
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 50, de 21 de setembro de 2022

 
O TC QOC
Comandante do 7º
Batalhão  Bombeiro
Militar, no uso de
suas atribuições
legais e
regulamentares
previstas na Lei
15.802, de 11 de
setembro de 2006 e,
na Norma Técnica
n. 01 resolve:

 
Art. 1º – Nomear comissão para emitir parecer em 30 dias, a contar da assinatura desta

portaria, referente ao requerimento de Comissão Técnica de protocolo nº 139275/22  (000033889940),
 do Processo de Vistoria para Funcionamento  n. 50437/22 do SIAPI.

Art. 2º – A comissão será composta pela CAP QOC 01.982 Ione Gomes dos
Santos (Presidente), CAP QOC 02.961 Paulo César Almeida Timóteo (Membro)  e 1º SGT 01.710 Ruber
Paulo Florêncio Ramos  (Membro).

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
 
Publique-se e cumpra-se.     
 
 
 

ÉZIO Antônio de Barros - TC QOC 
Comandante do 7ºBBM

                                                                                                   
 
 

 
 Aparecida de Goiânia, aos 21 dias do mês de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por EZIO ANTONIO DE BARROS, Comandante, em
22/09/2022, às 10:33, 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
000033889941 e o código CRC 96056737.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011031047
Nome: 7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
Assunto: Comissão Técnica para vistoria
 

PARECER CBM/7º BBM-11140 Nº 38/2022
 

Em cumprimento à Portaria n. 50/2022 - 7º BBM- CBM (000033889941).

 
1. INTERESSADO: 

Nefrologistas LTDA - CNPJ: 08799586000108
 
 

2. EMENTA:
A Seção de Segurança Contra Incêndio e Pânico do 7º Batalhão de Bombeiros Militar do

estado de Goiás foi motivada através do requerimento para Instauração  de comissão técnica (Anexo H da
Norma Técnica n. 01/2020), a fim de analisar  a exigência de apresentação do certificado da
edificação principal situada dentro de condomínio comercial  ou assemelhado, que pressupõe a
apresentação de projeto com abrangência de todas as edificações  situadas no referido espaço, com fulcro
na Norma Técnica 01/2022 - Procedimentos Administrativos e Norma Técnica 07/2022 - Separação entre
edificações (isolamento de risco) ambas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

 
3. RELATÓRIO:
 

O responsável pela administração da edificação de razão social Nefrologistas LTDA -
CNPJ: 08799586000108, com endereço na Rua EM-001, Qd Área, Lt 02, Villa sul,  Aparecida de Goiânia
- GO, CEP: 74910520, Ponto de Referência: Dentro do terreno da clinica Santa
Monica, Complemento: Bloco CTR - Nefrologia,  solicitou parecer, com a finalidade analisar  a
exigência de apresentação do certificado da edificação principal situada dentro
de condomínio comercial  ou assemelhado, que pressupõe a apresentação de projeto com abrangência de
todas as edificações  situadas no referido espaço.  

Para tanto, o responsável pela edificação argumenta que a sua empresa não possui
relação alguma com Clinica Santa Mônica, tendo quadro societário e endereço diversos, bem como
independência administrativa, em que pese haja alguma proximidade entre elas. A partir das justificativas
apresentadas roga pela revisão da exigência determinada, destacando que inexiste qualquer relação de
contiguidade entre as edificações, tendo estrutura de rede sanitária e de rede elétrica independente
da Clinica Santa Mônica, que presta serviços diferentes dos prestados pela solicitante, apesar de atuar
também na área da saúde. Por fim solicita a revisão da pendência imposta pela Secip do 7º BBM e a
consequente desvinculação dos processos de vistorias, com posterior expedição do Certificado de
Conformidade



No dia 22/09/2022, os membros da comissão técnica se reuniram na sala da Seção de
Segurança Contra Incêndio e Pânico (Secip),  para discutir as possíveis soluções para o caso. Durante as
discussões, foi estabelecida uma vistoria in locu que se efetuou no dia 23/09/2022. 

Sobre condomínios comerciais ou assemelhados, a Norma Técnica  01/2022
- Procedimentos Administrativos, disciplina o assunto da seguinte forma, vejamos:

 
NT- 01 - item 6.4.3.9. Para empresas instaladas dentro de condomínios comerciais, industriais, shoppings e
assemelhados, poderá ser realizada inspeção para emissão do CERCON individual, desde que a edificação
principal possua CERCON vigente e este seja apresentado até a finalização do processo.
 

NT- 01  item 6.4.3.12. Quando um PSCIP englobar várias edificações que atendam aos critérios de risco
isolado e que possuam medidas de segurança contra incêndio e pânico instaladas independentes, e que não
possuam vínculo funcional ou produtivo (tais como condomínio de edifícios residenciais, condomínio de
edifícios comerciais, condomínio de edifícios de escritórios, condomínio de edifícios industriais e
condomínio de depósitos), deve ser permitida a inspeção de áreas parciais desde que haja condição de acesso
das guarnições e viaturas do Corpo de Bombeiros.
 

O item 6.4.3.12 da Norma Técnica  01/2022, pressupõe a apresentação do projeto que
englobe as várias edificações existentes no espaço, somente a partir do projeto global do condomínio ou
do assemelhado é que, realmente será possível aferir isolamentos de risco e condição de acesso das
guarnições e viaturas do Corpo de Bombeiros, assim como determina a norma. 

Revendo os arquivos do SIAPI foi constatado que existe um processo de análise de
projeto n. 163093/21, protocolado 18/10/2021, que foi devolvido ao solicitante para correções
em 20/06/2022,  onde o responsável pela edificação da Clinica Santa Mônica, declara na pagina 1 do
esboço do  projeto (planta de implantação e situação) (000033936308 ), que a área total do complexo é
48.400m² e que a Clinica Nefrologistas LTDA realmente faz parte do complexo. 

Sobre propriedades distintas a Norma Técnica 07/2022 - Separação entre edificações
(isolamento de risco) define o seguinte: 

 
NT-07- item 4.4. Propriedades distintas: são edificações localizadas em lotes distintos, com plantas aprovadas
pela Prefeitura Municipal separadamente, sem qualquer tipo de abertura ou comunicação de área.
 

No ato da vistoria foi constatado que o prédio identificado como refeitório na planta de
implantação,  folha 1 do esboço do projeto da Clínica Santa Mônica,  possui  abertura ou comunicação
com a área declarada no projeto da Clínica Nefrologistas LTDA e que este prédio é utilizado por ambas as
Clínicas. Além de existir outras áreas de depósitos e corredores cobertos que são utilizados
exclusivamente pela Clínica Nefrologistas LTDA e não foram inseridos no projeto especifico apresentado
no ato da vistoria in locu. 

 Verificou-se também que a empresa encontra-se, realmente, dentro de um complexo que
contém várias outras empresas,  tendo sido construído, para identificação da Clínica Santa Mônica, um
portal que limita a altura de acesso e dá ao complexo aspecto de área particular em detrimento da alegação
do contribuinte de que trata-se de espaço público. Além disso, a partir do mencionado portal, todo o
perímetro é cercado por muro,  caracterizando um complexo de edificações semelhante a um condomínio.
No mesmo sentido, a área do terreno, declarada no projeto da Clínica Nefrologistas LTDA é de 48.400m²,
a mesma área do terreno declarada no esboço do projeto da Clínica Santa Mônica, corroborando o fato de
se tratar de área comum.  

 
3. PARECER

Face ao exposto, considerando os institutos normativos, as informações carreadas e a
inspeção realizada in locu, restou constado que realmente se trata de espaço semelhante a um condomínio,
onde está instalada a Clinica Nefrologistas LTDA - CNPJ: 08799586000108, prédio alugado, cujo locador
é a Clínica Santa Mônica. Assim, ficou comprovado que as empresas constituem um complexo semelhante



a um condomínio comercial, onde a Clínica Santa Mônica é considerada a edificação principal, por ser
responsável por toda a área de 48.400m², que foi declarada em seu esboço de projeto. Por tanto, a
argumentação do contribuinte de que sua empresa não possui relação alguma com a Clinica Santa Mônica,
não se sustenta.

Sobre o pedido de desvinculação dos processos de vistorias, o item 6.4.3.12 da Norma
Técnica  01/2022 autoriza este procedimento, desde que haja um Processo de Segurança contra Incêndio
Pânico (PSCIP), processo este que pressupõe e inclui a aprovação de um projeto que englobe as várias
edificações e seja capaz de demonstrar os critérios de risco isolado e as  medidas de segurança contra
incêndio e pânico instaladas independentes, vejamos:

 
NT- 01  item 4.10 PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP): Conjunto de
documentações e procedimentos administrativos que contém os elementos formais das medidas de segurança
contra incêndio e pânico de uma edificação e/ou área de risco que deve ser apresentado ao CBMGO para
avaliação por meio de declarações, inspeção e análise de projeto visando à emissão do Certificado de
Conformidade.
 

Desta forma,  por unanimidade, a comissão resolve deferir parcialmente o pedido, na
medida de NÃO exigir o certificado de conformidade da edificação principal (Clínica Santa Mônica),
desvinculando assim os processos de vistorias das edificações, considerando que existe condição de acesso
das guarnições e viaturas do Corpo de Bombeiros, contudo, para expedição do Certificado de
Conformidade da Clinica Nefrologistas, será exigida a apresentação do projeto aprovado, que englobe as
várias edificações do complexo, bem como, será exigida a atualização do projeto da Clínica Nefrologistas
para incluir todas as áreas utilizadas exclusivamente ou que possuem  aberturas ou comunicações com
outras áreas não exclusivas.

Assim, somente após a aprovação da atualização do projeto da Clinica Nefrologistas
LTDA, incluindo todas edificações utilizadas, bem como, a aprovação do projeto que englobe as várias
edificações do complexo, é que a certificação pretendida será emitida. 

 
É o Parecer.
 
 

Ione Gomes dos Santos - Cap QOC
Presidente da Comissão Técnica

 
 

Paulo César Almeida Timóteo - Cap QOC
Membro da Comissão Técnica

 
 

 Ruber Paulo Florêncio Ramos - 1° Sgt QPC
Membro da Comissão Técnica

 
 

Aparecida de Goiânia, aos 22 dias do mês de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por IONE GOMES DOS SANTOS, Bombeiro (a) Militar, em
26/09/2022, às 09:27, 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 PAULO CESAR ALMEIDA TIMOTEO, Bombeiro (a)
Militar, em 26/09/2022, às 09:44, 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 RUBER PAULO FLORENCIO RAMOS, Bombeiro (a)
Militar, em 26/09/2022, às 13:53, 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
000033889944 e o código CRC 145E1067.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 884, de 16 de setembro 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 202200011030633, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
1º Ten QOA/Administra�vo 01.613 LUIZ SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA, CPF: 881.638.491-34, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 27/2001-1º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 13/2002-1º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 29/2003-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 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 Geral Financeiro nº 12/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 4/2008-20º SGB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 209/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 194/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 106/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 206/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 209/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 108/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 114/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 237/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 12/2015-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2015", leia-se "Exercício: 2016";

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

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 98/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 195/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-se
"Exercício: 2018";

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

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 104/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 104/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 83/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020".

 

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
23/09/2022, às 14:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 27/09/2022, às 09:57, 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
000033770762 e o código CRC 95827EC7.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 885, de 16 de setembro 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 202200011030634, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias
da 2º Sgt QP/Combatente 01.614 LUZIA DE LOURDES CHAVES PEIXOTO FERNANDES, CPF: 929.122.301-87,
nos seguintes termos:

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

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

III - Bole�m Geral nº 4/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 44/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 8/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 7/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Geral Financeiro nº 12/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 93/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 164/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 138/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 143/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 168/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 145/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 145/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

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

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

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 59/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 72/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

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

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 101/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-se
"Exercício: 2018";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 8/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2019";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 109/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 186/2021-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.
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8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 27/09/2022, às 09:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 886, de 16 de setembro 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 202200011030635, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias da
1º Ten QOA/Administra�vo 01.615 LUZIA MARQUES CRUVINEL, CPF: 823.378.291-20, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 23/2001-GSE, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Geral nº 13/2002-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 48/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 2/2005-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 6/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Geral Financeiro nº 9/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 19/2007-COB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 150/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 231/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 102/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 214/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 101/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 104/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 219/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 208/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 213/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 128/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

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

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 9/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 188/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 10/2017-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2018";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 180/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 182/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 108/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 82/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 151/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2019", leia-se "Exercício: 2020";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 149/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2020", leia-se "Exercício: 2021";

XXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 181/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021";

XXX - Bole�m Geral Eletrônico nº 40/2022-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.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 490, de 27 de setembro de 2022

 

Designa comissão de especialistas na área de salvamento aquá�co para elaboração de parecer técnico.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 114 do Decreto estadual n° 9.690, de 6 de julho de
2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, tendo em vista o
disposto no art. 4º da Portaria nº 32, de 20 de fevereiro de 2015 - CG, e considerando o que consta no
Despacho n° 7553/2022 (000034016693), resolve:

 

Art.  1º  Designar os militares abaixo relacionados para comporem comissão de
especialistas na área de Salvamento Aquá�co, visando análise e elaboração de parecer técnico para
verificar se as ações executadas pelo 2º Sgt QP/Combatente 02.050 Leonardo CARNEIRO do Carmo,
apuradas na Sindicância Meritória n° 17/2022 - 8º BBM/CCD e diligências posteriores, sa�sfazem os
elementos que descrevem o ato de bravura, nos termos do art. 9º da Lei estadual n° 15.704, de 20 de
junho de 2006, e discriminadas no §1º do art. 1º da Portaria n° 32/2015 - CG:

 

I – Cap QOC 02.543 SANJAY Narendrakumar Babulal; 

II – 2º Ten QOC 02.973 ANAISE Laurene de Paula Moreira; e

III –1º Sgt QP/Combatente 02.105 Marcos LIMA e Silva.

 

Art. 2º  Estabelecer o prazo de 10 (dez) dias para entrega dos trabalhos por parte da
comissão ora designada.

 

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Bole�m Geral Eletrônico.

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data da respec�va publicação.

 

Secretaria Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 911, de 22 de setembro de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militares.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de
Estado de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS
em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e o disposto no Processo SEI nº
202200011030951, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse próprio e dispor sobre dispensa por mo�vo de trânsito, nos termos da legislação em
vigor, conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO TRÂNSITO
01 3º Sgt QP/Combatente 02.844 DEIVID DOS SANTOS FERREIRA 000.956.101-38 COB 19ª CIBM - São Luís de Montes Belos 2 dias 

 

Art. 2º  As unidades responsáveis pelos militares ora transferidos deverão atribuir funções para que conste no SICAD,
inclusive no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a Portaria nº 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m
Geral Eletrônico nº 34/2020.

 

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

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

20º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
 
 
 

                DECISÃO Nº: 1/2022 - CBM/20º BBM -ÁGUAS LINDA-14224

Em resposta ao recurso de pedido de reconsideração de ato apresentado pela defesa do
2º Sgt QPC 01.857 Vanderlei Felipe San�ago (000029628972) temos que:

O recurso foi apresentado de forma intempes�va, visto que o militar em tela foi
no�ficado da decisão  no dia 18 de abril conforme No�ficação 2 (000029322065) e só apresentou o
recurso no dia 29 de abril, ultrapassando assim o prazo máximo de 08 (oito) dias previsto no §1º  do Art
115 da Lei 19.969 - Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás (CEDIME).  Contudo
visando garan�r o direito ao Contraditório e a ampla defesa ao militar o pedido de reconsideração de Ato
foi analisado.

1. Pedido:
Em virtude do exposto, o Recorrente REQUER que o presente Recurso de Reconsideração de Ato seja
conhecido por ser tempes�vo e ter previsão legal, e quanto ao seu julgamento, SEJA PROVIDO para, que seja
reformado a Decisão afim de que seja reclassificado o comportamento do Recorrente, nos termos do que
preceitua o art. 46 do CEDIME, posicionando o no comportamento ÓTIMO.

 

2. Análise:

Analisando grama�calmente o Art. 46 do CEDIME de forma isolada o entendimento da
defesa estaria correto, contudo é preciso analisar a lei em sua totalidade. Nesse sen�do há a
Manifestação Nº 33/2020 - ACG (Assistência do Comando Geral) Que ra�fica o ingresso no Bom
comportamento quando o militar que esteja no Excepcional cometa uma transgressão considerada grave.
Vejamos:

9. Pela análise e interpretação sistemá�ca dos ar�gos 27, 28, 29, 45, 46 e 48 do CEDIME pode-se observar
que de acordo com a gravidade da transgressão e sanção aplicável, será proporcionalmente a consequência
para o comportamento do militar. Em uma situação hipoté�ca, um militar que esteja no comportamento
excepcional e cometa uma falta leve, permite-se excepcionalmente sua permanência no comportamento.
Entretanto, se a falta come�da for média, o mesmo cairá um "degrau" no comportamento, ingressando no
comportamento "ó�mo"; e caso cometa uma transgressão considerada grave, ingressará no comportamento
"bom".

10. Diante das regras �pificadas no CEDIME, pode-se construir a tabela abaixo, que expõe a classificação,
reclassificação e melhoria de comportamento dos militares conforme o tempo de efe�vo serviço e gravidade
da transgressão e sanção aplicada: 

EXCEPCIONAL/ 7 ANOS , NENHUMA PUNIÇÃO/ NO PERÍODO DE 7 ANOS: - PUNIDA COM ATÉ UMA
REPREENSÃO (LEVE) - EXCEÇÃO

11. Dessa forma, o art. 46 traz uma exceção à reclassificação do militar que esteja no comportamento
"excepcional" ou "ó�mo" e que seja punido com uma repreensão (leve), prevendo que o militar
permanecerá nestes comportamentos, entretanto, seu comportamento será reclassificado e ingressará no
comportamento "ó�mo" se sofrer uma sanção de reprimenda (média), e no comportamento "bom" se for
punida com uma prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional (grave). Essa interpretação
amolda-se perfeitamente ao previsto no art. 45, que traz que o comportamento "ó�mo" suporta até uma



reprimenda e o comportamento "bom" comporta até uma prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional.

12. Assim, depreende-se equivocado por exemplo, a situação de um militar que es�vesse no
comportamento "excepcional" e fosse punido com a sanção de prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional (aplicável para transgressão grave) ingressasse no comportamento "ó�mo",
visto que este comportamento só suporta até uma reprimenda (sanção aplicável a transgressão de natureza
média) devendo por isso, ser reclassificado para o comportamento "bom". 

 

3. Decisão:

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração de ato e mantenho a
decisão publicada no BG 56/2022 (000029320460).

 

 

 

Ademar Ramalho da Silva Filho – Maj QOC
Autoridade Instauradora

 

AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO, aos 04 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ADEMAR RAMALHO DA SILVA FILHO,
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

11º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

 

 

Aberta a audiência, aos 29 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 08h12m, na cidade de
Porangatu, na sala da SAAd do 11º Batalhão Bombeiro Militar, situada na Rua 01 esquina com Rua 06,
Vila Primavera, constatou-se a presença do acusado e a presença das testemunhas arroladas na citação. Em
princípio foi realizada a leitura da citação e posteriormente aberto o prazo de 5 minutos para a sustentação
oral do acusado. Na sequência procedeu-se a oitiva da testemunha, ST QP/Combatente RG 02.048 LÊILA
Ferreira Barreto Fernandes, CBM-GO, CPF n. 777.360.871-72, Brasileira, natural de Porangatu, estado de
Goiás, nascido no dia 29 de abril de 1976, filha de Haroldo Maia Barreto e Dalva Ferreira Barreto, casada,
lotada no 11º Batalhão Bombeiro Militar, residente e domiciliada à Rua 04, Quadra 02, Lote 07, Setor do
Lago, Porangatu - GO, telefone: (62) 98177-0735, sabendo ler e escrever, advertido das implicações legais
do falso testemunho e compromissado a dizer a verdade, declarou que: durante a conferência de pessoal na
passagem de serviço foi constatado o atraso do acusado que chegou na OBM às 07h42m. Perguntado: O
acusado chegou atrasado para o serviço?, respondeu que:  Não, pois o mesmo chegou atrasado para a
conferência de material. Perguntado: Assim que chegou o acusado participou da conferência de materiais
e do hasteamento das bandeiras, respondeu que: Sim. Na sequência colheu-se o depoimento do acusado,
o 2º Sgt QP/Combatente RG 02.138 PAULO SÉRGIO Santos, CBM-GO, CPF n. 923.522.861-15,
Brasileiro, natural de Goiânia, Estado de Goiás, nascido no dia 09 de junho de 1979, filho de Messias
Carvalho dos Santos, casado, lotado no 11º Batalhão Bombeiro Militar, residente e domiciliado à Avenida
Goiânia, Quadra 29, Lote 09, Cidade Jardim, Porangatu - GO, telefone: (62) 98121-9069, sabendo ler e
escrever, que nesta oportunidade será interrogado nos autos de Processo Administrativo Sumário n.º
54/2022. O encarregado cientificou o acusado dos direitos que a Constituição Federal lhe assegura entre
eles os descritos nos incisos LV e LXIII do Art. 5º, ou seja, da produção de provas, do contraditório, da
ampla defesa, assistência de advogado e o direito de permanecer calado. Declarou inicialmente que:
Cheguei no quartel por volta de 07h40m para conferência de materiais na passagem de plantões, crendo
estar no horário correto. Perguntado se tinha algum motivo para chegar atrasado para a conferência do
material, respondeu QUE: não tinha motivo nenhum para o atraso. Perguntado o motivo de não ter
avisado o atraso ao Chefe de Ala que assumiria o serviço, respondeu QUE:  eu acreditava ser o Chefe de
Ala que assumiria o plantão do dia do ocorrido, em 05 de julho de 2022 e como dito anteriormente, não
percebi que me encontrava atrasado e não tinha conhecimento que a ST QP/Combatente RG 02.048
LÊILA Ferreira Barreto Fernandes seria a então Chefe de Ala no dia. Perguntado se estava ciente da
devida escala naquele dia, respondeu QUE: sim. Na sequência abriu-se a oportunidade ao acusado de
apresentar as alegações finais, porém o mesmo afirmou que não tinha nada mais a declarar.

 

 

André Alves de Oliveira Nazaré – 1° Ten QO/Administrativo
Encarregado 

 
 
 

Lêila Ferreira Barreto Fernandes – ST QP/Combatente
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Testemunha  
 
 
 

Paulo Sérgio Santos – 2º Sgt QP/Combatente
Acusado  

 
 
 

Samuel Rosário Vital – 2º Sgt QP/Combatente
Escrivão 
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