – Distribuição de detectores pontuais de fumaça em instalações sujeitas à estratificação 
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6.1.12 A velocidade do ar ambiente junto aos detectores pontuais de fumaça não pode ser maior que a 
velocidade máxima citada na especificação documentada do fabricante dos detectores 
 
6.1.13 A área de cobertura dos detectores pontuais de fumaça diminui à medida que aumenta o número de 
trocas de ar por hora no ambiente. A redução da área de cobertura do detector pontual de fumaça a ser 
aplicada em função da troca de ar deve ser obtida através da Figura 11, sendo permitidas interpolações para 
valores intermediários. Para situações em que o número de trocas de ar por hora seja crítica ou superior a 
30, o projetista deve buscar soluções alternativas a serem aplicadas e comprovadas. 
 

 
 

Figura 11  – Redução da área de cobertura do detector pontual de fumaça em função do número de trocas de ar por hora. 

 
6.1.14 Em entrepisos e entreforros deve-se evitar a instalação de detectores pontuais de fumaça em pontos 
onde a velocidade seja superior à citada na especificação documentada do fabricante dos detectores. 
 
6.1.15 Em ambientes dotados de sistemas de ar-condicionado ou ventilação forçada, recomenda-se adicionar 
detectores de fumaça próximos aos retornos do fluxo ou detectores em dutos, para melhorar o desempenho 
do sistema. Recomenda-se evitar a instalação dos detectores pontuais de fumaça a menos de 1,50 m, a partir 
da borda dos pontos de insuflamento ou entrada de ar no ambiente. O sistema de detecção deve funcionar 
com e sem ventilação ou ar-condicionado ligados. 
 
6.1.16 Quando detectores pontuais de fumaça forem instalados no interior de dutos, especial atenção deve 
ser tomada com relação à velocidade do ar (ver 6.1.12), utilizando-se detectores específicos para dutos ou 
dispositivos especiais. 
 
6.1.17 Detectores pontuais de fumaça instalados no interior de dutos ou retornos de ar são considerados 
complementares e não substituem os detectores destinados a proteger uma determinada área. 
 
6.1.18 Em locais com altura superior a 8 m, os detectores pontuais de fumaça devem ser instalados em níveis 
de no máximo 8 m. Recomenda-se a instalação de coletores de fumaça com área mínima de 900 cm², em 

todos os detectores pontuais de fumaça localizados nos níveis intermediários. 

 
6.1.19 Em locais de armazenamento com prateleiras com altura superior a 8 m, recomenda-se a distribuição 
de detectores pontuais de fumaça nas prateleiras em níveis, de acordo com as Figuras 12 e 13. 
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Figura 12  – Distribuição de detectores pontuais de fumaça em prateleiras altas. 

 

 
 

Figura 13  – Corte longitudinal da distribuição de detectores pontuais de fumaça em prateleiras altas. 

 
6.1.20 Um ambiente deve ser protegido em toda a sua extensão pelo mesmo tipo de detector. Por exemplo, 
não é permitido proteger parte de um ambiente com detectores de fumaça e a parte restante com detectores 
térmicos. 
 
6.1.21 Num ambiente totalmente protegido por um tipo de detector, é permitida uma proteção adicional em 
uma determinada área, utilizando-se outro tipo de detecção. 
 
6.1.22 Quando a detecção da fumaça só pode ser garantida em uma condição específica do ambiente, esta 
deve ser claramente registrada no projeto executivo e aceita pelo cliente. Por exemplo, portas ou janelas 
abertas, sistemas de ar-condicionado, sistema de ventilação etc. 
 
6.2 Detectores pontuais de temperatura  
 
6.2.1 São utilizados para monitorar ambientes com presença de materiais, cuja característica no início da 
combustão é gerar muito calor e pouca fumaça. Também são indicados para ambientes com vapor, gases ou 
muitas partículas em suspensão, onde os detectores de fumaça estão sujeitos a alarmes indesejáveis. 
 
6.2.2 A máxima área de cobertura para um detector pontual de temperatura, instalado a uma altura de até 5 
m e em teto plano ou com vigas de até 0,20 m, é de 36 m². Essa área pode ser considerada um quadrado de 
6 m de lado, inscrito em um círculo cujo raio será igual a 4,20 m. Para proteção de áreas retangulares, os 
retângulos correspondentes a essas áreas, devem estar contidos nesse círculo (ver Figuras 14 e 15). 
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Figura 14  – Área máxima de cobertura do detector pontual de temperatura. 

 

 
 

Figura 15  – Cobertura do detector pontual de temperatura em áreas retangulares. 

 
6.2.3 Os detectores pontuais de temperatura devem estar localizados no teto, distantes no mínimo 0,15 m da 
parede lateral ou vigas. Em casos justificados, os detectores podem ser instalados na parede lateral, a uma 
distância entre 0,15 m e 0,30 m do teto (ver Figura 16). 

 
 

Figura 16  – Afastamento mínimo (parede/teto) para instalação de detectores pontuais de temperatura. 
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6.2.4 Em áreas com teto plano, que excedam as especificadas em 6.2.2 (Figuras 14 e 15), a localização dos 
detectores pontuais de temperatura deve ser definida dividindo-se a área a ser protegida em quadrados ou 
retângulos menores, de dimensões compatíveis com as da Figura 15. Por exemplo, para proteção de um local 
com 1,5 m de largura por 16,5 m de comprimento, embora sua área seja de 24,75 m², são necessários dois 
detectores pontuais de temperatura (ver Figura 17). Da mesma forma, um ambiente de 8 m x 9 m, embora 
sua área seja 72 m², deve ser protegido por quatro detectores pontuais de temperatura. 
 

 
 

Figura 17  – Distribuição de detectores pontuais de temperatura em área retangular, menor que 36 m². 

 
6.2.5 Para proteção de áreas irregulares, o posicionamento dos detectores pontuais de temperatura deve ser 
executado de forma que, partindo-se dos detectores, qualquer ponto do teto não esteja à distância superior a 
4,20 m (ver Figura 18). 
 

 
 

Figura 18  – Distribuição de detectores pontuais de temperatura em área retangular, maior que 36 m². 

 
6.2.6 Se a altura da viga abaixo da laje for entre 0,21 m e 0,60 m, a máxima área de cobertura do detector 
pontual de temperatura deve ser reduzida para dois terços do espaçamento original. 
 
6.2.7 Se a altura da viga abaixo da laje for maior que 0,61 m, a máxima área de cobertura do detector pontual 
de temperatura deve ser reduzida para a metade do espaçamento original. 
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6.2.8 A redução da área de cobertura de um detector pontual de temperatura não precisa ser aplicada quando 
for instalado junto à laje pelo menos um detector em cada “caixa” formada por vigas, desde que obedecendo 
à máxima área de cobertura do detector de 36 m². 
 
6.2.9 Em tetos com vigas, os detectores pontuais de temperatura devem ser instalados junto ao teto. Quando 
ocorrer estratificação do ar ou para conseguir menor tempo de resposta em casos justificados, os detectores 
devem ser instalados na face inferior da viga. 
 
6.2.10 Em áreas cuja temperatura do teto seja normalmente elevada, a seleção da temperatura nominal do 
detector pontual de temperatura deve ser feita de acordo com a Tabela 1. 
 

Temperatura máxima do teto (°C) Temperatura de atuação do detector (°C) 

47 57 a 79 

69 80 a 121 

111 122 a 162 

152 163 a 204 

194 205 a 259 

249 260 a 302 
 

Tabela 1  – Seleção da temperatura de atuação do detector pontual de temperatura. 

 
6.2.11 Em locais com teto plano de altura superior a 5 m, o espaçamento entre detectores pontuais de 
temperatura deve ser reduzido conforme Tabela 2, sendo permitidas interpolações para alturas 
intermediárias. 
 

Altura do local (m) Espaçamento máximo (m) 

Até 5,0 6,0 

6,0 5,6 

7,0 5,2 

8,0 4,8 

9,0 4,4 

> 10,0 4,0 
 

Tabela 2  – Redução de espaçamento em função da altura. 

 
6.3 Detectores de chama  
 
6.3.1 São instalados em ambientes onde se deseja detectar o surgimento de uma chama. Sua instalação 
deve ser executada de forma que seu campo de visão não seja impedido por obstáculos, para assegurar a 
detecção do foco de incêndio na área por ele protegida. Os detectores de chama devem cobrir a área 
protegida de forma que não haja pontos encobertos onde uma possível chama possa ser gerada. 
 
6.3.2 Os detectores de chama são recomendados nas seguintes aplicações: 
 

a) Áreas onde uma chama possa ocorrer rapidamente, tais como hangares, áreas de produção 
petroquímica, áreas de armazenagem e transferência de materiais inflamáveis, instalações de gás 
combustível, cabines de pintura ou áreas com solventes inflamáveis; 

b) Áreas abertas ou semiabertas onde ventos podem dissipar a fumaça e calor, impedindo a ação dos 
detectores de fumaça e temperatura. 

 
6.3.3 A localização, espaçamento e tipo dos detectores de chama devem resultar de uma análise do risco, 
considerando o seguinte: 
 

a) Propósito do sistema; 
b) Materiais combustíveis existentes na área protegida; 
c) Presença de outras fontes de radiações; 
d) Campo de visão do detector; 
e) Sensibilidade do detector; 
f) Distância entre o detector e a provável chama; 
g) Tempo de resposta desejado. 
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6.3.4 O máximo alcance do detector de chama se encontra no eixo de um cone imaginário. Nas áreas 
protegidas fora deste eixo, deve ser prevista uma redução da distância de cobertura ou acrescentados mais 
detectores de chama, conforme especificação do detector. Esta redução de sensibilidade nos extremos do 
campo de visão do detector de chama deve ser de 50 % do valor no eixo do cone, quando não definido na 
especificação do detector (ver Figura 19). 
 

 
 

Figura 19  – Sensibilidade do detector de chama em função do ângulo de visão. 

 
6.3.5 Em locais com vários tipos de combustíveis, o projeto do sistema deve considerar o combustível mais 
desfavorável para detecção, para todo o ambiente. 
 
6.3.6 Durante a execução do projeto devem ser verificadas possíveis fontes de emissão de radiação que 
possam atuar no detector de chama sem a presença de chamas 
 
6.3.7 Quando necessário, os detectores de chama devem ser protegidos por anteparos ou ser instalados de 
forma a evitar alarmes indesejáveis, não originados por um incêndio. 
 
6.3.8 Para os detectores de chama e respectivos suportes de fixação, quando instalados em ambientes com 
muita vibração, como turbinas, compressores, ambientes industriais e áreas de plataformas móveis, devem 
ser previstos suportes especiais para amortecimento da vibração. 
 
6.3.9 Os critérios de alcance, campo de visão e sensibilidade a serem utilizados no projeto executivo do 
sistema devem ser obrigatoriamente verificados através das características técnicas do detector de chama, 
fornecidas em especificações documentadas do fabricante. 
 
6.3.10 Quando os detectores de chama forem utilizados para comandar sistemas automáticos de combate a 
incêndios, recomenda-se a atuação de pelo menos dois detectores. 
 
6.3.11 Em riscos especiais com potencial de explosão ou rápida propagação de chamas, deve-se escolher o 
detector de chama com tempo de resposta mais adequado ao tipo de risco, atuando em circuito simples ou 
cruzado. Deve ser dada especial atenção ao agente extintor, que deve possuir velocidade de descarga e tipo 
de extinção compatíveis com o tempo de resposta exigido no risco protegido. 
 
6.3.12 A revisão conforme construído (as built) do projeto deve mostrar o posicionamento de todos os 
detectores de chama em planta baixa e de elevação (cortes), incluindo seus campos de visão, os 
equipamentos a serem protegidos e os possíveis obstáculos existentes no local. Os valores utilizados para 
determinar o campo de visão devem seguir rigorosamente o manual e tabelas do fabricante. 
 
6.4 Detectores lineares de fumaça 
 
6.4.1 Detectores lineares de fumaça serão posicionados com seus feixes de luz projetados em direção 
paralela ao teto, conforme as instruções documentadas do fabricante. Em casos específicos, tais como 
prumadas de cabos elétricos em um edifício, os feixes podem ser instalados verticalmente ou em qualquer 
ângulo necessário. 
 
6.4.2 O feixe de luz deve estar preferencialmente instalado no sentido longitudinal do teto e próximo das 
saídas de ar do ambiente. 
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6.4.3 A distância entre o detector linear de fumaça e o plano do teto deve atender às especificações 
documentadas do fabricante e, caso não definida, recomenda-se adotar entre 0,3 m e 1,0 m, levando em 
consideração as características do teto, estratificação e ventilação. 
 
6.4.4 A distância entre o emissor e o receptor/refletor não pode exceder a máxima distância citada nas 
especificações documentadas do fabricante, e nunca ultrapassar 100 m (ver Figura 20). 
 
6.4.5 Em instalações que requeiram mais de um conjunto de detector linear de fumaça, recomenda-se que 
estes sejam instalados de acordo com as instruções documentadas do fabricante. 
 
6.4.6 A distância entre os feixes de luz de dois detectores lineares de fumaça adjacentes não pode exceder 
a máxima distância citada nas especificações documentadas do fabricante dos detectores e não pode 
ultrapassar 15 m. 
 
6.4.7 Os detectores lineares de fumaça próximos às paredes devem ser instalados a uma distância de até a 
metade da máxima distância definida em 6.4.6 e não pode ultrapassar 7,5 m. 
 
6.4.8 Normalmente o emissor é instalado em uma parede e o receptor/refletor na parede oposta. Entretanto, 
em ambientes com até oito trocas de ar por hora, é permitido instalá-los em um ponto rígido, a uma distância 
da parede de até 1/4 da máxima distância definida em 6.4.6, e eles não podem ultrapassar 3,75 m (ver Figura 
20). 
 

 
 

Figura 20  – Distribuição de detectores lineares de fumaça – Tipo 1. 

 
6.4.9 Em locais cujo comprimento do ambiente a ser protegido seja maior que a máxima distância entre 
emissor e receptor/refletor definida em 6.4.4, devem ser instalados dois ou mais detectores lineares de fumaça 
alinhados e complementares, de forma a proteger integralmente o ambiente. Nesse caso a distância entre as 
extremidades dos feixes de luz de dois detectores complementares deve ser inferior a 1/4 da máxima distância 
entre feixes de luz definida em 6.4.6 e não pode exceder 3,75 m (ver Figura 21). 
 

 
 

Figura 21  – Distribuição de detectores lineares de fumaça – Tipo 2. 
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6.4.10 Nos locais que possuem vigas, o espaçamento entre feixes dos detectores lineares de fumaça deve 
atender aos requisitos de 6.1.5 a 6.1.8. 
 
6.4.11 Nos locais cuja área a ser protegida for maior que 50 % da área coberta por um único detector linear 
de fumaça, devem ser instalados no mínimo dois detectores lineares de fumaça. 
 
6.5 Detectores lineares de temperatura 
 
6.5.1 Detector utilizado para aplicações localizadas, devendo ser instalado próximo ou em contato direto com 
o material a ser protegido. O detector linear de temperatura é normalmente utilizado em bandejas de cabos, 
esteiras rolantes e similares. Para definir comprimento máximo, flexibilidade, resistência mecânica, raio-limite 
da área de cobertura e características físicas do cabo, deve-se consultar o fabricante. 
 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 426, de 24 de agosto de 2022

 

Aprova a atualização da Norma Técnica que especifica.

 

 

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 4º da Lei estadual nº 15.802, de 11 de
setembro de 2006, e do ar�go 11, inciso II, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro 2013, e do
ar�go 114 do Decreto estadual n. 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria
da Segurança Pública,

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

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica -
NT-19 - Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio, conforme O�cio nº 45312/2022/CBM
(000032820530), de lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica - NT-19/2022 - Sistemas de Detecção e
Alarme de Incêndio, nos termos do anexo SEI nº 000033041301.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-



Geral, em 29/08/2022, às 08:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033041008 e o código CRC 80D18575.

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 202200011015409 SEI 000033041008
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 428, de 24 de agosto de 2022

 

 
Designa gestor e suplente de

contrato para fornecimento de
energia elétrica para unidade

desta 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 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 201700011000338, resolve:

 
Art. 1º Designar o TC QOC 02.284 Juliano Borges Ferreira Moraes, CPF n.

205.458.958-63, como Gestor do Contrato CFEE CONV.C.DC-DPCP n. 330/2019 (7567616), objeto do
Processo n. 201700011000338, para contratação de Empresa fornecedora de energia elétrica, que entre si
celebram o Estado de Goiás, por intermédio do Procurador Geral do Estado, da Secretaria da Segurança
Pública e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e a empresa Celg Distribuição S.A., CNPJ
01.543.032/0001-04. 

Art. 2º Designar como Suplente do Gestor do referido contrato o Cap QOC 02.780
Sancler Ramos, CPF 005.284.971-62.

Art. 3º Compete ao Suplente substituir o Gestor nos casos de impedimentos e
afastamentos.

Art. 4º Fica impedido o afastamento simultâneo do Gestor e do Suplente nos casos de
afastamentos temporários, férias e licenças.

Art. 5º O Gestor deverá observar a legislação sobre o tema, particularmente o disposto
no § 1º e 2º do Art. 4º do DECRETO Nº 9.561/2019, a saber:

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

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

§ 2o Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de
responsabilidade do órgão solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o,
deverá o órgão solicitar o ajuste das respectivas CMDFs ao Tesouro
Estadual em estrita obediência a essa ordem. 



29/08/2022 12:42 SEI/GOVERNADORIA - 000033052689 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39304459&infra_siste… 2/2

Art. 6º Encaminhe-se esta Portaria ao CAL e à BM/4 para adoção das providências que
lhes competem e ao BSE para conhecimento.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá a vigência vinculada
à do referido contrato, podendo ser revogada a qualquer tempo pelo Comandante Geral do CBMGO.

Art. 8º Revoga-se a Portaria nº 73/2020 - CBM (000011443214) a partir da presente
data.

Art. 9º Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências visando
publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado
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Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 429, de 24 de agosto de 2022

 
 

Designa gestor, suplente e fiscais para o Convênio nº 012/2019 relativo a parceria entre a Corporação e a Secretaria
de Estado da Saúde.

 
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 disposto na Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012; e
CONSIDERANDO o teor dos autos do Processo Administrativo SEI

nº 201900011009701,
 
Art. 1º Designar o TC QOC 02.071 LUCIANO Rodrigues de Sousa, CPF

nº 773.277.051-04, como Gestor do Convênio 012/2019 - CBMGO, para acompanhamento e
gerenciamento físico e financeiro do ajuste referente a parceria entre os partícipes para realização de ações
e serviços públicos de saúde voltados ao atendimento pré-hospitalar de urgência/emergência para a
população goiana, sob supervisão médica, proteção da vida neonatal, via PROAMA (Programa
Amamentar – Bombeiro Nutrindo a Vida), destinado à coleta e distribuição de leite humano, contenção da
emergência e risco de epidemia por doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, e o funcionamento e
ampliação do serviço aeromédico, por meio de ações integradas entre o Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás e a Secretaria de Estado da Saúde.

 
Art. 2º Designar o TC QOC 02.261 Clayton FERNANDO de Araujo Resende, CPF

nº 921.009.881-15, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de
impedimento e afastamento.

 
Art. 3º Designar os militares relacionados a seguir para a função de fiscalização e

execução/cumprimento das obrigações relativas aos assuntos especificados:

N. Fiscal CPF Descrição

1 TC QOC 02.284 JULIANO Borges
Ferreira Moraes

205.458.958-
63

Serviços de atendimento pré-hospitalar terrestre em
nível de urgência/emergência;

2 Cap QOC 01.888 DIOGO Arantes
Araújo e Silva

937.927.941-
87 Funcionamento e ampliação do serviço aeromédico

3 Cap QOC 02.694 JONATHAN Alves
Soares

992.061.101-
87

Contenção a emergência e risco de epidemia por
doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

4 1º Ten QOA/Administrativo 01.688 799.233.991- Execução das atividades de coleta de leite humano -



ROBERTO Pereira de Araújo 68 PROAMA

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

providências que lhes são afetas.
 
Art. 5º Revogar a Portaria nº 437/2020 - CBM (000016578855).
 
Art. 6º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

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

 
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.
 
Gabinete do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 752, de 18 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre lotação e efe�vo exercício labora�vo de Bombeiros Militares da Reserva Remunerada convocados
para o serviço público.

 

 

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, considerando Portaria
nº 0724/2022 - SSP (SEI nº 000032861732), pubicada no Diário Oficial n° 23.861, datado de 18/08/2022 (SEI nº
000032863789), resolvem:

 

Art. 1º  Lotar, a par�r de 1º de setembro de 2022, os seguintes militares, conforme quadro
abaixo:

 

ORD MILITAR CPF DESTINO
1 2º Ten QOA/Convocado 00.229 ARISTELINO GOMES SOUZA 361.149.441-00 CAL
2 2º Ten QOA/Convocado 00.449 LUIZ MAURO DOS SANTOS 350.514.421-53 BM/3
3 2º Ten QOA/Convocado 00.459 SEBASTIÃO MOREIRA DOS SANTOS 371.477.061-53 7ª CIBM - Inhumas
4 2º Ten QOA/Convocado 00.666 AMISAEL GARCÊS BUENO 517.911.101-34 BM/8
5 2º Ten QOA/Convocado 00.705 ANTONIO CARLOS DE SOUZA LEITE 423.421.631-34 CEMAN
6 2º Ten QOA/Convocado 00.817 WESLEY JOSE DOS SANTOS 427.630.021-53 CGF
7 2º Ten QOA/Convocado 00.945 GILBERTO DA FONSECA 836.008.927-20 CAEBM
8 2º Ten QOA/Convocado 00.967 GUILHERME MOREIRA 556.741.191-04 9º BBM - Caldas Novas
9 2º Ten QOA/Convocado 01.124 CARLOS FERREIRA DA SILVA 476.052.601-30 13º BBM - Jataí

10 2º Ten QOA/Convocado 01.182 NATANAEL DE OLIVEIRA SILVA 585.900.301-30 7º BBM - Aparecida de Goiânia
11 2º Ten QOA/Convocado 01.277 GLADSON DA SILVA NASCIMENTO 547.290.171-53 4º BBM - Rio Verde
12 2º Ten QOA/Convocado 01.290 PAULO ROGÉRIO DE SOUZA 457.333.761-04 4º BBM - Rio Verde
13 2º Ten QOA/Convocado 01.372 FERNANDO DOMINGOS ALMEIDA 529.595.621-00 26ª CIBM - Valparaíso de Goiás
14 2º Ten QOA/Convocado 01.395 AGUINON BATISTA COSTA 470.242.831-49 10º BBM - Catalão
15 ST QPC/Convocado 00.415 CARLOS ALBERTO PEREIRA 357.742.151-72 CGF
16 ST QPC/Convocado 00.521 ADEMACI SOARES DE OLIVEIRA 440.453.791-34 CAT
17 ST QPC/Convocado 00.759 JOSÉ TRISTÃO LOPES FILHO 414.505.581-00 7ª CIBM - Inhumas
18 ST QPC/Convocado 00.765 KLÉBER DIVINO DE BRITO 451.307.361-68 CAEBM
19 ST QPC/Convocado 00.816 WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS 440.963.641-34 9º BBM - Caldas Novas
20 ST QPC/Convocado 00.851 LUIZ MAGNO NONATO NOGUEIRA 590.405.801-20 12ª CIBM - Morrinhos
21 ST QPC/Convocado 01.026 MARCOS MOREIRA RIBEIRO 753.690.796-68 18ª CIBM - Ceres
22 ST QPC/Convocado 01.082 BARSANULFO LEONIS CAETANO 424.011.601-59 20ª CIBM - Goianira
23 ST QPC/Convocado 01.088 WAGNER JULIO DA CRUZ 508.788.401-68 14º BBM - Senador Canedo



24 ST QPC/Convocado 01.093 EVALDO MARQUES LINO 410.038.291-04 18º BBM - Goianésia
25 ST QPC/Convocado 01.165 ANTÔNIO DA SILVA MORAES 502.320.531-20 CAL
26 ST QPC/Convocado 01.222 ELIO ALVES DA SILVA 614.120.401-59 13º BBM - Jataí
27 ST QPC/Convocado 01.225 AILTON LOPES DE SOUSA 769.796.791-04 13º BBM - Jataí
28 1º Sgt QPC/Convocado 01.482 DORIEDSON SANTOS DOS REIS 424.021.581-15 16º BBM - Mineiros

 

Art. 2º Os militares relacionados deverão se apresentar na respec�va unidade de lotação no
dia 1º de setembro de 2022.

§ 1º Será tornada sem efeito a convocação do militar que deixar de entrar em exercício na
data prevista no caput desse ar�go.

§ 2º Os direitos e deveres decorrentes da convocação serão considerados a par�r da data do
efe�vo exercício labora�vo.

 

Art. 3º  As unidades responsáveis pelos militares deverão atribuir funções para que conste no
SICAD, inclusive no que concerne à elencada no inciso XCI, conforme prescreve a Portaria nº 223/2020 – CBM,
publicada no Bole�m Geral Eletrônico nº 34/2020 e atualizar os dados pessoais junto ao setor de pessoal do
Comando de Gestão e Finanças.

 

Art. 4º Os militares deverão ser empregados, em regra, em funções administra�vas, nos
termos da Lei estadual nº 20.763, de 30 de janeiro de 2020, regulamentada pelo Decreto estadual nº 9.681, de
24 de julho de 2020, devendo cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

 

Art. 5º Para cada Bombeiro Militar da reserva convocado para o exercício de a�vidades-meio
ou administra�vas, um da a�va deverá necessariamente ser deslocado do serviço administra�vo ou a�vidade-
meio para o serviço operacional, conforme § 2º, do art. 1º da Lei estadual nº 20.763, de 2020, cabendo
ao Comando de Gestão e Finanças o planejamento e controle das movimentações.

 

Art. 6º Comandantes/Chefes dos militares convocados para o serviço a�vo deverão zelar pelo
fiel cumprimento das disposições legais, sob pena de responsabilidade.

 

Art. 7º Os casos omissos nesta Portaria e excepcionalidades quanto ao emprego dos militares
convocados serão dirimidos pelo Comandante-Geral do CBMGO.

 

Art. 8º  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos departamentos
subordinados, e as unidades referenciadas, providenciem o que lhes competem.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 29/08/2022, às
15:12, 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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