
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 35, de 26 de setembro de 2022

 

Designa comissão para conferência de bens permanentes do CODEC

 

O Comandante do CODEC, no uso das atribuições legais e regulamentares, RESOLVE:

 

Art. 1º Designar o Cap QOC 2539 Rômulo MUNIZ da Silva Dias – Presidente, o ST QPC
1563 JEFFERSON Xavier de Carvalho – Membro e o 2º 1534 GLAUCO Lima de Medeiros – Secretário para
comporem a Comissão Interna de Conferência, Exame e Averiguação de bens permanentes do CODEC.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para entrega de Termo de Exame e
Averiguação (TEA) dos materiais permanentes;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a par�r desta data.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

 

Pedro Carlos Borges de Lira - Cel QOC

Comandante do CODEC

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO CARLOS BORGES DE LIRA, Comandante,
em 27/09/2022, às 15:08, 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
000034039887 e o código CRC 17712C1F.

COMANDO DE OPERAÇÕES DE DEFESA CIVIL 
AVENIDA JOSE FUED SEBBA , - Bairro JARDIM GOIAS - GOIANIA - GO - CEP 74805-100 - (62)3201-2204.

Referência: Processo nº 202200011030157 SEI 000034039887



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011030532

Nome: ALTIERI ARAUJO DE OLIVEIRA

COMISSÃO TÉCNICA - ANÁLISE DE PROJETO

PARECER CBM/3º BBM-09865 Nº 17/2022

1. Referência

1.1 – Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006;

1.2 – Normas Técnicas atualizadas – CBMGO;

1.3 – Portaria n. 47/2022 –3º BBM;

1.4 – Protocolo de Análise de Projeto n. 142648/22;

1.5 – Solicitação de Comissão Técnica – Anexo “H” assinado pelo responsável pelo
uso da edificação a Igreja da Paz Ministério Luz para os Povos e pelo responsável técnico Alex Machado
Moreira (CAU A135085-4);

1.6 -  Protocolo de Comissão Técnica n. 127144/22.

 

2. Iden�ficação do Solicitante

2.1 – Responsável Técnico: Alex Machado Moreira (CAU A135085-4); Fone: (62) 99125-
3641;

2.2 – Solicitante/Responsável pelo uso: Igreja da Paz Ministério Luz para os Povos;

2.3 – Endereço: Rua Jamaica, Lt 15, conjunto IAPC, Anápolis/GO;

2.4 – Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Residencial / Habitação Mul�familiar / A-2;

2.5 – Área Total Construída apresentada: 5.313,05 m²;

2.6 – Altura Apresentada: 16,80 m.

 

3. Solicitação

 

Através do Requerimento de Comissão Técnica – Anexo “H” da Norma Técnica n. 01 –
Procedimentos Administra�vos, foi solicitada a aprovação do projeto de incêndio da edificação com
a(s) seguinte(s) inconformidade(s):

3.1. Altura do pavimento subsolo em desconformidade ao que preconiza o item
5.5.1.1 da NT 11/2022 - Saídas de Emergência;

 

4. Comentários



O solicitante alega que a altura in loco não prejudica a ven�lação e o abandono da
edificação e que por se tratar de uma edificação já construida, não há possibilidade de alteração. Como
medida alterna�va, propõe a instalação de sinalização de advertência quanto a altura dos pavimentos.

4.1. Sobre a construção da edificação:

Recorrendo a Lei Estadual 15.802, de 11 de setembro de 2006, que Ins�tui o Código
Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico no estado de Goiás, em seu art. 11, parágrafo 3º,
preconiza que o início das obras deverão ocorrer após a aprovação, pelo CBMGO, das medidas de
segurança previstas em suas normas técnicas, conforme segue: 

"Art. 11. Os projetos das instalações e das medidas preven�vas de
segurança contra incêndio e pânico nas edificações deverão ser
elaborados e executados de acordo com as NTCBMGO (...)

§ 3º Qualquer obra ou construção só poderá ser iniciada após aprovação
pelo CBMGO dos projetos das instalações preven�vas de segurança
contra incêndio e pânico". (grifo nosso)

Em observação ao ar�go em destaque da lei estadual supracitada, tem-se que não há
previsão legal para iniciar qualquer a�vidade, relacionada a construção civil,  sem a devida aprovação dos
projetos das medidas de segurança pelo CBMGO. No entanto, a edificação apresentada, não cumpre
exigências de norma, objeto desta Comissão Técnica, tornando necessário para a u�lização desta
edificação, medidas compensatórias não previstas no Anexo A, da NT-01 - Procedimentos Administra�vos
- a fim de tornar viável a u�lização desta de forma segura. 

4.2. Altura livre do pavimento:

A fim de permi�r a compreensão do objeto abordado neste parecer, é de suma
importância observar dois conceitos trazidos a baila através da Norma Técnica n. 03/2014 - Terminologia
de Segurança Contra Incêndio, em seus itens 4.12 e 4.492: 

"4.12 Acesso: caminho a ser percorrido pelos usuários do pavimento ou
do setor, cons�tuindo a rota de saída horizontal, para alcançar a escada
ou rampa, área de refúgio ou descarga para saída do recinto do evento.
Os acessos podem ser cons�tuídos por corredores, passagens, ves�bulos,
balcões, varandas e terraços.

4.492 Pé-direito:

1) Distância ver�cal que limita o piso e o teto de um pavimento.

2) Altura livre de um andar de um edi�cio, medida do piso à parte inferior
do teto (ou telhado)." 

A par destes conceitos, considera-se saber que, quando em análise ao processo n.
142648/22 (SIAPI - Sistema Integrado de Análise de Projetos e Inspeções) referente a edificação em
epígrafe, foram notadas, pelo analista, incongruências apresentadas em Projeto Técnico no pavimento
subsolo quanto a altura mínima prevista como condição para acessos, conforme item 5.5.1.1, alínea "d",
como segue:

"5.5.1.1 Os acessos devem sa�sfazer às seguintes condições: (...)

d) Ter pé-direito mínimo de 2,5 m, com exceção de obstáculos
representados por vigas, vergas de portas e outros, cuja altura mínima
livre deve ser de 2,10 m;"

Durante a análise do projeto, foram observadas alturas de pé-direito no pavimento
subsolo de 2,34 m (altura livre entre contra-piso e laje) e 1,89 (altura livre entre contra-piso e lajes),
caracteris�ca que não está adequada a norma�zação já apresentada. O pavimento subsolo, des�nado
a estacionamento de veículos de pequeno porte, apresenta-se como pilo�s sem alvenaria de
reves�mento e vedação, caracteris�ca importante quando avaliadas as condições de ven�lação do
ambiente, uma vez que, recorrendo a literaturas referentes a combate a incêndios, percebe-se que a
influência da fumaça em ambientes não ven�lados (confinados) traria maiores riscos a moradores e
equipes de salvamento em casos de sinistros.  

 



5. Parecer

Diante do exposto, esta comissão manifesta-se favorável ao pedido do solicitante
apresentado no Anexo "H", levando em consideração as caracterís�cas supracitadas para o Processo
Técnico n. 142648/22  (análise de projeto) desde que sejam acrescidas as medidas de segurança
adicionais contra incêndio e pânico elencadas abaixo:

a) Seja apresentado Laudo Técnico e ART atestando a inviabilidade estrutural da
edificação para a adequação dos elementos que apresentam incongruências norma�vas (deve ser
anexado ao protocolo de análise de projeto - SIAPI n. 142648/22); e

b) Seja prevista Sinalização complementar nos elementos estruturais  do pavimento
subsolo, conforme determinam o item 6.2 e o Anexo "B" da  Norma Técnica n. 20/2022 do CBMGO.

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. Caso seja alterada sua
finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e
devidas providências. Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás referentes à segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

 

É o parecer.

 

 Leandro de Santana Ribeiro – Ten QOA
Presidente

 
Renato Rodrigues Teixeira – Sgt QP/Combatente 

Membro
 

Elber Chitarra de Vasconcelos Macedo – Sgt QP/Combatente 
Membro

Anápolis, aos 23 dias do mês de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ELBER CHITARRA MACEDO SILVA, Bombeiro (a)
Militar, em 23/09/2022, às 17:33, 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 LEANDRO DE SANTANA RIBEIRO, Bombeiro (a)
Militar, em 23/09/2022, às 17:33, 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
000033793338 e o código CRC 80475889.

 
3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

PRACA PRESIDENTE VARGAS - Bairro JARDIM AMERICA - ANÁPOLIS/GO - CEP 75115-
685 - (62) 3328-2431.

 

Referência: Processo nº 202200011030532 SEI 000033793338



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 146, de 27 de setembro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número
111582/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 - CBMGO, resolve:

 
 
Art. 1º Nomear Comissão Técnica para analisar e  emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Vistoria de Funcionamento n. 111582/22 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: Cap QOC 02.353 Cláudio Silva da Silveira;
- Membro: 1º Ten QOC 03.674 Sérgio de Oliveira Júnior; e
- Membro: 1º Ten QOC 03.673 Márcio Ferreira Magalhães.
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos;
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
Goiânia, aos 27 dias do mês de setembro de 2022.
 

 
MICHELSSEN RODRIGUES DE  FARIA -TC QOC

Comandante do CAT
 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,



em 28/09/2022, às 10:19, 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
000034063599 e o código CRC 2D6DD9C5.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.ÁREA - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011031739 SEI 000034063599



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 923, de 28 de setembro de 2022

 

Regulariza afastamento legal de militar à disposição.

 

O COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, nos termos do art. 64 da Lei 11.416, de 5 de
fevereiro de 1991, do art. 3º da Norma Administra�va n. 05/2021, e do teor dos autos do Processo
n. 202200011031832:

 

RESOLVE:

 
 

 

Art. 1º Tornar sem efeito, para fins de regularização em ficha funcional, a concessão de
férias regulamentares, conforme quadro abaixo:

Militar CPF Exercício Bole�m Tempo Período
2º Sgt QP/Combatente 02.551 THAÍS DE SOUZA

CORRÊA
015.681.691-

16 2005 EI - 1/2007-2º
GB 30 dias 01/01 a

30/01/2006

 

Art. 2º Re�ficar, para fins de regularização em ficha funcional, as concessões de férias
regulamentares, conforme quadro abaixo:

Militar CPF Onde se
lê:

Leia-
se: Bole�m Tempo Período

2º Sgt QP/Combatente 02.551 THAÍS DE
SOUZA CORRÊA

015.681.691-
16 2017 2018 65/2022-

CBMGO 20 dias 14/03 a
02/04/2022

2º Sgt QP/Combatente 02.551 THAÍS DE
SOUZA CORRÊA

015.681.691-
16 2017 2018 139/2022-

CBMGO 10 dias 19/08 a
28/08/2022

 

Art. 3º Incluir, para fins de regularização em ficha funcional, as concessões de férias
regulamentares, conforme quadro abaixo:

Militar CPF Exercício Bole�m Tempo Período
2º Sgt QP/Combatente 02.551 THAÍS DE

SOUZA CORRÊA
015.681.691-

16 2005 BGF 05/2005 -
CBMGO 15 dias 27/06 a

11/07/2005
2º Sgt QP/Combatente 02.551 THAÍS DE

SOUZA CORRÊA
015.681.691-

16 2017 - 30 dias 20/12/2021 a
18/01/2022

 



Art. 4º  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
Comandante de Gestão e Finanças

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
29/09/2022, às 14:28, 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
000034113395 e o código CRC 24483FFC.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - cbmgo.protocolorh@gmail.com
Avenida C-206 s/nº, esquina c/ Avenida C-198 - Jardim América - Goiânia - GO - CEP 74270-060. Telefone (62)3201-

2040

Referência: Processo nº 202200011031832 SEI 000034113395
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

17ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

ATA n. 01/2022

 

Ata da reunião realizada às 9h30min do dia 22 de setembro de 2022, na 17ª CIBM/Itaberaí, presentes os bombeiros militares pertencentes a seguinte Comissão a
saber: MAJ QOC 02.311 EDUARDO DE MELO, Comandante da 17ª CIBM/Itaberaí – Presidente, CAP QOC 01.904 ELIEZER DE MELO MACIEL, Chefe da SOP da 17ª
CIBM/Itaberaí – Membro  e a  ST QPC 01.502 ELISÂNGELA FERNANDES DA COSTA, Auxiliar do Comando e Chefe de Pelotão que secretariou a reunião. Aberta pelo
Presidente da Comissão com o motivo de finalizar o Programa Educacional Bombeiro Mirim/PROEBOM edição 2022. Conforme disposto no Edital n. 01/2022 17ª CIBM
ITABERAÍ (000028784201) verificou-se que o curso teve início em 08 de março de 2022 e término em 22 de setembro de 2022. O curso foi realizado na 17ª CIBM na cidade de
Itaberaí - GO, com carga horária de 280 horas. Foram matriculados 21 bombeiros mirins. De acordo com a Planilha de Classificação Final, encaminhada 8ª Seção do Estado -
Maior Geral/BM8, os alunos foram submetidos às verificações do Plano de Curso n. 18/2022 /CAEBM (000027605206), na qual 19 alunos concluíram, com a seguinte
classificação: 

 

ORD. CPF NOME MÉDIA
1 708.216.691-50 ADRYAN HENRIQUE BARBOSA DIAS 9,3
2 106.407.063-98 ALESSANDRO MACHADO PEREIRA 9,6
3 708.792.011-18 ANA CLARA SANTOS MORAIS 9,6
4 707.177.151-08 ARTHUR MARQUES TAVARES 9,7
5 706.723.991-56 DAVI MENDANHA RIBEIRO 9,7
6 713.105.551-41 EMANUEL AUGUSTINHO DA SILVA 8,9
7 714.273.981-94 EMILLY EMANUELLY RODRIGUES MOREIRA 9,6
8 713.356.351-73               FLAVIO HENRIQUE ARAUJO MENDANHA            9,4
9 708.470.201-69 GABRIELA CARDOSO BRAGA 10,0
10 714.507.741-80 GABRIEL HENRIQUE CARDOSO FIRMIANO 9,3

11 709.393.091-30 HALLYORRANNY VYTHORYA ALBUQUERQUE FELIX   
 9,2

12 708.214.111-44 JONAS FRANCYS FELIX LOURENCO 9,6
13 712.735.681-50 MARCOS GABRIEL DA SILVA E SILVA 9,3
14 712.141.481-31 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 9,4
15 066.532.551-74 MIGUEL MONTEIRO MACIEL 10,0
16 714.181.741-73 PEDRO MAJEWSKI 10,0
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17 714.124.591.09 RAPHAEL DA SILVA LIMA 10,0
18 714.283391-24 ROBERTA MORAIS BALBINO 9,9
19 711.271.571-75 WISLLEY LIMA CHAVEIRO 9,2

 

O curso foi composto pela seguinte grade curricular:

 

ORD. DISCIPLINA H/A
01 EDUCAÇÃO FÍSICA 40
02 NOÇÕES DE SALVAMENTO 32
03 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 20
04 NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 32
05 ESTUDO E PRÁTICA BOMBEIRO MILITAR - ORDEM UNIDA 32
06 NOÇÕES DE TEORIA DE INCÊNDIO E PRÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO 32
07 ÉTICA E CIDADANIA 12
08 HIGIENE PESSOAL 08
09 NOÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/GESTÃO HÍDRICA 08
10 NOÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 08
11 TEMAS TRANSVERSAIS 16
12 PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 16
13 ECA E DIREITOS HUMANOS 24
 TOTAL 280 h/a

 

O Comandante Local do Programa foi o MAJ QOC 02.311 EDUARDO DE MELO (Comandante da 17ª CIBM/Itaberaí) tendo como Auxiliar do Comando e
Chefe de Pelotão a ST QPC 01.502 ELISÂNGELA FERNANDES DA COSTA. O Plano de Curso n. 18/2022 /CAEBM (000027605206) foi implementado pelos seguintes
instrutores:

 

ORD. NOME CPF DISCIPLINA h/a
1 CAP QOC 01.904 ELIEZER DE MELO MACIEL  924.178.681.72 NOÇÕES DE SALVAMENTO 12
2   ST QP/COMBATENTE 01.502 ELISÂNGELA FERNANDES DA COSTA 919.279.191-34  HIGIENE PESSOAL 8
3 2° SGT QP/COMBATENTE  01.887 DINOMAR VILIANO DE SOUZA 965.947.641.87 NOÇÕES DE TEORIA E PRÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO 16
4 2° SGT QP/COMBATENTE  AVILMAR FERREIRA SANTIAGO 965.947.641.87 NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 12
5 3º SGT QP/COMBATENTE  JOAO PIRES DE ALMEIDA  968.362.451-00  NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 10
6 3º SGT QP/COMBATENTE  PERIVALDO ALVES RIBEIRO 948.102.301-04 NOÇÕES DE SALVAMENTO 10
7 3° SGT QP/COMBATENTE   RENATO DE FARIA REZENDE 904.949.621-00 NOÇÕES DE SALVAMENTO 10
8 3º SGT QP/COMBATENTE MARCO ANTÔNIO DE MELO FILHO 893.966.421.34 TEMAS TRANSVERSAIS 8
9 3º SGT QP/COMBATENTE    RODRIGO CEZAR DA FONSECA 022.993.871.02 NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 10
10 3º SGT QP/COMBATENTE IVANILDO ROQUE DE ARAÚJO 975.137.681.53 NOÇÕES DE TEORIA E PRÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO 16



29/09/22, 09:15 SEI/GOVERNADORIA - 000034002168 - Ata

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40362903&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=14226&infra_hash=c3fefdf53d7… 3/4

11 3º SGT QP/COMBATENTE BRUNO VALÉRIO VIEIRA 007.160.861.31 ESTUDO E PRÁTICA BOMBEIRO MILITAR - ORDEM UNIDA 32
12 3º SGT QP/COMBATENTE LUCAS DE SOUSA BARBOSA 016.752.641-39 NOÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/GESTÃO HÍDRICA 08
13 3º SGT QP/COMBATENTE LUCAS DE SOUSA BARBOSA 016.752.641-39 PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 16
14 3º SGT QP/COMBATENTE ROGÉRIO SAMPAIO LINO 861.793.491.34 TEMAS TRANSVERSAIS 8
15 3º SGT QP/COMBATENTE JUNIO CESAR DE OLIVEIRA 015.928.351.55 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 20
16 3º SGT QP/COMBATENTE FLÁVIO DIVINO PEREIRA DA SILVA 876.585.501.91 ÉTICA E CIDADANIA 12
17 CB QP/COMBATENTE LEONAM SILVA ADORNO LAGARES 016.220.121.43 EDUCAÇÃO FÍSICA 40
18 CB QP/COMBATENTE ODILON CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR 699.440.751-91 NOÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 08
19 SD QP/COMBATENTE DANIEL FRANCISCO MEDEIROS FILHO 026.697.261.60  ECA E DIREITOS HUMANOS 12
20 SD QP/COMBATENTE RAFAEL DIAS DE FREITAS  043.395.871.50  ECA E DIREITOS HUMANOS 12

 

Os alunos abaixo não concluíram o curso conforme Portaria n. 49/2022, de 27 de Setembro de 2022 da 17ª CIBM/Itaberaí (000034043620) e publicada no BGE
n. 152/2022.

 

ORD. CPF NOME SITUAÇÃO 
1 714.260.531-69 NATHALLY VITORIA PINHEIRO DE MORAIS DESLIGADO
2 709.393.181-21 ROBERT FELYPE ALBUQUERQUE FÊLIX DESLIGADO

 

Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião mandando que lavrasse a presente Ata, que depois de lida e achada de acordo
vai devidamente assinada por todos os componentes da Comissão. Eu, secretária, a digitei e assino com os demais.

 
 

 EDUARDO DE MELO -  MAJ QOC
Comandante da 17ª CIBM/Itaberaí

Presidente
 
 

ELIEZER DE MELO MACIEL -  CAP QOC
Chefe da SOP da 17ª CIBM/Itaberaí

Membro
 
 

 ELISÂNGELA FERNANDES DA COSTA - ST  QPC
Auxiliar do Comando e Chefe de Pelotão do PROEBOM da 17ª CIBM/Itaberaí

Secretária
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 491, de 27 de setembro de 2022

 

 
Substitui suplente de termo de cooperação mútua para a realização de processos seletivos internos.

 

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 201800011016211,

Considerando a solicitação contida no Ofício Nº 51851/2022/CBM (000033866141),
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Alterar o artigo 2º da Portaria n. 71/2019-CBM (5525448), substituindo

o Cap QOC 02.694 JONATHAN Alves Soares, CPF n. 992.061.101-87, da função de suplente do Termo
de Cooperação Mútua n. 06/2018 - CBM, pelo 1º Ten QOC 03.132 Rodolfo Vieira Mendes, CPF n.
048.280.126-30, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e afastamento.

 
Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das

providências que lhe compete e ao CAEBM e CODEC para conhecimento. 
 
Art. 3º  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. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá a vigência vinculada

à do referido termo, podendo ser revogada a qualquer tempo pelo Comandante Geral do CBMGO.
 
 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

 



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
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SECRETARIA GERAL
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 494, de 27 de setembro de 2022

 
 
 

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

 
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 202100002009295, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 18ª Companhia Independente Bombeiro
Militar/Ceres - 18ª CIBM, como Gestor do Convênio nº 021/2021 - PM (000020479373), que tem por
objeto a mútua cooperação entre os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco, com o fim de propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente,
no tocante às atividades de segurança pública, mormente no que diz respeito à prevenção e à repressão de
delitos, 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 Uruana, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/ME nº 02.295.640/0001-00.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 18ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

18ª CIBM, 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 à 18ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 18ª CIBM, 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  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 28/09/2022, às 11:00, 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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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

Portaria Intersecretarial nº 01/2022 - CBM
 

Regulamenta o serviço de atendimento aeromédico, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado de
Goiás.

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das suas
atribuições legais, tendo em vista a Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes,

Considerando a Portaria GM/MS n° 2.048, de 5 de novembro de 2002, que aprova o
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;

Considerando a Portaria GM/MS n° 1.863, de 29 de setembro de 2003, que ins�tui a Polí�ca
Nacional de Atenção às Urgências;

Considerando a Portaria GM/MS n° 1.864, de 29 de setembro de 2003, que ins�tui o
componente pré-hospitalar móvel da Polí�ca Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da
implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território
brasileiro: SAMU - 192;

Considerando a Portaria GM/MS n° 2.657, de 16 de dezembro de 2004, que estabelece as
atribuições das Centrais de Regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação
e operacionalização das Centrais SAMU -192;

Considerando a Portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, que ins�tui a Polí�ca
Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.600, de 21 de outubro de 2009, que aprova o
Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 03, de 28 de setembro de 2017, anexo
III, que trata da rede de atenção às urgências e emergências;

Considerando a Resolução Conselho Federal de Medicina nº 2.077 de 24 de julho de 2014;

Considerando o Convênio nº 12/2019 que entre si celebram Secretaria de Estado da
Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO e a
Secretaria de Estado da Saúde – SES-GO, ou outro que venha a subs�tuí-lo;

Considerando a necessidade de estabelecer as competências, do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás (CBMGO) por meio do Centro de Operações Aéreas (COA) e da Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás, por meio da Superintendência do Complexo Regulador de Saúde do Estado de Goiás e
intermédio do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE) nos atendimentos
aeromédicos;

Considerando a o�mização dos recursos financeiros e assistenciais disponíveis; e

Considerando a necessidade de definir diretrizes para o serviço de atendimento aeromédico
no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado de Goiás;

 



RESOLVEM:

 

Art. 1º Regulamentar o serviço de Suporte Aéreo Avançado de Vida do Estado de Goiás
(SAAV/GO), no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado de Goiás.

 

Art. 2º Integram, no âmbito estadual, o SAAV/GO por meio dos convênios já firmados a
Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) por intermédio da Superintendência do Complexo Regulador de
Saúde (SCRS), a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/GO) por intermédio do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado Goiás (CBMGO), nos termos da avença pactuada.

§1º Operacionalizam o SAAV/GO o Centro de Operações Aéreas do CBMGO, o Sistema
Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE) e o Centro de Regulação Estadual (CRE), no qual se
inserem todas as Centrais de Regulação de Urgência (CRU) – SAMU 192 do estado de Goiás.

§2º A prioridade do atendimento do SAAV/GO dar-se-á na seguinte ordem: resgate primário,
resgate secundário, transporte de órgãos de urgência, transporte inter-hospitalar e tratamento fora de
domicílio, os quais consistem em:

a) resgate primário: ocorrência em que a ví�ma é atendida pela guarnição aérea no local do
sinistro ou em apoio a viatura que presta atendimento;

b) resgate secundário: ocorrência em que a ví�ma é atendida pela guarnição aérea, após ter
recebido suporte de uma unidade de saúde, entretanto, esta unidade não oferece as condições e/ou recursos
necessários para a manutenção da vida do paciente;

c) transporte de órgãos e tecidos: transporte urgente, de órgãos e tecidos ou de equipe de
profissionais de saúde para remoção de órgãos e tecidos, ou mesmo de paciente para transplante;

d) transporte inter-hospitalar: ocorrência em que a guarnição aérea realiza o transporte de
uma ví�ma estabilizada, do interior de uma unidade hospitalar que oferece condições para manutenção da
vida para outra unidade hospitalar com recursos médicos superiores e/ou especializado; e

e) tratamento fora de domicílio interestadual: transporte inter-hospitalar em casos de
assistência em saúde prestada fora do estado de domicílio do usuário e des�na-se a atender exclusivamente a
pacientes ambulatoriais do SUS, portadores de patologias consideradas de alta complexidade e
comprovadamente sem resolução assistencial na rede de saúde disponível pelo SUS no Estado de Goiás.

§3º A regulação médica para acionamento do SAAV/GO será operacionalizada pela
Superintendência do Complexo Regulador do estado de Goiás junto às secretarias municipais de saúde; bem
como pelas Centrais de Regulação de Urgência do SAMU192 convenentes com o CBMGO, devendo em ambos
os casos ser realizada a solicitação ao Coordenador de Operações do CBMGO.

§4º O atendimento de solicitações classificadas como resgate primário não depende de
garan�a de vaga no hospital de des�no, enquadrando-se no conceito de “vaga zero”, que cons�tui um recurso
essencial para garan�r acesso imediato aos pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso, devendo ser
considerado como situação de exceção e não uma prá�ca co�diana na atenção às urgências, conforme
Portaria MS nº 2.048/2002, Resolução CFM nº 2.077/14 e Resolução CFM nº 2110/2014. 

§5º O atendimento de solicitações classificadas como resgate secundário e transporte inter-
hospitalar serão obrigatoriamente condicionados à garan�a da vaga no estabelecimento hospitalar de des�no,
devidamente regulada no Sistema Estadual de Vagas Integradas à Rede (SERVIR) ou outro adotado pela
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás;

§6º O transporte inter-hospitalar aeromédico deverá ocorrer quando o quadro clínico do
paciente e/ou a distância entre o estabelecimento de origem e de des�no impossibilitar a transferência do
usuário por meio de ambulância Tipo D (ambulância de suporte avançado).

§7º No caso de transporte inter-hospitalar interestadual deverá ser realizada uma avaliação
conjunta entre o Centro de Operações Aéreas e o Complexo Regulador do Estado de Goiás para a decidir-se
sobre emprego das aeronaves disponíveis. Neste caso, deverão ser considerados a autonomia das aeronaves, a
duração do voo, a existência de pistas para pouso e decolagem, a disponibilidade de local para abastecimento,



a necessidade de acompanhamento médico, a logís�ca de apoio terrestre, a segurança de voo e outras
situações que possam ser per�nentes ao caso.

§8º No caso de impossibilidade de realizar o atendimento por qualquer razão, o Centro de
Operações Aéreas deverá comunicar ao Complexo Regulador do Estado de Goiás, via adendo no Sistema
Estadual de Vagas Integradas à Rede (SERVIR), ou outro adotado pela SES-GO para a finalidade de regulação do
acesso.

 

Art. 3º O Suporte Aéreo Avançado de Vida do Estado de Goiás (SAAV/GO) poderá ser
realizado por meio de aeronaves de asas rota�vas (helicópteros) ou de asas fixas (aviões).

§1º As aeronaves de asas rota�vas são indicadas quando a gravidade do quadro clínico do
paciente exigir uma intervenção rápida e as condições de trânsito para o transporte terrestre ou a distância
possa levar prejuízo ao quadro clínico da ví�ma.

§2º As aeronaves de asas fixas são indicadas para locais onde haja pista e permitem
deslocamentos mais extensos, com um intervalo de tempo aceitável, diante das condições clínicas do
paciente.

§3º As operações aeromédicas devem obedecer às normas e legislações específicas vigentes.

§4º Para o acionamento do Suporte Aéreo Avançado de Vida do Estado de Goiás (SAAV/GO)
deverá ser observado o disposto nesta Portaria e no Anexo Único - Protocolo de Regulação do Suporte Aéreo
Avançado de Vida do Estado de Goiás (SAAV/GO) desta Portaria.

 

Art. 4º O horário de atendimento do Suporte Aéreo Avançado de Vida do Estado de Goiás
(SAAV/GO) será das 07:00h às 19:00h, podendo ainda limitar-se pelo horário de nascer e pôr do sol e
condições meteorológicas

 

Art. 5º São responsabilidades/atribuições dos entes que atuarão para o emprego do
SAAV/GO:

I – do solicitante:

a) nas ocorrências de resgate primário, a comunicação inicial da necessidade a ser atendida
pelo SAAV/GO poderá ser realizada:

a1) por ligação telefônica 193 para o Centro Operacional de Bombeiros (COB) no caso de
Goiânia e Aparecida de Goiânia, ou direto para o Coordenador de Operações do CBMGO, em ambos os casos a
solicitação será avaliada pela Regulação Médica do SIATE;

a2) diretamente ao Centro de Operações Aéreas, onde será avaliado pelo médico integrante
da guarnição;

b) nas ocorrências de resgate secundário ou transporte inter-hospitalar, o médico assistente
deverá inserir, após a confirmação da vaga no hospital de des�no, a solicitação de remoção aérea no Sistema
Estadual de Vagas Integradas à Rede (SERVIR);

c) nas ocorrências de Transporte de Órgãos e Tecidos a comunicação inicial deverá ser
realizada por ligação telefônica 193 ao Centro Operacional de Bombeiros (COB) no caso de Goiânia e
Aparecida de Goiânia, ou direto para o Coordenador de Operações do CBMGO, em ambos os casos a
solicitação será avaliada pela Regulação Médica do SIATE;

d) responder, via adendo no SERVIR, todos os ques�onamentos ou par�cularidades
apontadas pela regulação médica do SAAV/GO necessárias para tomada de decisão;

e) nas solicitações de transporte inter-hospitalar via programa de Tratamento Fora de
Domicílio (TFD), a solicitação deverá ser realizada pela Coordenação do serviço, via Sistema Estadual de Vagas
Integradas à Rede (SERVIR), ou outro que venha a subs�tuí-lo;

f) zelar pela clareza e precisão nos dados informados, bem como a comunicação (via adendo
no SERVIR) de qualquer mudança no quadro clínico do paciente;



g) responsabilizar-se pela assistência do paciente até o recebimento pela equipe de saúde do
SAAV/GO;

h) providenciar o transporte terrestre do paciente até o local de pouso da aeronave, e, caso
seja necessário, da equipe de saúde das aeronaves até a unidade hospitalar de origem do paciente;

i) providenciar, junto ao serviço de APH móvel terrestre local ou transporte sanitário próprio,
o deslocamento do paciente da unidade de saúde até o aeródromo ou zona de pouso do helicóptero (ZPH)
definidos pelo Centro de Operações Aéreas (COA); e

j) obedecer às diretrizes estabelecidas nesta Portaria e demais norma�vas que tratarem da
matéria em âmbito nacional.

II – do Complexo Regulador do Estado de Goiás:

a) aquelas estabelecidas no Capítulo II da Portaria GM/MS nº 2.048/2002;

b) oferecer suporte técnico e treinamento das equipes para u�lização do Sistema Estadual de
Vagas Integradas à Rede (SERVIR);

c) avaliar e manifestar-se com máxima celeridade sobre todas as solicitações de atendimento
aeromédico apresentadas através do Sistema SERVIR;

d) confirmar a vaga hospitalar no estabelecimento de des�no, em casos de Resgate
Secundário e/ou Transporte Inter-hospitalar;

e) comunicar ao Centro de Operações Aéreas, via SERVIR, a indicação ou não de remoção
aérea; e

f) obedecer às diretrizes estabelecidas nesta Portaria e demais norma�vas que tratarem da
matéria em âmbito nacional.

III – do Centro de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado Goiás:

a) receber as solicitações de transporte aeromédico e definir o �po de aeronave adequada
para o cumprimento da operação;

b) avaliar e decidir quanto à viabilidade do transporte aeromédico requisitado, considerando
as condições climá�cas na rota, segurança de voo, condições de pouso e decolagem nas localidades de origem
e des�no, proximidade do pôr-do-sol, logís�ca de transporte terrestre e as condições da ví�ma;

c) informar, via adendo no Sistema SERVIR, qualquer situação que contra indique o
atendimento/remoção da ví�ma;

d) em casos de resgate primário, onde a celeridade na resposta ao chamado é soberana,
conforme previsto no item n.2 do Anexo Único, regular a solicitação por meio de médico intervencionista
(médico escalado nas aeronaves) e comunicar o empenho da aeronave a regulação médica do Centro
Operacional de Bombeiros (COB);

e) acompanhar, por meio da coordenação de voo, toda a execução do atendimento realizado
até sua conclusão;

f) registrar todas as intercorrências do atendimento aeromédico na ficha do paciente e
entregar cópia desta ao estabelecimento de des�no junto à documentação do paciente;

g) comunicar ao Centro Operacional de Bombeiros (COB) e, consequentemente à regulação
médica do SIATE a conclusão do atendimento;

h) encerrar a solicitação de atendimento aeromédico no Sistema SERVIR, se for o caso; e

i) obedecer às diretrizes estabelecidas nesta Portaria e demais norma�vas que tratarem da
matéria em âmbito nacional.

 

Art. 6º A recepção do paciente no aeródromo ou ZPH, e consequente translado até
a unidade de saúde de des�no, ficará a cargo da ins�tuição de des�no, que acionará o serviço de APH móvel
terrestre local ou transporte sanitário próprio para recepcionar o paciente.

 



Art. 7º O aceite da remoção do paciente não garante sua efe�va realização. Caso, no local do
atendimento, os integrantes da guarnição aérea constatem incongruências entre as informações prestadas e o
real estado clínico da ví�ma, o médico possui liberdade para contraindicar o voo, zelando pela segurança do
paciente.

§ 1º Em caso de resgate primário não consumado, a decisão médica pela não efe�vação do
mesmo deverá constar na Ficha de Ocorrência de Atendimento Médico e tal fato deve ser comunicado
imediatamente ao Centro Operacional de Bombeiros (COB) e ao médico regulador do SIATE;

§ 2º Em caso de resgate secundário ou transporte inter-hospitalar não consumado e
mediante deslocamento da aeronave ao local de atendimento a jus�fica�va deverá constar no Sistema SERVIR,
via adendo.

 

Art. 8º Na ocorrência de óbito da ví�ma durante o atendimento, serão adotadas as seguintes
condutas, conforme a classificação da ocorrência:

I - resgate primário:

a) óbito da ví�ma ocorrido antes da decolagem do local da ocorrência, o corpo ficará sob a
responsabilidade da autoridade policial local ou da equipe de saúde que se fizer presente no local; e

b) óbito da ví�ma ocorrido após a decolagem do local da ocorrência, o médico da guarnição
aérea deverá preencher, assinar e carimbar a Guia de Encaminhamento de Cadáver padronizada, deixando a
primeira via da Guia juntamente com o corpo da ví�ma na unidade de saúde de referência.

II - resgate secundário:

a) óbito do paciente ocorrido antes da decolagem do local da ocorrência, o corpo ficará sob a
responsabilidade da equipe de saúde que solicitou o resgate; e

b) óbito do paciente ocorrido após a decolagem do local da ocorrência, o médico da
guarnição aérea deverá preencher, assinar e carimbar a Guia de Encaminhamento de Cadáver padronizada,
deixando a primeira via da Guia, juntamente com o corpo da ví�ma na unidade de saúde de origem ou na
unidade de saúde de des�no, a depender das distâncias e circunstâncias do caso.

 

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de
Goiás.

 

Goiânia, 2 de setembro de 2022.

 

SANDRO ROGÉRIO RODRIGUES BATISTA
 
 

RENATO BRUM DOS SANTOS
 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR – CORONEL QOC
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral,
em 06/09/2022, às 12:02, 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 RENATO BRUM DOS SANTOS, Secretário (a) de Estado, em
06/09/2022, às 14:20, 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 SANDRO ROGERIO RODRIGUES BATISTA, Secretário (a)



de Estado, em 26/09/2022, às 11:16, 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 000032950364
e o código CRC 1430F1F2.

ANEXO ÚNICO

PROTOCOLO DE REGULAÇÃO DO SUPORTE AÉREO AVANÇADO DE VIDA DO

ESTADO DE GOIÁS (SAAV/GO)

1) São determinantes para acionamento das aeronaves de asas rotativas ou fixas para atendimento das ocorrências
de suporte avançado os seguintes critérios médicos:

I – Trauma penetrante de abdômen, pélvis, tórax, pescoço ou cabeça;

II – TCE (trauma crânio encefálico) de moderado a grave (Pacientes com Escala de Coma de Glasgow <08);

III – Lesões esmagadoras de extremidades, abdômen e/ou tórax com risco iminente de morte;

IV – TRM (trauma raquimedular) com déficit neurológico e/ou motor;

V – Amputação traumática, total ou parcial, que submeta o paciente a risco iminente de morte;

VI – Hemorragia severa controlada;

VII – IRA (insuficiência respiratória aguda);

VIII – Fratura de ossos longos, fechada ou exposta, e de pelve, com risco iminente de morte;

IX – Queimaduras térmicas, químicas e/ou elétricas de grande extensão (com mais de 20% de área corporal
atingida); e /ou envolvendo face, mãos, pés e/ou períneo com comprometimento ou não de vias aéreas;

X – Amputação traumática com viabilidade para reimplante;

XI – Casos de quase afogamento, com risco iminente de morte;

XII – Complicações obstétricas, que possam provocar risco de morte para a gestante e/ou feto;

XIII – Pós PCR (parada cardiorrespiratória), com estabilidade hemodinâmica;

XIV – Alterações metabólicas graves;

XV - Envenenamento grave ou overdose que requer serviços especializados de toxicologia;

XVI - Hemorragia do sistema nervoso central;

XVII - Compressão da medula espinal por lesão em massa;

XVIII - Evolução do acidente vascular cerebral isquêmico (ie, potencial candidato para terapia lítica);

XIX – Transferências inter-hospitalares de potenciais doadores de órgãos e tecidos para transplantes;

XX – Transporte de equipe de captação/transplante de órgãos e tecidos quando distância impedir deslocamento
terrestre e influenciar no tempo de isquemia fria dos órgãos captados;



XXI – Transporte de equipe de captação/transplante de órgãos e tecidos entre unidade hospitalar e aeroporto
quando deslocamento terrestre não permitir cumprimento de logística;

XXII – Transporte de imunobiológicos de interesse para a saúde pública, quando o deslocamento terrestre
influenciar na estabilidade térmica dos mesmos.

2) Considerando a necessidade de otimizar o emprego da aeronave de asas rotativas do CBMGO no que concerne
ao aumento das chances de sobrevida das vítimas atendidas, está autorizada a decolagem imediata, mediante
regulação do médico intervencionista, para o atendimento de ocorrências de resgate primário dos casos
relacionados abaixo, devendo o Centro de Operações Aéreas informar a regulação médica do Centro Operacional
de Bombeiros (COB) o mais breve possível:

I - Antes que o socorro terrestre chegue ao local do evento:

a) existência de mais de uma vítima com indicação para suporte avançado;

b) ocorrência de quase afogamento presenciado pelo solicitante;

c) acidentes e/ou situações em que seja indicado o suporte avançado de vida (SAV) e com o tempo de
deslocamento terrestre superior a 15 minutos.

II - Após a chegada de um profissional de atendimento pré-hospitalar ou de saúde:

a) vítima com Escala de Coma de Glasgow inferior a 9 e/ou deteriorando;

b) frequência respiratória menor que 10 ou maior que 29 por minuto em adultos;

c) pulso menor que 40 ou maior que 120 em adultos com sangramento, fratura exposta ou trauma de tórax ou
abdome;

d) pressão sistólica menor que 90mmHg em adultos (vítimas de trauma);

e) lesões penetrantes na cabeça, pescoço, tórax e abdome;

f) amputação traumática (exceto falangetas);

g) fratura de crânio aberta ou com esmagamento;

h) suspeita de fratura de pelve;

i) suspeita de lesão na coluna cervical com paralisia;

j) duas ou mais fraturas de ossos longos;

k) tórax instável;

l) queimaduras críticas: segundo ou terceiro graus com área corpórea atingida maior que 20%, nas vias aéreas ou
na face;

m) queimaduras envolvendo face, cabeça, mãos, pés ou genitália;

n) ejeção do veículo;

o) vítima encarcerada;

p) morte de outro passageiro no veículo;

q) trauma penetrante de abdome, pelve e tórax;

r) lesão por esmagamento de abdome, tórax e cabeça

3) São fatores determinantes para contraindicar o resgate secundário e o transporte inter-hospitalar:



I – ausências de vaga devidamente regulada e de recursos no hospital de destino;

II – pacientes em parada cardiorrespiratória não revertida;

III – pacientes terminais, exceto por situações agudas e potencialmente tratáveis;

IV – pacientes com instabilidade hemodinâmica e/ou ventilatória;

V – pacientes com comprometimento de vias aéreas/respiração, sem os procedimentos mínimos necessários para o
transporte;

VI – pacientes gestantes, iniciando trabalho de parto, com mais de 4 cm de dilatação e mais de duas contrações em
10 minutos, ou com bolsa rota;

VII – Casos de pacientes com diagnóstico ou suspeita de enfermidades que possam gerar riscos a guarnição aérea
ou a aeronave serão avaliados pelo médico da guarnição em relação ao estado geral do paciente, virulência do
patógeno, distância/tempo de voo, disponibilidade de equipamentos de proteção individual para a equipe e outros
aspectos que se fizerem necessários a tomada de decisão para o atendimento. Serão submetidos a está avaliação as
situações que envolvam os riscos relacionados abaixo:

a) riscos de natureza química;

b) riscos de natureza nuclear;

c) riscos de natureza física como por exemplo os gerados por pacientes psiquiatrícos;

d) riscos de natureza biológica gerados por doenças infectocontagiosas tais como: H1N1, Covid-19, tuberculose,
meningite e outras;

e) outros riscos que o comandante da aeronave e/ou médico da guarnição julgarem necessários.

VIII – óbito no local, com ou sem atuação da equipe do SAAV/GO;

IX – após o aceite, porém constatado que as condições clínicas do paciente contra indicam o transporte.

4) Compete ao Piloto em Comando da Aeronave a avaliação das condições de segurança para o atendimento da
aeronave, podendo a qualquer tempo, cancelar o atendimento se julgar que as condições de segurança deixaram de
ser atendidas.

 

 

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 202100011038531 SEI 000032950364



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 492, de 27 de setembro de 2022

 

Promove, por ato de bravura, o Bombeiro Militar Reformado 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, com fulcro
na Lei estadual nº 18.182, de 1º de outubro de 2013 e no art.  4º, § 1º, e art. 9º da Lei estadual nº 15.704,
de 20 de junho de 2006, combinado com o art. 16, § 2º, da Lei estadual nº 11.416, de 5 de fevereiro de
1991, e

Considerando o que consta na Decisão (000034039768) proferida pelo Egrégio Tribunal
de Jus�ça do Estado de Goiás em sede do Mandado de Segurança n° 5159034-31.2022.8.09.0000, que
concede a segurança para determinar que a autoridade coatora promova o impetrante por ato de
bravura, com efeitos pecuniários contados da data da impetração;

Considerando o que consta no O�cio nº 13215/2022/PGE (000034038968) da
Procuradoria-Geral do Estado que orienta o cumprimento da decisão judicial exarada nos autos judiciais
nº 5159034-31.2022.8.09.0000, resolve:

 

Art. 1º  Promover o 2º Sargento Reformado 00.337 José Milton Vieira - CPF nº
198.627.251-68, à graduação de 1º Sargento, por ato de bravura, a contar de 21 de março de 2022, por
ter atuado no atendimento ao acidente radiológico envolvendo o elemento químico Césio-137.

 

Art. 2º  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.

 

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 28/09/2022, às 11:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034069560 e o código CRC F1E76F9C.
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28/09/2022 09:24 SEI/GOVERNADORIA - 000034024131 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40387381&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 72/2022, de 26 de setembro de 2022

 
O Comandante-Geral e o Comandante de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais
 
 
Art. 1º - Instituir comissão permanente para realização do Inventário Patrimonial  (bens

móveis e imóveis) e Reavaliação/Depreciação de bens do CBMGO nos termos que dispõe o Decreto nº
9.063 de 04 de outubro de 2017, Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019 e Instrução
Normativa Intersecretarial nº 01 de 06 de outubro de 2020, com as seguintes atribuições:

I - Receber das setoriais de patrimônio as Fichas de Apuração de Inventário, contendo a
relação dos bens móveis tangíveis e intangíveis registrados em sistema pertencentes ao acervo patrimonial;

II - Expedir termo de abertura de inventário no qual definirá a data de abertura, o
planejamento de suspensão das movimentações, o cronograma de execução nas localizações das unidades
administrativas e os respectivos auditores;

III - Realizar o inventário anual cumprindo o cronograma e atividades preestabelecidas
no planejamento realizado pela setorial de patrimônio;

IV - Acompanhar as atividades desempenhadas pelos responsáveis pela auditoria do
patrimônio, assim como os prazos de início e fim da realização do levantamento físico dos bens móveis;

V - Receber as Fichas de Apuração de Inventário preenchidas pelos auditores e
encaminha-las à setorial de patrimônio para atualização dos bens patrimoniais no SPM;

VI - Propor à setorial de patrimônio os procedimentos a serem realizados, visando
regularizar as divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis e imóveis, sempre que preciso;

VII - Expedir termo de encerramento de inventário, contendo os resultados da
verificação quantitativa e qualitativa dos bens móveis tangíveis e intangíveis em uso, que deverá ser
assinado por todos os membros da Comissão de Inventário e encaminhado para conhecimento e ratificação
do Secretário de Estado;

VIII - Receber a reavaliação dos bens patrimoniais das Unidades Administrativas e
digitalizar no Sistema de Controle Patrimonial (SPM), para depreciação e regularização das contas do
Estado.

Art. 2º - Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar o inventário do ano de
2022 dos bens tangíveis móveis, intangíveis e imóveis do CBMGO, os seguintes servidores:

- 1º Ten QOC 02.395 Erika Pinheiro Ribeiro - CPF nº 005.077.481-66, Chefe do
Departamento de Controle Patrimonial do CAL, que a presidirá;

- 2º Ten QOC 02.002 João Francisco de Andrade - CPF nº 797.297.031-91, Chefe do
Almoxarifado do CAL;

- 3º Sgt QPC 02.477 Lyvia machado de Oliveira Lima - CPF: 817.740.791-00, Auxiliar
do Departamento de Controle Patrimonial do CAL;
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 - Cb QP/C 03.497 José Hélio de Brito - CPF nº 845.563901-68 - Auxiliar
do Departamento de Controle Patrimonial do CAL.

Art. 3º - Determinar a todos os titulares das unidades do CBMGO, que sejam oferecidas
à comissão permanente de inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel
cumprimento de suas atribuições.

Art. 4º - Determinar que seus efeitos sejam relativos ao inventário de 2022.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE EM BGE E DIÁRIO OFICIAL.
 

Washington Luiz Vaz Júnior  – CEL QOC 
Comandante Geral do CBM/GO

 
 
 

Ami de Souza Conceição – CEL QOC 
Comandante de Apoio Logístico

 
 

Comando-Geral, do (a) CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 20 dias do mês de
setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
26/09/2022, às 18:58, 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 27/09/2022, às 10:22, 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
000034024131 e o código CRC 4083249F.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 489, de 23 de setembro de 2022

 

 
Designa gestor de contrato para prestação de serviços de telefonia fixa.

 

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 201900011018182, resolve:

 
 
Art. 1º  Designar o Cap QOC 02.321 ALISSON Batista de Oliveira, CPF: 907.301.511-

15 como Gestor do Contrato nº  061/2019-SSP (9102559), que tem por objeto que tem por objeto a
prestação de serviços de telefonia fixa para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que entre si
celebram o Estado de Goiás, representado pela Procuradoria Geral do Estado, por intermédio da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, e a empresa OI S.A – Em Recuperação
Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ n. 76.535.764/0001-43.

 
Art. 2º  Designar o o 2º Sgt QP/Combatente 01.790 ALESSANDRO Damaso Araujo

Batista,CPF n. 770.689.981-00, 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 ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação de

regência, em especial o disposto no artigo 4º, §§ 1º a 3º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de novembro
de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado até 10 (dez) dias após o recebimento da nota
fiscal ou da fatura pela unidade administrativa responsável.
§ 1º A disponibilização da nota fiscal ao setor financeiro deverá ser feita até 5 (cinco) dias após o atesto.
§ 2º O prazo para a disponibilização da nota fiscal ao setor financeiro indicado no § 1º deste artigo poderá
ser alterado em cada secretaria ou órgão por ato do Secretário de Estado ou do dirigente máximo.
§ 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 à BM/6 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 Boletim 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 respectivo contrato.
 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 27/09/2022, às 12:15, 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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SECRETARIA GERAL
Novo Comando Geral do CBMGO (Av. C-206 c/ Av. C-198, Jardim América, Goiânia-GO)

Referência: Processo nº 201900011018182 SEI 000033960817



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 497, de 30 de setembro de 2022

 

Designa gestor e suplente de contrato 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 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30
de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova
o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos autos do
Processo Administra�vo SEI nº 202200011024360, resolve:

 

Art. 1º  Designar o 1º Ten QOC RG 02.703 LUCAS Maciel dos REIS Silva - CPF nº
007.900.771-67 como Gestor do Contrato 13/2022 - CBM (000033451149), que tem por objeto a
aquisição de capacetes mul�uso para o CBMGO, que entre si celebram o Estado de Goiás, representado
 pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP/GO, com a interveniência do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás, e a empresa RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE RESGATE LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.453.449/0001-82.

 

Art. 2º  Designar o 2º Ten QOC 04.121  Ivalci JÚNIO Mar�ns FRANÇA - CPF nº
002.571.041-94, 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 do 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 a 3º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de
novembro de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado até 10 (dez) dias após o recebimento da nota
fiscal ou da fatura pela unidade administra�va responsável.

§ 1º A disponibilização da nota fiscal ao setor financeiro deverá ser feita até 5 (cinco) dias após o atesto.

§ 2º O prazo para a disponibilização da nota fiscal ao setor financeiro indicado no § 1º deste ar�go poderá
ser alterado em cada secretaria ou órgão por ato do Secretário de Estado ou do dirigente máximo.

§ 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.

 



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 03/10/2022, às 11:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034186667 e o código CRC C5DF5B5B.

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 202200011024360 SEI 000034186667
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DECISÃO Nº 8/2022 - CBM/2º BBM-09864

RECURSO DISCIPLINAR DE RECONSIDERAÇÃO DE ATO - PAD N. 25/2022 - CCD/2ºBBM

 

Trata-se de apreciação de recurso disciplinar de reconsideração de ato, interposta pela
defesa do CB QP/Combatente 03.726 Weverson Stéfemen Moura BENTO, em decorrência da lavratura da
DECISÃO Nº 04/2022 - CBM/2º BBM (000032052198), deste signatário, rela�va ao PAD n. 25/2022 -
CCD/2º BBM.

Os autos foram instruídos por meio de provas documentais e interrogatório do militar
envolvido. Ao militar foram oferecidas todas as oportunidades para apresentação de defesa e contraditar
as provas produzidas, de maneira a exercer a ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua o Inciso
LV, do art. 5º, da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil. Ao término dos trabalhos, restou
comprovado e estabelecido, conforme DECISÃO Nº 04/2022 - CBM/2º BBM (000032052198) que o militar
em tela deixou de observar ao previsto no Art. 27 e Inciso VI, do Art. 28, da Lei nº. 8.906/1994 (Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil), quais sejam:

 
Art. 27. A incompa�bilidade determina a proibição total, e o impedimento, a proibição parcial do exercício
da advocacia.

Art. 28. A advocacia é incompa�vel, mesmo em causa própria, com as seguintes a�vidades:

(...)

VI - militares de qualquer natureza, na a�va;

 

Em atenção ao que se preceitua o Art. 29 da Lei n. 19.969/18 foi aplicada ao militar a
sanção disciplinar de 01 (um) dia de prestação de serviço de natureza preferencialmente
operacional, pelo fato daquele ter come�do transgressão disciplinar prevista no inciso X do Art. 120 da
referida lei, qual seja:

Art. 120. São transgressões disciplinares graves:

(...)

X – deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições.

 

Ocorre que, nas alegações apresentadas inicialmente pela defesa do acusado através do
recurso disciplinar de reconsideração de ato (000033109350), é requisitada a anulação do processo pelo
fato do mesmo não ter deixado de cumprir norma regulamentar na esfera de suas atribuições, devido
à Lei nº. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) não ser afeta ao serviço bombeiro
militar.

Em análise à alegação inicialmente apresentada, este decisor vislumbrou que, de fato, a
�pificação prevista no inciso X, Art. 120 daquele disposi�vo legal não configurava como a mais adequada



para definir as ações pra�cadas pelo acusado. Contudo, conforme relatado anteriormente, durante o
processo comprovara-se a materialidade e autoria dos fatos, restando a necessidade de adequação da
�pificação.

U�lizando-se o ins�tuto da Emenda�o Libelli, foi estabelecida a necessidade de
adequação da �pificação da transgressão pra�cada pelo acusado, migrando daquela prevista no inciso X,
art. 120 da Lei n. 19.969/2018: "deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera
de suas atribuições" para aquela prevista no inciso LI, Art. 120 da Lei n. 19.969/2018: "ofender,
injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia", com base nos ar�gos:

Art. 122 da Lei n. 19.969/2018 (CEDIME):
 

Art. 122. Aplicam-se, subsidiariamente, a este, no que couber, o Código de Processo Penal Militar –CPPM– e
o Código Penal Militar - CPM.

 

Art. 437, alínea "a" do Decreto-Lei n. 1002, de 21/10/69 (CPPM):
 

Art. 437. O Conselho de Jus�ça poderá:

        a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha
de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em
alegações escritas e a outra parte tenha �do a oportunidade de respondê-la;

 

Visando atender ao previsto neste úl�mo disposi�vo legal, as alegações escritas e a
oportunidade à defesa de respondê-la foi concedida através do DESPACHO Nº 174/2022 - CBM/2º BBM
(000033109350), anexo aos autos. A resposta a tais alegações foi apresentada pela defesa através da
Manifestação - Pedido de Anulação (000033503900).

 

Isto posto, passemos às considerações.

 

No recurso disciplinar apresentado (000032623130), a defesa do acusado alega que os
fatos se tratavam de irregularidade administra�va junto à OAB e que tal irregularidade não são previstas
no CEDIME como transgressão disciplinar, não tendo sido fundamentada qual norma regulamentar na
esfera de atribuições do acusado que o mesmo havia deixado de cumprir, solicitando a declaração de
nulidade de todo o procedimento, com base no art. 101, inciso I do CEDIME:

 
Art. 101. Depois de aplicada, a sanção disciplinar poderá ser modificada pela autoridade que a aplicou ou
por outra, superior e competente, quando surgirem fatos que recomendem tal procedimento.

Parágrafo único. São as seguintes as modificações da sanção disciplinar aplicada:

I – anulação;

 

É importante observar que a anulação da punição só poderá ser avaliada e procedida
(se for o caso) após a aplicação da punição, o que ainda não ocorreu de fato. Destaca-se, ainda, que a
anulação da punição não equivale à anulação de todo o procedimento.

Quanto à apreciação dos ques�onamentos rela�vos à �pificação, este signatário
considera que o possível equívoco foi sanado com a alteração da �pificação da transgressão que resultou
na sanção aplicada ao acusado, conforme anteriormente relatado.

Em sua manifestação posterior (000033503900), acerca da nova �pificação aplicada, a
defesa alega que entende que este signatário acolheu as alegações da defesa acerca do pedido de
modificação e anulação da punição, o que não é o caso.



A defesa alega que a nova �pificação adotada, inciso LI do Art. 120 do CEDIME é mais
gravoso, por proteger a é�ca militar, o que este signatário não considera correto, visto que não houve
agravação da sanção aplicada, sendo alterada somente a �pificação da irregularidade observada.

Desta forma, considero improcedente a solicitação de anulação do processo por
a�picidade.

A defesa alega em sua manifestação final (000033503900) que neste ponto do processo
a modificação da �pificação da transgressão ensejaria nulidade de todo o feito, visto que o julgador
deveria ater-se exclusivamente à apreciação do pedido de reconsideração de ato. Este signatário possui
entendimento diferente, conforme aplicação do ins�tuto da Emenda�o Libelli, em observância ao Art.
122 da Lei n. 19.969/2018 (CEDIME) e Art. 437, alínea "a" do Decreto-Lei n. 1002, de 21/10/69 (CPPM),
ambos anteriormente mencionados.

A defesa alega que, conforme �pificação descrita no inciso LI do Art. 120 do CEDIME,
qual seja “LI - ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia.” é
inaplicável, pois o Cb Bento não teria pra�cado o exercício da advocacia enquanto militar de forma
injus�ficada, que o mesmo ingressou no CBMGO em 2013 por meio de decisão judicial em caráter
liminar, que não teria ocorrido dolo específico em cometer nenhuma transgressão e que teria ocorrido
tão somente um o atraso para resolver sua pendência de inscrição junto à OAB.

Em respeito a tais alegações, este signatário entende que a ausência de dolo específico
por parte do acusado não cons�tui causa de jus�ficação, visto que as transgressões disciplinares podem
também ser pra�cadas mesmo sem intenção do envolvido, na modalidade culposa.

Alegou que a Lei 8.906/94 foi alterada pela Lei 14.365/22, permi�ndo que militares
sejam advogados em causa própria, autorizando suas inscrições na OAB, o que afasta a arguição de
cumprimento injus�ficado de preceito da é�ca para fins de punição disciplinar.

Sobre esta alegação, observa-se que a alteração da lei 8.906/94 deu-se somente no ano
de 2022, data posterior à prá�ca da transgressão anteriormente citada, bem como tal alteração permite
somente a advocacia em causa própria, o que não era o caso do acusado.

Alega que outras praças bombeiros militares desempenham funções reguladas por
capacitação técnica, como médicos, educadores �sicos, socorristas do SAMU, dentre outros.

Acerca de tais alegações, vale ressaltar que as a�vidades pra�cadas internamente ao
CBMGO são ações rela�vas ao serviço, visando ao atendimento e bem estar da tropa em geral, não sendo
comparáveis às ações pra�cadas pelo acusado, cujos interesses são de cunho par�cular. As a�vidades
pra�cadas por praças bombeiros militares alheias ao serviço interno da Corporação, alegadas pela defesa,
devem ser avaliadas pontualmente, não sendo objetos de apuração neste processo.

Diante das alegações acima pontuadas  a defesa solicita a modificação da sanção
disciplinar nos termos do Art. 101 do CEDIME, anulação, e que seja determinado o arquivamento do
autos.

Quanto à requisição apresentada, reitera-se o entendimento que a modificação da
sanção, prevista no Art. 101 do CEDIME, só se torna possível após a efe�va aplicação da sanção
disciplinar, sendo inviável o acatamento do que se requer por parte da defesa.

 

Diante do exposto, decido:

 

I – Indeferir a solicitação de reconsideração de ato apresentada pela defesa do CB
QP/Combatente 03.726 Weverson Stéfemen Moura BENTO, em relação à DECISÃO Nº 04/2022 - CBM/2º
BBM-09864 (000032052198), proferida anteriormente nos autos.

II - Atribuir ao CB QP/Combatente 03.726 Weverson Stéfemen Moura BENTO a prá�ca
de transgressão disciplinar de natureza GRAVE, prevista no inciso LI, Art. 120, da Lei n. 19.969/2018
(CEDIME);



III – Manter estabelecidas como circunstâncias atenuantes as situações previstas nos
Incisos I e II do Art. 22, da Lei n. 19.969/2018 (CEDIME), não sendo observada nenhuma das
circunstâncias agravantes previstas nos incisos do Art. 23 do mesmo disposi�vo legal;

IV – Manter aplicada ao CB QP/Combatente 03.726 Weverson Stéfemen Moura
BENTO a sanção de 01 (um) dia de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional,
conforme disposto na alínea "c" do Inciso I, do Art. 41 da Lei n. 19.969/2018 (CEDIME), regulamentado
pelo Inciso IV do Art. 14 da Norma Administra�va n. 25 do CBMGO.

V - Determinar o ingresso do militar em tela no comportamento BOM, conforme
previsto no Art. 46 da Lei n. 19.969/2018 (CEDIME).

VI - à SAAD do 2º BBM para providências no sen�do de publicar esta Decisão em BGE da
Corporação e, logo após, providências para a cien�ficação do interessado.

 

GOIANIA - GO, aos 21 dias do mês de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA DA SILVA, Comandante, em
27/09/2022, às 16:37, 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
000033871602 e o código CRC E2B7047E.

 
2º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

RUA 17 , - Bairro AEROVIARIO - GOIANIA - GO - CEP 74435-250 - (62)3201-2060.
 

Referência: Processo nº 202200011010231 SEI 000033871602
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DECISÃO Nº 06/2022 - CBM/7º BBM-11140

                            

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. 48/2022 - CCD/7ºBBM, de Rito
Ordinário, inaugurado por meio da Portaria n. 38/2022 (000032081321), publicada em Bole�m Geral 
Eletrônico (000022164858), tendo como encarregado o 1º Ten QOC 02.329 André Augusto Viana Pires,
foi instaurado para apurar indícios de conduta inapropriada de militar envolvido no atendimento da
ocorrência RAI 10060000, conforme apuração realizada na Sindicância n. 34/2022 - CCD/ 7º BBM.

Insta mencionar que o Processo Administra�vo Disciplinar - PAD - de Rito Ordinário é
instaurado quando o Bombeiro Militar pra�ca atos passíveis de serem considerados transgressões
disciplinares de natureza Média ou Grave, tal como preceitua o Art. 71, do CEDIME, corroborando com a
�pificação con�da na citação dos militares acusados:

Art. 71. O processo administra�vo disciplinar ordinário é escrito e será
observado sempre que a transgressão disciplinar militar for de natureza
média e grave, mas que não se vislumbre de início a sanção de exclusão a
bem da disciplina ou de perda das prerroga�vas militares.

Em análise à documentação de justa causa (000033429563) carreada aos autos,
percebe-se que houve a iden�ficação de autoria e materialidade de conduta merecedora de análise à luz
da administração castrense, tendo em vista a repercussão nega�va advinda a postura dos envolvidos.

Os autos foram instruídos com provas documentais e testemunhais, consubstanciando
elementos probatórios suficientes para materializar a fumaça do bom direito face a verossimilhança entre
os fatos objeto de apuração e a verdade real ob�da ao final dos trabalhos de instrução disciplinar,
conforme depreende-se do Parecer - 7ºBBM (000033429563) edificado pelo Encarregado.

Salienta-se que houve a atuação do Militares qualificados como Acusados nos autos de
per si e também através de representante legal, restando comprovado que foram ofertadas as devidas
oportunidades para realização da defesa, respeitados os prazos para realização das manifestações e
arrolar testemunhas em observância aos princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das diligências
empreendias pelo Encarregado, e visando a preservação dos pilares fundamentais da hierarquia e
disciplina castrense, decido individualmente conforme descrito a seguir:

 

Decisão referente à 2ºSgt QPC 02.113 Marli Machado de Abreu:

I - Acolher o Parecer (000033429563) elaborado pelo Encarregado;

II - Classificar a Transgressão Disciplinar como GRAVE;

III - Fixar a Sanção Base de 06 (seis) dias de Prestação de Serviço de Natureza
Preferencialmente Operacional, conforme Art. 41, alínea "c" do CEDIME;



IV - Em consulta aos assentamentos funcionais, verifica-se que existem Causas
Atenuantes previstas no Art. 22, Incisos: I - estar o imputado no ó�mo comportamento; e Causas
Agravantes presentes no Art. 23, inciso: II – a prá�ca simultânea ou conexão de duas ou mais
transgressões; III – a reincidência; V – ter sido come�da durante o serviço; e VI – ter sido come�da em
presença de subordinado, tropa ou em público; Não houve causa de jus�ficação prevista no Art. 21 do
CEDIME, razão pela qual agravo a sanção disciplinar com adicional de 02 (dois) dias à pena base,
perfazendo um total de 08 (oito) dias de sanção disciplinar des�nado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL respeitado o prescrito no Art. 14, IV da NA-25; e

V - Conforme Art. 46 do CEDIME, haverá alteração de Comportamento do Militar,
sairá do "Ó�mo" e Ingressará no "Bom", em consonância com a Manifestação n. 33/2020 - ACG
(000011816819).

 

Decisão referente ao 2ºSgt QPC 01.678 Renato Luiz Rodovalho: 

I - Acolher o Parecer (000033429563) elaborado pelo Encarregado;

II - Classificar a Transgressão Disciplinar como GRAVE;

III - Fixar a Sanção Base de 01 (um) dia de Prestação de Serviço de Natureza
Preferencialmente Operacional, conforme Art. 41, alínea "c" do CEDIME;

IV - Em consulta aos assentamentos funcionais, verifica-se que não existem Causas
Atenuantes previstas no Art. 22; e Causas Agravantes presentes no Art. 23, inciso: II – a prá�ca
simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões; V – ter sido come�da durante o serviço; Não
houve causa de jus�ficação prevista no Art. 21 do CEDIME, razão pela qual agravo a sanção
disciplinar com adicional de 01 (um) dia à pena base, perfazendo um total de 02 (dois) dias de sanção
disciplinar des�nado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE
OPERACIONAL, respeitado o prescrito no Art. 14, IV da NA-25; e

V - Conforme Art. 46 do CEDIME, permanecendo no "Bom", em consonância com a
Manifestação n. 33/2020 - ACG (000011816819).

Encaminho documentação à SAAD para providências no sen�do de Publicar a Decisão e,
logo após, no�ficar os Acusados na forma do Art. 64, inciso IX da NA-25.

 

 

 

 

 

Aparecida de Goiânia, 15 de setembro de 2022.

 

ÉZIO ANTÔNIO DE BARROS - TC QOC 
Comandante do 7ºBBM

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por EZIO ANTONIO DE BARROS, Comandante, em
15/09/2022, às 11:47, 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
000033717109 e o código CRC F6E573A9.



 
7° Batalhão de Bombeiros Militar Avenida Escultor Veiga Vale Esq. com Major Manoel Augusto

Silva Brandão s/nº Setor Veiga Jardim Aparecida de Goiânia-go - CEP 74954-410 - (62)3201-2208
 

Referência: Processo nº 202200011020527 SEI 000033717109
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                            Esta errata retifica a Decisão n. 06 (000033717109) nos termos do primeiro parágrafo:

Onde se lê:

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. 48/2022 - CCD/7ºBBM, de Rito
Ordinário, inaugurado por meio da Portaria n. 38/2022 (000032081321), publicada em Bole�m Geral 
Eletrônico (000022164858), tendo como encarregado o 1º Ten QOC 02.329 André Augusto Viana Pires,
foi instaurado para apurar indícios de conduta inapropriada de militar envolvido no atendimento da
ocorrência RAI 10060000, conforme apuração realizada na Sindicância n. 34/2022 - CCD/ 7º BBM.

 

Leia-se:

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. 48/2022 - CCD/7ºBBM, de Rito
Ordinário, inaugurado por meio da Portaria n. 38/2022 (000032081321), publicada em Bole�m Geral 
Eletrônico (000032309137), tendo como encarregado o 1º Ten QOC 02.329 André Augusto Viana Pires,
foi instaurado para apurar indícios de condutas inapropriadas de militares nas dependências do 7°
Batalhão de Bombeiros Militar, conforme apuração realizada na Sindicância n. 34/2022 - CCD/ 7º BBM.

...

...

 

...

Encaminho documentação à SAAD para providências no sen�do de Publicar a errata e,
logo após, no�ficar os Acusados na forma do Art. 64, inciso IX da NA-25.

 

Aparecida de Goiânia, 27 de setembro de 2022.
 

 

ÉZIO ANTÔNIO DE BARROS - TC QOC 
Comandante do 7ºBBM

 

 

Documento assinado eletronicamente por EZIO ANTONIO DE BARROS, Comandante, em
27/09/2022, às 15:43, 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
000034062543 e o código CRC 27A2A489.
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DECISÃO Nº 1/2022 - CBM/16ª CIBM - GOIATUBA-14225

 

1. A Sindicância n. 68/2022 - CCD/7º CRBM, tendo como encarregado o 2º Ten
QOA/Administra�vo 01.362 Geziel ALVES de Moraes, foi instaurada por este Comando da 16ª Companhia
Independente Bombeiro Militar - 16ª CIBM para apurar a atuação do 3º Sgt QP/Combatente 03.130
RICARDO de Oliveira Prado, conforme informado no O�cio nº 37232/2022 (000031492603), buscando
verificar se as ações do militar configuram ato de bravura. 
 

2. O oficial sindicante buscou reunir elementos necessários visando verificar se a conduta do
militar atendia aos requisitos previstos na Portaria n. 32/2015 – CG, que estabelece providências a serem
adotadas no curso da apuração de ato de bravura pra�cado por bombeiros militares do CBMGO. A
Portaria exige o seguinte:

 
Art. 1º O processo instaurado para a investigação sumária, com o fim precípuo de apurar suposto ato de
bravura praticado por bombeiro militar do CBMGO deverá observar as disposições legais aplicáveis, sendo
imprescindível a formação de conjunto probatório capaz de propiciar a elucidação dos fatos. 
§ 1º Na condução da instrução processual deverão ser abordados os elementos essenciais que descrevem
o ato de bravura, quais sejam: 
I – Ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem e audácia no desempenho de ações cuja natureza
seja exclusivamente inerente às atividades bombeiro militar; 
II – Evidenciar se a conduta do bombeiro militar ultrapassou os limites normais do cumprimento do
dever; 
III – Esclarecer se o ato praticado pelo bombeiro militar representou feito excepcionalmente valioso,
seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo edificante deles emanado. 
IV – Existência de prova inequívoca de que o perigo era certo (com real probabilidade de dano),
conhecido, iminente, inevitável e que não era exigível ao militar enfrentá-lo; 
V – Que o ato não tenha sido praticado por especialista de qualquer atividade BM, dentro de sua
respectiva área (revogado pela Portaria n. 31/2019- CG) 
VI – Que esteja comprovada a individualidade e discricionariedade do autor em relação à exposição ao
risco excessivo, caracterizando atos de coragem e audácia no desempenho da ação apreciada. 
(...) 
§ 3º Compreende-se por cumprimento do dever, todas as atribuições legalmente estabelecidas e previstas a
serem desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás na execução de serviços que se
fizerem necessários à proteção da comunidade. 
§ 4º É necessária a constatação de que a ação desprendida pelo bombeiro militar, colocou em risco incomum
sua própria vida. 
Art. 2º As consequências físicas, psicológicas ou o dano patrimonial decorrente do exercício da atividade de
bombeiro militar não configura, por si só, requisito caracterizador de ato de bravura. 
(...) (grifo nosso) 
 

3. No decorrer da apuração, o oficial sindicante entendeu, conforme o Parecer 2
(000033037196), que:

As ações realizadas pelo militar não preenchem os requisitos caracterizadores de ação meritória e, indico o
militar a ser agraciado com a medalha de mérito por reconhecimento profissional, conforme prescreve o Art.



5º - Inciso IV da Portaria n. 32/2015 - CG que estabelece providências a serem adotadas no curso da apuração
de ato de bravura praticado por bombeiros militares do CBMGO.

4. Tendo em vista os fatos apurados nos autos, DECIDO:

5. I - Concordar com o relatório do sindicante, pois restou evidenciado que a ação pra�cada
pelo 3º Sgt QP/Combatente 03.130 RICARDO de Oliveira Prado não atendeu integralmente os requisitos
estabelecidos nos itens do § 1º, do art. 1º, da Portaria n. 32/2015 - CG;

6. II - Indicar o referido militar para ser agraciado com a medalha de mérito por
reconhecimento profissional, pois apesar de não preencher integralmente os itens estabelecidos pela
Portaria 32/2015 – CG, o ato do militar foi de extrema eficiência e coragem;

7. III - Encaminhar os autos ao Comando Geral para apreciar e decidir sobre a possibilidade
de conceder a medalha ao 3º Sgt QP/Combatente 03.130 RICARDO de Oliveira Prado;

8. IV - Enviar a presente Decisão ao Comando de Gestão e Finanças - CGF para conhecimento
e deliberações que o caso requer e publicação em Bole�m Geral - BGE;

9. V - À SAAd da 16ª CIBM encaminhar, após a publicação, os presentes autos ao CCD e ao 7º
CRBM a fim de conhecimento quanto ao teor da presente decisão; e 

10. VI - No�ficar o sindicado do teor desta decisão.

 
 

Goiatuba - Go, aos 27 dias do mês de setembro de 2022.
 
 

BRUNO HENRIQUE ÁVILA - 1º TEN QOC
Comandante em exercício da 16ª CIBM/Goiatuba

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO HENRIQUE AVILA, Subcomandante, em
28/09/2022, às 09:14, 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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