
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 41/2022, de 29 de agosto de 2022
 

 

DISPÕE SOBRE A ESCOLHA DA PRAÇA MAIS DISTINTA DO ANO E DOS
DESTAQUES SEMESTRAIS NOS DIVERSOS  SERVIÇOS  OPERACIONAIS E
ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO 3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 

 

O Comandante do 3º Batalhão Bombeiro Militar - 3º BBM, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, nos termos do art. 134, Inciso I, da Lei nº 11.416/91,  e art. 30 Incisos IV e V da
N.A. 05/2011 – CBMGO, resolve:

 

Art. 1º - Aprovar a Norma para a escolha da Praça mais dis�nta do ano e dos destaques
semestrais nas diversas áreas específicas dos Serviços Operacionais e administra�vos da Unidade.

Art. 2º- A escolha tem por finalidade o reconhecimento, em consequência, incen�var e
premiar as praças que estejam prestando excelentes serviços bombeiro militar durante o ano.

Art. 3º- Ao término dos semestres do ano corrente, deverá ser convocada reunião com
os oficiais e subtenentes da unidade, para deliberarem sobre a escolha das praças destaques nos Serviço
Operacional, COB, SECIP, Especialistas atuantes (CANIL / Náu�ca) e Administra�vos do referido Semestre.

§ 1º - A reunião referente a escolha dos destaques semestrais será presidida pelo oficial
mais an�go presente, que conduzirá o processo de votação, podendo ser através de cédula impressa ou
mídias sociais (whatsapp. google forms, etc), observando ainda, critérios per�nentes a fatos posi�vos
e/ou nega�vos a serem apreciados aos praças da unidade.

§ 2º - A formalização da escolha dos destaques semestrais será por meio de: publicação
de foto em galeria de destaque, dispensa do serviço e/ou elogio individual e indicação à eleição da Praça
mais dis�nta do ano da unidade.

§ 3º - As praças agraciadas como destaques semestrais serão pontuadas para
concorrerem a indicação de medalhas no âmbito da corporação (se cumpridos os requisitos).

Art. 4º- A escolha da praça mais dis�nta do ano da unidade será realizada mediante
votação, com par�cipação de todos os militares do batalhão presentes em solenidade de formatura a ser
realizada no úl�mo mês do ano.

Art. 5º - Para a Praça mais dis�nta eleita, de igual modo, será concedido: publicação de
foto em galeria de destaque, dispensa do serviço e/ou elogio individual e indicação à próxima medalha
de mérito profissional (se cumpridos os requisitos).

§ 1º - A foto dos destaques, com o uniforme 4º A, deverá ser compa�vel com a moldura
do quadro que receberá, terá dimensões de 25 X 19 cm, espessura de 1,5 mm e ser confeccionada em
acrílico e instalada em painel.



§ 2º - No painel que receberá a foto, será discriminado na sua parte superior: “Praça
Mais Dis�nta do Ano” ou “Militares Destaques dos semestres”, mencionando o ano de referência e na
parte inferior a graduação seguida do nome completo da praça agraciada.

Art. 6º - A Galeria de Destaque deverá ser instalada em local de relevância, coberto,
fácil acesso e visualização do público externo e interno, e ser man�do como local de honra no quartel.

Art. 7º - As condições para obtenção da escolha da Praça mais dis�nta do ano
obedecerão aos seguintes critérios:

I – Ter sido eleito destaque semestral no serviço operacional, COB, SECIP,
Especialista atuante (CANIL / Náu�ca) e Administra�vo no ano corrente.

II - Será observado os seguintes quan�ta�vos a serem apreciados por indicação
semestral:

02 (dois) militares do Serviço Operacional;

01 (um) militar do COB;

01 (um) militar da SECIP;

01 (um) militar Especialista atuante "canil ou náu�ca";

01 (um) militar da Administração .

III – resultados expressivos ob�dos nas instruções, na ordem unida e na educação �sica
(TAF menção excepcional);

IV – comportamento, assiduidade e pontualidade;

V – apresentação pessoal e espírito militar;

VI– empenho nas metas es�puladas;

VII – zelo com os materiais de suas respec�vas viaturas;

VIII – comprome�mento com a u�lização de EPI´s;

IX – comprome�mento com a passagem de serviço e limpeza das viaturas;

X – comprome�mento com o desenvolvimento individual e da unidade;

XI – Não tenha sido punido nos úl�mos doze meses;

XII – Esteja lotada na OBM por mais de 6 (seis) meses.

Parágrafo único - Não podem fazer jus ao �tulo as praças que estejam indiciadas em
crime ou tenham sido a�ngidos por sentença condenatória transitada em julgado, seja da jus�ça militar
ou da cível, ainda que tenha havido perdão da pena, ou por transgressões cujas respec�vas faltas tenham
mo�vado penas tornadas públicas ou faltas que afetem a moralidade, a dignidade e das quais não tenha
podido se jus�ficar.

Art. 8º - A SAAD deverá manter em dia e em ordem os registros e os arquivos referentes
às concessões dessas escolhas.

Parágrafo único - As informações a�nentes aos militares contemplados com a escolha e
a Foto na Galeria (nome do agraciado, número e data do bole�m que publicou a concessão) deverão ser
arquivadas na SAAD, a quem compete manter atualizado o registro da respec�va escolha.

Art. 9º - Os casos omissos verificados na aplicação desta Portaria serão resolvidos pelo
comandante e oficiais da unidade.

Art. 10 - A praça mais dis�nta deverá ser escolhida anualmente, enquanto es�ver em
vigor esta Portaria.

Art. 11 - As praças agraciadas com a escolha da Praça mais dis�nta do ano, perderão o
direito à concessão nos seguintes casos:

I - se sofrerem sentença condenatória no foro civil ou militar, transitada em julgado;



II - se além do previsto no item I deste ar�go, forem a�ngidos pela pena de expulsão ou
exclusão, seja conseqüência de sentença condenatória passada em julgado ou por mau comportamento
habitual, devidamente comprovado;

Parágrafo único – A cassação da escolha será por ato do comandante da respec�va
OBM que a concedeu.

Art. 12 – A escolha da Praça Mais Dis�nta do Ano deverá ser publicada em bole�m geral
visando seu registro em ficha individual do agraciado.

Art. 13 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em bole�m geral
eletrônico da corporação e revoga a Portaria anterior n. 19/2017 - 3º BBM.

 

 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 

 

ALTIERI Araújo de Oliveira - TC QOC

Comandante do 3º BBM

 

Documento assinado eletronicamente por ALTIERI ARAUJO DE OLIVEIRA, Comandante, em
30/08/2022, às 16:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033191585 e o código CRC 006514CD.

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
PRACA PRESIDENTE VARGAS , - Bairro JARDIM AMERICA - ANAPOLIS - GO - CEP 75115-685 - (62)3328-2433.

Referência: Processo nº 202200011028256 SEI 000033191585



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 42, de 29 de agosto de 2022

 

O TC QOC Comandante do 3º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares previstas na Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006 (Redação alterada pela Lei
n. 18.204, de 12 de Novembro de 2013), e na Norma Técnica n. 01, RESOLVE:

Art. 1º Nomear comissão para analisar tecnicamente o processo de protocolo n.
68307/22 -SIAPI/CBMGO e emi�r parecer referente a item(ns) em desacordo com a Lei n. 15.802/06 e
suas Normas Técnicas.

Art. 2° A comissão será composta por:

1º Ten QOC 03.667 Rubens Gomes de Oliveira
ST QPC  02.023 Júlio César da Silva
2° Sgt QPC 01.521 Fernando Barrozo de Lima

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Encaminhar esta portaria ao Comando de Gestão e Finanças para que seja
publicada em Bole�m Geral Eletrônico.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Anápolis, aos 29 dias do mês de agosto de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por ALTIERI ARAUJO DE OLIVEIRA, Comandante, em
30/08/2022, às 16:22, 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
000033197987 e o código CRC E4D668CE.

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
PRACA PRESIDENTE VARGAS , - Bairro JARDIM AMERICA - ANAPOLIS - GO - CEP 75115-685 - (62)3328-2433.

Referência: Processo nº 202200011028290 SEI 000033197987



31/08/2022 12:29 SEI/GOVERNADORIA - 000033195830 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39463873&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 439, de 29 de agosto de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Cachoeira Dourada.
 

 
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 202100002006439, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 6º Batalhão Bombeiro Militar/Itumbiara - 6º BBM,
como Gestor do Convênio nº 093/2021 - PM (000020549837), que tem por objeto a mútua cooperação
entre os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com o fim
de propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no tocante às atividades de
segurança pública, que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros, e o Município de Cachoeira Dourada, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 00.079.806/0001-17.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante do 6º Batalhão Bombeiro Militar - 6º BBM, como

Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e afastamento.
Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo

de férias, licenças ou outros afastamentos. 
 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das

providências que lhe são afetas e ao 6º Batalhão Bombeiro Militar - 6º BBM, para conhecimento.
 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

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

 
Art. 5º Revogar a Portaria nº 317/2021 - CBM (000022259014).
 
Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.



31/08/2022 12:29 SEI/GOVERNADORIA - 000033195830 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39463873&infra_siste… 2/2

 
 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 31/08/2022, às 11:39, 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
000033195830 e o código CRC 68C89A36.

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 202100002006439 SEI 000033195830
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 440, de 29 de agosto de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Panamá.
 

 
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 202100002006437, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 6º Batalhão Bombeiro Militar/Itumbiara - 6º BBM,
como Gestor do Convênio nº 050/2021 - PM (000020409488), que tem por objeto a mútua cooperação
entre os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com o fim
de propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no tocante às atividades de
segurança pública, que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros, e o Município de Panamá, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 00.079.830/0001.56.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante do 6º Batalhão Bombeiro Militar - 6º BBM, como

Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e afastamento.
Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo

de férias, licenças ou outros afastamentos. 
 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das

providências que lhe são afetas e ao 6º Batalhão Bombeiro Militar - 6º BBM, para conhecimento.
 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

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

 
Art. 5º Revogar a Portaria nº 286/2021 - CBM (000021773156).
 
Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.



31/08/2022 12:30 SEI/GOVERNADORIA - 000033197842 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39466035&infra_siste… 2/2

 
 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 31/08/2022, às 11:50, 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
000033197842 e o código CRC 6A939763.

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 202100002006437 SEI 000033197842



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 443, de 30 de agosto de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Bom Jesus de Goiás.
 

 
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 202100002006440, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 6º Batalhão Bombeiro Militar/Itumbiara - 6º BBM,
como Gestor do Convênio 091/2021 - PM (000020516416), que tem por objeto a mútua cooperação entre
os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com o fim de
propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no tocante às atividades de
segurança pública, que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros, e o Município de Bom Jesus de Goiás -
GO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 08.002.404/0001-26.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante do 6º Batalhão Bombeiro Militar - 6º BBM, como

Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e afastamento.
Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo

de férias, licenças ou outros afastamentos. 
 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das

providências que lhe são afetas e ao 6º Batalhão Bombeiro Militar - 6º BBM, para conhecimento.
 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

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

 
Art. 5º Revogar a Portaria nº 354/2021 - CBM (000022728601).
 
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 31/08/2022, às 11:55, 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
000033225512 e o código CRC 928A9AE2.

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 202100002006440 SEI 000033225512



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 444, de 30 de agosto de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Itumbiara.
 

 
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 202100002019231, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 6º Batalhão Bombeiro Militar/Itumbiara - 6º BBM,
como Gestor do Convênio 153/2021 - PM (000021336702), que tem por objeto a mútua cooperação entre
os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com o fim de
propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no tocante às atividades de
segurança pública, que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros, e o Município de Itumbiara - GO, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 02.204.196/0001-61.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante do 6º Batalhão Bombeiro Militar - 6º BBM, como

Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e afastamento.
Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo

de férias, licenças ou outros afastamentos. 
 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das

providências que lhe são afetas e ao 6º Batalhão Bombeiro Militar - 6º BBM, para conhecimento.
 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

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

 
Art. 5º Revogar a Portaria nº 284/2021 - CBM (000022053199).
 
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 31/08/2022, às 11:55, 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
000033227573 e o código CRC D40A4016.

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 202100002019231 SEI 000033227573



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 445, de 30 de agosto de 2022

 

 

Designa gestor e suplente de contrato para aquisição de conjuntos de proteção contra incêndio para o
CBMGO.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 114 do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020,
que aprova o Regulamento da Secretaria da Segurança Pública e considerando o que consta dos autos do
Processo Administra�vo SEI nº 202200011020833, resolve:

 

Art. 1º  Designar o Cap QOC 02.433 Henrique Saint-Clair Alves de OLIVEIRA, CPF:
710.548.121-87 como gestor do Contrato nº 12/2022 - CBM (000032691258) que tem como objeto
a aquisição de equipamentos de combate a incêndios (Conjunto de proteção contra incêndio), que entre
si celebram o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública -SSP/GO com a
interveniência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e a empresa JGB EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA S/A, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 90.278.565/0001-
28.

 

Art. 2º  Designar a Asp Of QP/Especiais 04.114 ANA Carolina Campos de Abreu, CPF:
011.554.441-08, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a subs�tuição do �tular em casos de
impedimento e afastamento.

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

 

Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação
de regência, em especial o disposto no ar�go 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de
novembro de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o recebimento da nota fiscal ou da fatura
pela unidade administra�va 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 respec�vas CMDFs ao
Tesouro Estadual em estrita obediência a essa ordem.

§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade orçamentária que os pagamentos
sejam realizados cumprindo a ordem cronológica.

 



Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das
providências que lhe são afetas e ao CAEBM para conhecimento.

 

Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Bole�m Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respec�vo contrato.

 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 31/08/2022, às 11:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033232124 e o código CRC BEB3C317.

SECRETARIA GERAL 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 797, de 30 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre a agregação de militar.

 

 

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, nos
termos do art. 14, § 8º, II, da Cons�tuição Federal de 1988 e Art. 78, § 1º, "C", item 13 c/c § 6º, da Lei nº
11.416, de 05 de fevereiro de 1991, considerando o O�cio 35000 (SEI nº 000031104595), Despacho
930/2020 PGE (SEI nº 000031105799) e Deferimento TRE (SEI nº 000033222685), resolvem:

 

Art. 1º  Agregar, a contar do dia 30 de agosto de 2022, para que possa par�cipar do
pleito eleitoral que se realizará no ano em curso, o ST QP/Combatente 02.101 MARCO AURÉLIO
RODRIGUES DE MIRANDA, CPF: 963.667.701-82.

 

Art. 2º  A agregação se dará até a diplomação, ou até o regresso à corporação caso
o referido militar não tenha sido eleito, o que deverá ocorrer no dia 3 de outubro de 2022.

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
31/08/2022, às 11:35, 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 01/09/2022, às 14:14, 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
000033222867 e o código CRC 45BC7844.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 805, de 31 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre a transferência de militar.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do 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, nos termos da legislação em vigor, conforme
quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO

1 1º Ten QOA/Administra�vo 01.590 LEANDRO
MARTINS DIAS

888.802.301-
15

4º BBM -
Rio Verde

2º CRBM - Rio
Verde

 

Art. 2º  A unidade responsável pelo militar ora transferido deverá 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.
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PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 



Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
01/09/2022, às 14:32, 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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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033272311 e o código CRC D2B13E4E.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

PROCESSO: 202000011033600

INTERESSADO: MARCELO DA COSTA SILVA

Assunto: Arguição de exceção de suspeição.

DESPACHO Nº 205/2022 - CBM/ACG-09880

 

REFERÊNCIA: PAD Especial n° 55/2020 - CCD/CAL (Conselho de É�ca e Disciplina).

Disciplinando: ST QP/Combatente 01.207 Marcelo da Costa Silva

 

DECISÃO DA ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

 

1. Cuidam os presentes autos de PAD Especial n° 55/2020 - CCD/CAL (Conselho de É�ca
e Disciplina), instaurado para verificar a capacidade do disciplinando ST QP/Combatente 01.207  Marcelo
da Costa Silva em permanecer nas fileiras da Corporação e gozar das prerroga�vas inerentes ao cargo.

2. Após a instrução processual, garan�da a ampla defesa e o contraditório, decidiu a
autoridade instauradora por concordar totalmente com o relatório do Conselho de É�ca e Disciplina
(000028129655), prolatando a Decisão (000028238718) que classificou a transgressão pra�cada pelo
Disciplinando como GRAVE, e fixando a sanção de exclusão a bem da é�ca e disciplina.

3. Apresentado Recurso de Reconsideração de Ato (000030053449) pela defesa do
acusado, a autoridade instauradora manteve a solução original, indeferindo o recurso em Decisão
(000031616185) fundamentada, pelo que encaminhou os autos a este Comandante-Geral, nos termos do
§3º do art. 87 da Norma Administra�va n° 25 do CBMGO, para homologação. 

4. Desta feita, este Comandante-Geral procedeu à Homologação (000032073049) do
feito, conforme §3º do art. 99 da Lei estadual n° 19.969, de 11 de janeiro de 2018, com consequente
publicação em Bole�m Eletrônico da Corporação (000032444825).

5. Ciente da homologação e sua publicação, a Defesa do disciplinando apresenta
Exceção de Suspeição deste Comandante-Geral (000033205492).

6. A defesa do acusado alega, em suma, que:

I) as autoridades administra�vas que conduzem o presente processo têm
incorrido em prá�ca de atos eivados de abuso de poder, lavrados ao arrepio da lei
e das normas internas, causando insegurança jurídica e desejo pessoal de
prejudicar o Disciplinando e de aplicar-lhe a sanção de exclusão da Corporação e
que, por isso, tornaram-se suspeitas e devem ser afastadas da condução do
processo;



II) a decisão da autoridade instauradora foi homologada sem o saneamento do
processo, em especial quanto ao seu sobrestamento devido à situação de saúde
do disciplinando, incorrendo-se em ilegalidades, imoralidades e pessoalidades;

III) o disciplinando deveria ter sido afastado da subordinação da autoridade
instauradora quando da apresentação do Recurso Disciplinar;

IV) pactuando-se com tantas ilegalidades pra�cadas pela autoridade instauradora,
este Comandante-Geral se tornou suspeito para decidir o mérito do Processo
Administra�vo Disciplinar.

7. É a Exceção de Suspeição arguida pela defesa do Disciplinando. Decido.

8. Preliminarmente, imperioso salientar que a suspeição consiste em circunstância que
prejudica a necessária imparcialidade dos agentes que atuam no processo administra�vo disciplinar.
Podendo referir-se tanto aos membros da comissão processante, quanto ao perito, testemunhas e
autoridade julgadora.

9. Destarte, o ins�tuto da suspeição delimita as hipóteses em que a autoridade fica
impossibilitada de exercer sua função em determinado processo, devido a vínculo subje�vo
(relacionamento) com algumas das partes, fato que compromete seu dever de imparcialidade.

10. O Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás remete, guardadas
as devidas adequações, ao Código de Processo Penal Militar as situações que caracterizam a suspeição
nos processos administra�vos disciplinares no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar:

 
Art. 64. Guardadas as devidas adequações, o acusado poderá interpor exceção de suspeição ou
impedimento da autoridade administra�va ou de seu delegado, na forma do previsto no Código de
Processo Penal Militar, diretamente à autoridade que es�ver à frente do feito.

(Grifo não original)

 

11. Por sua vez, o Decreto-Lei 1002, de 21/10/1969 - Código de Processo Penal Militar,
assim colaciona quanto ao ins�tuto da suspeição:

 
 Art. 38. O juiz dar-se-á por suspeito e, se o não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

a) se fôr amigo ín�mo ou inimigo de qualquer delas;

b) se êle, seu cônjuge, ascendente ou descendente, de um ou de outro, es�ver respondendo a
processo por fato análogo, sôbre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

c) se êle, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo ou afim até o segundo grau inclusive, sustentar
demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquerdas partes;

d) se êle, seu cônjuge, ou parente, a que alude a alínea anterior, sustentar demanda contra
qualquer das partes ou �ver sido procurador de qualquer delas;

e) se �ver dado parte oficial do crime;

f) se �ver aconselhado qualquer das partes;

g) se êle ou seu cônjuge fôr herdeiro presun�vo, donatário ou usufrutuário de bens ou empregador
de qualquer das partes;

h) se fôr presidente, diretor ou administrador de sociedade interessada no processo;

i) se fôr credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes.

 

12. Nesse contexto é importante observar que a Norma Administra�va n° 25 - Processos
e Procedimentos Administra�vos da Corporação, que regula os processos e procedimentos no âmbito do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, de maneira concisa dispõe em seu art. 30 acerca do
assunto:

 



Art. 30. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do sindicante, encarregado, defensor e da
autoridade delegante quando:

 I – amigo ín�mo ou inimigo capital de qualquer dos envolvidos;

II – receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo ou procedimento; ou

III – interessado no julgamento do processo em favor de um dos envolvidos.

 

13. À luz dos disposi�vos colacionados, que versam acerca de suspeição, resta patente a
necessidade da existência de algum vínculo entre a autoridade e o envolvido, seja de amizade ou
inimizade ou da existência de algum interesse no resultado do processo para configurar a exceção.

14. No caso em tela, a defesa do disciplinando fundamenta a exceção de suspeição no
fato deste Comandante-Geral ter homologado a decisão da autoridade instauradora, que supostamente
cometeu ilegalidades na condução do processo, em especial quanto ao sobrestamento em decorrência
de situação de saúde do acusado, e que por isso ficou demonstrado o desejo pessoal em prejudicá-lo,
incorrendo em suspeição.

15. Analisando a fundamentação da defesa do disciplinando, a orientação técnica
encartada pelo Comando de Correições e Disciplina no Despacho n° 192/2022 (000030721262) e os
demais atos processuais, resta evidenciado que não houve qualquer come�mento de ilegalidades ou
inobservância de normas regulamentares na condução do presente PAD Especial, cujas oportunidades e
concessões à defesa foram, pelo contrário, ainda mais benéficas que o estritamente previsto na
legislação. No mesmo sen�do, em momento algum foi demonstrado pela defesa qualquer indício de
inimizade com o disciplinando ou interesse na decisão do processo por parte das autoridades
administra�vas condutoras, nem apresentada qualquer prova que comprove tal situação.

16. No caso em apreço, após averiguar de�damente os autos, não está nem
mesmo evidenciada qualquer das hipóteses legais de suspeição previstas no Código de Processo Penal
Militar, quanto menos na Norma Administra�va n° 25, que possibilitem a prosperidade da exceção de
suspeição arguida pela defesa do disciplinando.

17. Diante do exposto e nos termos do art. 66 da Lei nº 19.969, de 11 de janeiro de
2018 (CEDIME), exaro o seguinte:

 

I - Desprovejo a arguição de suspeição interposta pela defesa do Disciplinando, por não
incidirem as alegações apresentadas em qualquer das hipóteses previstas na legislação de regência;

II - Encaminhe-se ao Comando de Gestão e Finanças para publicação da presente
Decisão em Bole�m Geral Eletrônico da Corporação;

III - Dê ciência à defesa do Disciplinando.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral

 

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 30 dias do mês de
agosto de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 31/08/2022, às 12:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033206352 e o código CRC 9E5F3A53.

 

GABINETE DO COMANDANTE-GERAL 
AVENIDA CONSOLACAO Qd.35 Lt.3/10, , - Bairro SETOR CIDADE JARDIM - GOIANIA - GO - CEP

74425-535 - (62)3201-6384.
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