
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 152, de 10 de outubro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número
127637/22 e protocolo de Comissão Técnica número
151141/22.

 

 
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 perante solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 127637/22 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 151141/22.  

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:

                                        - Presidente: 1º Ten QOC 03.674 SÉRGIO de Oliveira Júnior;

                                       -  Membro:  1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva;

                                       - Membro:  2º Ten QOC 04.118 Guilherme Moreira BORJA.

 
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 10 dias do mês de outubro de 2022.
 



 
MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA - TC QOC

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 10/10/2022, às 10:05, 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
000034435816 e o código CRC DF0DAC6E.

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 202200011033245 SEI 000034435816



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011033245
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 78/2022
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 152/2022 - CBM ;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  12763/22;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 151141/22;  e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por Atacadista Vitória Com. imp. e Exp. de
Alim. LTDA, CNPJ: 37.304.268/0001-27 e o Responsável Técnico, Arq. Ana Luíza Rezende Borges da
Silveira – CAU: A181618-7.
 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  Atacadista Vitória Com. imp. e Exp. de Alim. LTDA;
2.2. Endereço: Eixo Primário, Polo Empresarial Goiás, Quadra 12, Lote 03 – Ap. de Goiânia - GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: J-4;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 4.202,61 m²;
2.5. Altura Apresentada: 3,90m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  02 Pavimento.
 
3.  Requerimento 
 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos
Administrativos, para exigência listadas a baixo:
 
3.1. Estudo de Casos a serem analisados:
 
3.1.1 Exigência / Solução Proposta: 
3.1.1.1 Exigência: Para o galpão (área de 2.905,14 m2) é exigida compartimentação horizontal. A área
máxima de compartimentação horizontal, para ocupações j4, térreas, é de 2.000 m2. Portanto, deverá
haver compartimentação horizontal no galpão, nos termos do anexo b, da nt-09/2017. Adequar.
3.1.1.2 Pedido: Análise do projeto em relação a compartimentação horizontal quanto a área do galpão.
 



3.1.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:
A solicitação, se da por meio deste, para o processo 127637/22, com data de protocolo 04/08/2022, a ser
analisado pela Comissão Técnica do CBM-GO. De acordo com a NT 09/22 com vigência a partir do dia
31/08/2022, a compartimentação horizontal é obrigatória para galpões com uso e ocupação J-4, com área a
partir de 4000 m², conforme o Anexo A da mesma. A edificação possui um galpão – denominado Galpão
01 em projeto - com área de 2.545,20 m², com uso destinado a aluguel para terceiros, com carga de
incêndio de 1.140 MJ/m² - carga definida no anexo B da NT 14/22 – para embalagens, material este
armazenado no mesmo.
 
3.1.3 Medida Alternativa / Solução Proposta: Diante disto, solicito que o este processo seja analisado
pela equipe de Análise de Projetos do CBM-GO, baseado na NT 09/22 atualizada na data citada acima, e
não mais na NT 09/17 que foi revogada.
 
4. Comentários
20476520000182
4.1 Do projeto:
O Projeto em questão é referente a uma edificação que, segundo informações fornecidas pelo responsável
técnico no Anexo H, se enquadra como Depósito de marcadorias para teceiros, exceto armazéns gerais e
guada-móveis - tendo atividades Depósito (J-4) com a carga de incêndio informada no memorial descritivo
do projeto de 1440MJ/m².
Foi informado e solicitado no Anexo H que para a edificação seja analisada com base na NT 09/22
atualizada e não mais a NT09/17 que foi revogada.
 
4.1.1 Do anexo H:
Destaca-se que não foi apresentada nenhuma medida compensatória ou medida alternativa para a(s)
exigência(s) e solicitação(ões) apresentada(s). Porém é razoavel, devido ao teor do pedido, a suprissão
dessas medidas e por conseguinte a análise do pedido do anexo H.

 
4.2. Da Comissão Técnica:
Segundo a NT-09/2017, a compatimentação Horizontal era conforme o quadro:



Conforme parte destacada, pela classificação da edificação, a mesma poderia ter no máximo
compartimentações de 1.500m2, ou substituição por chuveiros automático.
Contudo com a nova redação dada pela NT-09/2022, temos alteração nesse anexo, a qual se segue:



Visto isso, temos que a norma técnica alterou para 3000m2 a compartimentação para edificações baixas
para depósitos to tipo J-4, deixando-os igualmente são os depósitos J-3.
Por fim, adota-se por uma questão de bom senso que o projeto deve ser analisado pela norma vigente a
época em que foi protocolocaod no sistema SIAPI, por isso da necessidade desta comissão técnica para
fins de avaliação do pedido de alteração da norma e se a mesma atende os requisitos necessário para seu
fim.

 

5. Parecer
Diante do exposto esta comissão decide:
Tendo em vista a recente atualização da NT-09, que passou a vigorar em 31/08/2022, essa
comissão DEFERE o presente pedido, conforme motivos expostos acima.
 



Desta feita, devem ser cumpridas 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.
 
Este é o parecer.

CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 13 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Bombeiro (a)
Militar, em 13/10/2022, às 08:37, 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 ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA,
Bombeiro (a) Militar, em 13/10/2022, às 09:02, 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
000034437847 e o código CRC 5D999832.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62)3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011033245 SEI 000034437847



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 150, de 04 de outubro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número
127947/22 e protocolo de Comissão Técnica número
149611/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS EM EXERCÍCO 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 perante solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 127947/22 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 149611/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:

                                        - Presidente: 1º Ten QOC 03.674 SÉRGIO de Oliveira Júnior;

                                       -  Membro:  1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva;

                                       - Membro:  1º Ten QOC 03.863 Higor Souza ELLER.

 
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 13 dias do mês de outubro de 2022.



 
 

BRUNO DIAS PRUDENTE - MAJ QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
13/10/2022, às 11:30, 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
000034255675 e o código CRC 6A5C14E2.

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 202200011032580 SEI 000034255675



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011032580
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 77/2022

1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 150/2022 - CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  127947/22;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 149611/22;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por HOSPITAL DO CORAÇAO DE GOIAS
LTDA, CNPJ: 02.531.747/0001-00 e o Responsável Técnico, Eng. Civil José Carlos Mundim Pires Júnior –
1016833091D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social:  HOSPITAL DO CORAÇAO DE GOIAS LTDA;

2.2. Endereço: Rua 06, Quadra D-04, Lote 22.  Setor Oeste,  Goiânia-GO;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: H-3;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 8.044,18 m²;

2.5. Altura Apresentada:  26,60 m; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  11 Pavimentos.

 

3.  Requerimento 

 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos
Administrativos, para a exigência listada abaixo:

5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise: Desobrigação da necessidade da instalação de Elevador de
Emergência no 7° andar da edificação. O 7º andar do projeto de protocolo 15059/09 aprovado em 21/10/2009
era classificado como área técnica, pois nesse encontrava apenas os reservatórios de agua, e salas de



máquinas dos elevadores (inclusive a do elevador de maca, que será modificado para Elevador de
Emergência), entretanto, algumas salas do pavimento foram alteradas para atividades de exames (laboratório
de análise clínica) e de Tecnologia de informação-TI. Nesta situação a maior área de risco é a divisão D-4,
com carga de incêndio de 200MJ/m2, e não como hospital H-3 neste pavimento.
 

Fundamentação Técnica para a solicitação: Para a avaliação da edificação como H-3 em sua totalidade e,
com base no item 5.9.2.5 da NORMA TÉCNICA 11/2022: "O elevador de emergência deve atender a todos
os pavimentos superiores do edifício (excluindo casa de máquinas, barriletes, reservatórios de águas e
assemelhados), incluindo os localizados abaixo do pavimento de descarga com altura ascendente superior a
12 m (Ver NT-13)". O 7º andar da Edificação dispõe de 1 extintor do tipo ABC com capacidade de 2A/20BC
de 6kg, um hidrantes com acionador manual de alarme com sinalizador sonoro e visual, com 15 metros de
mangueira do tipo 2 de 40mm de diâmetro, escada para evacuação do tipo PF conforme NORMA TÉCNICA
11/2022 detectores de fumaça em todas as salas com ocupação humana e sala de máquina do Elevador de
Emergência. Sua área, é composta pela maior parte por áreas técnicas como salas de máquinas dos
elevadores, e reservatórios de água, ficando assim uma área com ocupação humana de 83,60 m² (35% da área
total do pavimento), o que resulta em uma população de 12 pessoas, conforme Tabela A1 do anexo A da
NORMA TECNICA 11/2022, que por sua vez necessitam (Mesmo se for considerando divisão H-3, N=P/C =
12/30 0,4, arredondando para 1 unidade de passagem), de apenas 1 unidade de passagem no qual é atendido
pela porta corta fogo PCF-90 que dá acesso as escadarias, com vão de livre de 80 cm em conformidade com a
alínea "a" do item 5.5.4.2 da NORMA TECNICA 11/2022. Esta área, devido a ser somente acessada por
escadarias, não é ocupada por pessoas com mobilidade reduzida, não possuindo salas para enfermos nem
qualquer outro tipo de leito para acamados, sendo acessado exclusivamente por funcionários do hospital, ou
prestadores de serviços previamente autorizados.
 
Medida Alternativa / Solução Proposta: O prédio como um todo, incluído o 7° andar também devia ser
atendido pelo Elevador de Emergência para atender a edificação divisão caracterização do 7º andar (composto
por laboratório de análise clínica e sala de TI) como divisão D4 excluindo da obrigatoriedade do elevador de
emergência neste andar, porém atendendo todas as H-3. Sobretudo, esta solicitação de Comissão Técnica, tem
o objetivo a exigências para a divisão D-4 conforme tabela 6-D da NT 01: Acesso de Viatura na Edificação,
Segurança Estrutural, Compartimentação Horizontal, Compartimentação Vertical, Controle de Materiais de
Acabamento, Saídas de Emergência, Brigada, iluminação de Emergência, Alarme de Incêndio, Sinalização de
Emergência, Extintores, Hidrante e Mangotinhos, Central de Gás, SPDA, Hidrante Urbano. Como medida
alternativa, além das medidas de segurança atribuídas a divisão D-4, propomos incluir o item que completa
todas as exigências de divisão H3 (excetuando o elevador de emergência para o 7º andar) que é a Detecção de
Incêndio.

 

4. Comentários

 

O Projeto em questão é referente a uma edificação que, segundo informações fornecidas pelo responsável
técnico no Anexo H, se enquadra como Serviços de saúde e institucionais H-3. A edificação é composta de
10 pavimentos, sendo 2 subsolos, um pavimento térreo, seis pavimentos tipo e um último pavimento. Na
última aprovação do projeto (protocolo 15059/09), neste último pavimento funcionavam apenas os
barriletes, e no projeto em questão foram inseridas uma área de exames de laboratório e uma área de
tecnologia da informação e controle de qualidade. Estas áreas modificadas somam 80,41 m², sendo seu
risco classificado como D-4 pelo Anexo A da NT-01.
Conforme itens 5.9.1 e 5.9.2.5 da norma técnica NT-11, segue-se:

5.9.1 É obrigatória a instalação de elevadores de emergência:
b) Nas ocupações institucionais H-2 e H-3, sempre que sua altura ultrapassar 12 m. As áreas de refúgio
devem ter acesso direto ao elevador de emergência. Deve haver pelo menos um elevador de emergência para
o atendimento de cada área de refúgio, conforme exemplo da figura 17.

 

5.9.2.5 0 elevador de emergência deve atender a todos os pavimentos superiores do edifício (excluindo casa
de máquinas, barriletes, reservatórios de águas e assemelhados), incluindo os localizados abaixo do
pavimento de descarga com altura ascendente superior a 12 m (Ver NT-13).
 

Conforme item 5.2 da NT-01:



5.2 Em edificações com ocupação mista adota-se o conjunto das exigências das medidas de segurança contra
incêndio da ocupação de risco predominante na edificação como um todo, exceto para as saídas de
emergências.

 
 
Apesar do risco predominante da edificação ser H-3, para as saídas de emergência devem ser considerados
os riscos específicos dos tipos das edificações. O elevador de emergência é pensado para atender aos
requisitos das saídas de emergência, ou seja, proporcionar e possibilitar a evacuação da população total da
edificação, desta forma do ponto de vista do atendimento aos preceitos da NT-11 não haveria prejuízo em
eventual procedimento de retirada de pessoal em situações de emergência. Ainda levando em consideração
a NT-11 tem-se:

5.9.2.3 Nas ocupações institucionais H-3, o elevador de emergência deve ter cabine com dimensões
apropriadas para o transporte de maca.
 

Observa-se no projeto que o sétimo pavimento não possui leitos ou ambientes que possibilitem a
disposição de macas, inclusive corredores. 
 

5. Parecer

Diante do exposto esta comissão decide:

DEFERIR a solicitação,  sendo que deve ser atendido as seguintes observações:

- Em hipótese alguma o sétimo pavimento pode ser alterado para ocupação H-3 sem que seja realizada
nova aprovação de projeto. Deve ser mantida a ocupação D-4 conforme consta em projeto;

- Em hipótese alguma podem haver macas/leitos provisórios no ambiente do sétimo pavimento;

- Excetuando-se as saídas de emergência, as medidas de segurança contra incêndio e pânico referentes
ao tipo H-3 devem estar presentes no sétimo pavimento, pois é o risco predominante. As saídas de
emergência do 7º pavimento devem ser determinadas para o tipo D-4.

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.

 

Este é o parecer

CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 07 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por HIGOR SOUZA ELLER, Bombeiro (a) Militar, em
13/10/2022, às 12:43, 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 SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Bombeiro (a)
Militar, em 13/10/2022, às 12:46, 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
000034256473 e o código CRC 0343DBFA.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62)3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011032580 SEI 000034256473



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 944, de 06 de outubro 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 202200011032996, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias
do 2º Ten QOA/Administra�vo 01.630 MÁRCIO DE MOURA MELO, CPF: 827.834.111-72, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 5/2001-GRPH, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

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

III - Bole�m Geral nº 37/2003-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 6/2005-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 Interno Eletrônico nº 7/2007-16º SGB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 6/2008-16º SGB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 103/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 31/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 123/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 138/2010-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2010", leia-se "Exercício: 2011";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 150/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 88/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 109/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 7/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-se
"Exercício: 2014";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 195/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 220/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 222/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 226/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 194/2016-CBMGO onde se lê: "Exercício: 2017", leia-se
"Exercício: 2018";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 186/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 189/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 190/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021".

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

8ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

ATA n. 01/2022

 

Ata da reunião realizada às 17h00min do dia 29 de setembro de 2022, na 8º CIBM de
Cristalina, presentes os bombeiros militares pertencentes a seguinte Comissão a saber: 1º Ten QOC
02.413 FRANCISCO LINS de Sousa - Comandante da 8ª CIBM de Cristalina – Presidente, 2º Ten
QOA 01.721 Sérgio ESTRELA Vaz - Coordenador Local do PROEBOM 2022 e o 3º Sgt QPC
03.271 LUIZ ANTÔNIO Coleto de Vasconcelos - Chefe de Pelotão do PROEBOM 2022-  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 CBM/8ª CIBM - CRISTALINA (000027496623) verificou-se que o curso teve início em 03 de
março de 2022 e término em 11 de outubro de  2022. O curso foi realizado na 8ª CIBM - Cristalina, na
cidade de Cristalina - GO, com carga horária de 280 horas/140 horas. Foram matriculados 23 bombeiros
mirins, tendo 21 concluintes, de acordo com a Planilha de Classificação Final, que foi encaminhada ao
Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar/CAEBM. Os alunos foram submetidos às verificações
do Plano de Curso n. 03/2022 /CAEBM (000028490211), na qual os 21 concluintes, obtiveram a
seguinte classificação: 

 

ORD.  CPF NOME MÉDIA
1 059.562.781-10 MANUELA Campos de Carvalho 89,00
2 095.835.751-00 KÁSCYA Beatrice Monteiro Félix 87,73
3 161.846.586-46 Lucas HENRIQUE Soares dos Santos 87,50
4 104.240.331-78 Lourenzo EZEQUIEL de Oliveira 87,42
5 063.147.481-19 GUILHERME Faustino de Lima 87,08
6 064.408.851-62 ANTHONY Philipe Moreira Alves cunha 86,88
7 067.331.411-16 Henrique FERNANDES Borges 86,73
8 717.456.061-06 JORDANA Sena Torres 85,19
9 098.884.191-61 Marcos Francisco Ribeiro BRIATO 84,50

10 104.240.101-27 ESTHER Oliveira 83,77
11 099.744.051-14 MIGUEL Vieira Nandi 83,19
12 087.429.351-05 ANA CLARA Guerra dos Santos 83,08
13 099.597.711-99 SARAH Louise LINS de Sousa 83,00
14 063.875.401-19 Benjamin Daniel BERBET 82,88
15 093.248.611-82 EDUARDO Gervásio Cardoso 82,69
16 707.730.031-50 ANA BEATRIZ de Jesus Santos 82,12
17 716.000.611-92 MURILLO de Deus Lima 81,77
18 091.237.271-01 Carlos Eduardo Ribeiro VIEIRA 81,62
19 710.169.741-08 BENJAMIN Torres de Jesus 81,08
20 716.000.461-26 VITÓRIA de Deus Lima 81,04



21 718.249.731-01 Paulo Ricardo Dos SANTOS 78,69

 

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 06
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 06
08 HIGIENE PESSOAL 08
09 NOÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/GESTÃO HÍDRICA 04
10 NOÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 08
11 TEMAS TRANSVERSAIS 16
12 PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 08
13 ECA E DIREITOS HUMANOS 12
 TOTAL  236 h/a

 

O Coordenador Local do Programa foi o 2º Ten QOA 01.721 Sérgio ESTRELA
Vaz e Chefe de Pelotão 3º Sgt QP/Combatente 03.271 LUIZ ANTÔNIO Coleto de Vasconcelos . O
Plano de Curso n. 03/2022 /CAEBM (000028490211) foi implementado pelos seguintes instrutores:

 

ORD. NOME CPF DISCIPLINA h/a

1 2º Ten QOA 01.721 Sérgio
ESTRELA Vaz 574.977.531-34 Noções de Teoria e Prática de

Combate a Incêndio 32

2 1º Sgt QP/Combatente 01.419
Aislan Jorge CALDAS 944.088.406-10 Educação Física 02

3 3º Sgt QP/Combatente 02.852
MAURO Ferreira de Oliveira 012.313.656-33 Educação Física 38

4 3º Sgt QP/Combatente 02.999
DIEGO José da Silva 086.687.806-89 Noções de Primeiros Socorros 32

5
3º Sgt QP/Combatente 03.270

GEYDSON  Constantino da Silva
Brito

909.896.001-49 Noções de Informática 06

6
3º Sgt QP/Combatente 03.271

LUIZ ANTÔNIO Coleto de
Vasconcelos

004.982.821-55 Estudo e Prática Bombeiro Militar -
Ordem Unida 32

7 3º Sgt QP/Combatente 03.401
PASCOAL Silva do Amaral 852.545.921-68 Higiene Pessoal 08

8 Cb QP/Combatente 03.402 Marcus
CÉSAR VIEIRA 972.848.231-00 Noções de Salvamento 32

9 Cb QP/Combatente 03.698
VALÉRIA Faustino 854.774.511-49  Noções de Educação

Ambiental/Gestão Hídrica 04

10 Érica Favila --- Ética e Cidadania 06
11 Odete Evangelista dos Santos --- Temas Transversais 16



12 2º Sgt 32.681 PMGO Wendell
Carlos Marciliano 805.403.841-00 Prevenção ao Uso de Drogas 08

13 1º Sgt 29.119 PMGO WENDER
XAVIER DE SOUZA 876.263.221-34 ECA E Direitos Humanos 12

 

Os alunos abaixo não concluíram o curso por motivo de mudança de cidade, conforme
informado pelos pais.

 

ORD.  CPF NOME  SITUAÇÃO 
1 089.284.461-20 Gustavo FERRAZ de Oliveira Desligado
2 101.398.411-05 PAULO RICARDO da Silva Gonçalves 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, Secretário, a digitei e assino com os demais.

 

 
 

Francisco Lins de Sousa - 1º Ten QOC

Comandante da 8ª CIBM - Cristalina
 

Sérgio Estrela Vaz - 2º Ten QOA

Coordenador local

 

 Luiz Antônio Coleto de Vasconcelos - 3º Sgt QPC

Comandante de pelotão

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LINS DE SOUSA, Comandante,
em 12/10/2022, às 14:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
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12/10/2022, às 14:18, 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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8ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR - CRISTALINA
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 515, de 11 de outubro 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 constando dos autos do
Processo Administra�vo SEI nº 202200011024576 resolve:

 

Art. 1º  Designar o Cap QOC 01.782 Ailton Pinheiro de ARAUJO, CPF: 809.567.343-91,
como Gestor do Contrato 15/2022 - CBM (000034002280), que tem por objeto a aquisição de MOCHILA
COSTAL FLEXÍVEL para o CBMGO - Recurso: FUNEBOM, 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 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
RESGATE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº 15.453.449/0001-82.

 

Art. 2º  Designar o Cb QP/Combatente 03.740 Breiner Silvério FONTES,
CPF: 010.447.521-81, 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 e à 7ª CIBM - Inhumas para conhecimento. 

 



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

 

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

 

 
 

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

 
 

PORTARIA Nº 956, de 11 de outubro de 2022

 

Dispõe sobre reclassificação no almanaque.

 

 

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, nos termos do art. 4º § 1º, art. 4º inciso
III, e art. 9º § 1º, tudo da Lei Estadual nº 15.704, de 20 de junho de 2006, 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 considerando o teor dos autos do Processo SEI nº 202100011007043, resolvem:

 

Art. 1º  Reclassificar no almanaque da Corporação, o 1º Sgt QP/Combatente 01.376
WELLINGTON CORREIA DA SILVA, CPF: 588.842.461-72, passando a ocupar a posição de nº 165 junto aos
Subtenentes do Quadro de Praças Combatente.

 

Art. 2º  Determinar que 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
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 957, de 11 de outubro de 2022

 

Dispõe sobre reclassificação no almanaque.

 

 

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, nos termos do art. 4º § 1º, art. 4º inciso
III, e art. 9º § 1º, tudo da Lei Estadual nº 15.704, de 20 de junho de 2006, 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 considerando o teor dos autos do Processo SEI nº 202100011014063, resolvem:

 

Art. 1º  Reclassificar no almanaque da Corporação, o Sd 1ª Classe QP/Combatente
03.976 JEFERSON BORGES DOS SANTOS, CPF: 749.333.451-04, passando a ocupar a posição de
nº 318 junto aos Cabos do Quadro de Praças Combatente.

 

Art. 2º  Determinar que 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
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 516, de 13 de outubro de 2022

 

 
Substitui bombeiro militar da Comissão Especial do Concurso Público do CBMGO/2022.

 

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 202200011017552,

Considerando a solicitação contida no Ofício Nº 56216/2022/CBM (000034515420),
resolve:

 
Art. 1º Substituir o Cel QOC 01.313 Claison ALENCAR Pereira, designado por meio da

Portaria nº 251/2022 - CBM (000030494687), pelo Cel QOC Carlos ALBERTO Cardoso Faleiro, na
composição da Comissão Especial do Concurso Público do CBMGO/2022, para a função de Presidente da
Comissão em tela.

 
Art. 2º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico. 
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 

 
 

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

 
 

PORTARIA Nº 506, de 06 de outubro de 2022

 
 

Designa bombeiros militares para comporem a comissão que promoverá o estudo sobre a inserção da temática
LGBTQIA+ no âmbito corporativo.

 

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 202200011031970, resolve:

 
Art. 1º Designar bombeiros militares para comporem comissão que tem por finalidade o

estudo sobre a inserção da temática LGBTQIA+ no âmbito corporativo, conforme Recomendação n. 27 de
16 de dezembro de 2021 do Ministério Público Federal (000026147633).

 
Art. 2º O colegiado de que trata o caput deste artigo será composto pelos seguintes

militares:
I - TC QOC  1.972 HELAINE Vieira Santos;
II - CAP QOC 2.057 LISIANE Kassia Vidal Montes;
III - TEN QOC  4.119 HEITOR Braga de Paula;
IV - QP/Combatente 01.743 VANESSA Cristina Inácio Portela Rosa;
V - SGT QP/Combatente 2.155 REYCILANE Carvalho Silva.
 
Art. 3º Estabelecer o prazo de 40 dias para entrega dos trabalhos por parte da comissão

ora designada, podendo nesse período serem coletadas sugestões do efetivo do CBMGO.
 
Art. 4º Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 5º 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 13/10/2022, às 15:47, 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
000034367323 e o código CRC 44C36216.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSISTÊNCIA DO COMANDO GERAL
 
 

Processo: 202200011033100
Interessado: CENTRO DE MANUTENÇÃO
Assunto: Cancelamento de sanção disciplinar.

MANIFESTAÇÃO Nº 141/2022 - CBM/ACG-09880

 

1. Aportou nesta Assistência requerimento que solicita o cancelamento de registro de
sanção disciplinar constante na ficha funcional do 2º Sgt QP/Combatente 02.096 Márcio Roberto Novato
PESSOA Júnior, com fulcro na Lei estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que institui o Código de
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás e dá outras providências

 
2.  Consta nos assentamentos funcionais do referenciado militar uma sanção

administrativa de repreensão, publicada no Boletim Geral Eletrônico - EG nº 101/2016-CBMGO
 
3.  É a síntese. Segue manifestação.
 
4.  A Lei estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que institui o Código de Ética e

Disciplina dos Militares do Estado de Goiás e dá outras providências, quanto ao tema, dispõe da seguinte
maneira: 

 
Art. 108. Cancelamento de sanção disciplinar é o direito concedido ao militar de tê-la excluída, bem
como a averbação e outras notas a ela relacionadas, em seus assentamentos funcionais. 
Art. 109. O cancelamento da pena disciplinar dar-se-á, automaticamente, ao militar apenado que tenha
completado, sem qualquer outra punição, as seguintes condições:
I - 05 (cinco) anos de efetivo serviço, no caso de a sanção disciplinar ser prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional ou transferência a bem da disciplina; 
II - 04 (quatro) anos de efetivo serviço, quando a sanção disciplinar for reprimenda ou repreensão. 
Art. 110. Não sendo o ato disciplinar de autoria do Governador do Estado ou do Comandante-Geral, o
Subcomandante-Geral poderá cancelar uma ou todas as sanções disciplinares aplicadas ao militar que tenha
prestado, comprovadamente, relevantes serviços à Corporação. 
Parágrafo único. Excetuadas as condições estabelecidas neste artigo, a solução do requerimento de
cancelamento de sanção disciplinar em outros casos é da competência do Comandante-Geral.
Art. 112. As anotações de punições canceladas deverão ser excluídas da ficha virtual do militar e, não se
tratando desta, todas as anotações relacionadas com as sanções disciplinares canceladas deverão ser
apagadas de maneira que não seja possível a sua leitura. Em todo caso, na margem onde for feito o
cancelamento, deverão ser anotados o número e a data do boletim da autoridade que concedeu o
cancelamento, com rubrica da autoridade competente que assinar as folhas de alterações.
(Grifo nosso)

 



5. Desta feita, após a verificação dos requisitos objetivos necessários à efetivação do
cancelamento da sanção administrativa elencada, consoante disposição do art. 109 da Lei estadual
nº 19.969, de 2018, esta Assistência entende que o militar faz jus ao cancelamento do registro da sanção
administrativa de repreensão, publicada no BGE nº 101/2016-CBMGO, e consequentemente, a retirada de
sua ficha funcional de todas as anotações relacionadas com a sanção disciplinar cancelada, devendo ser
anotado o número e a data do boletim de cancelamento.

 

Assistência do Comando Geral, em Goiânia - GO, aos 10 de outubro de 2022.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLANE CALIXTO DE BRITO, Bombeiro (a)
Militar, em 11/10/2022, às 08:54, 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 HEITOR BRAGA DE PAULA, Bombeiro (a) Militar,
em 11/10/2022, às 08:59, 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
000034430649 e o código CRC 786B16B8.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 08/2022 - 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 (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 7º
Batalhão Bombeiro Militar - CBMGO, 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, da Lei n. 19.969, de 11/01/2018,
que ins�tui o Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás (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 da 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 dos 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 das defesas, 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
empreendidas 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:

Em análise ao recurso de Reconsideração de Ato (000034253286) apresentado pela
representante legal da 2ºSgt QPC 02.113 Marli Machado de Abreu, venho apresentar posicionamento
deste signatário nos termos a seguir.

Em consideração ao ponto requerido de nulidade dos atos processuais desde a citação
da acusada em razão de cerceamento de defesa pela ausência de acompanhamento por defesa técnica,



sou de parecer desfavorável em virtude de conter nos autos, explicitamente, a ciência por parte da
acusada do direito de efetuar sua ampla defesa e o contraditório pessoalmente ou por intermédio de
procurador cons�tuído, conforme consta no documento citação n. 03 do PAD n. 48/2022 (documento n.
000032354005).

Com relação ao requerimento de exclusão de imputação de transgressão prevista no
inciso II (“desconsiderar, censurar, desdenhar, ofender, maltratar, injuriar, caluniar, difamar militar
pessoalmente ou na presença de amigos ou familiares”) do Art. 120 da Lei n. 19.969/2018 - CEDIME, e,
após análise, resolvo posicionar pelo deferimento do pedido ao ponto que fica verificado que as condutas
previstas no item II, “ofender”, “maltratar” e “injuriar” do referido Art. 120 do CEDIME já encontram-se
contemplados no Inciso I deste mesmo ar�go supracitado.

Em análise ao requerimento de unificação das transgressões imputadas
à acusada previstos nos itens XVII (“desrespeitar membros do execu�vo, legisla�vo e judiciário ou
companheiro de farda”) e XLIV (“travar ou incitar discussão pessoalmente ofensiva, rixa ou luta corporal,
com outro militar”) ambos do Art. 120 da Lei n. 19.969/2018 - CEDIME, sou de parecer pelo
indeferimento tendo em vista se tratar de atos dis�ntos e come�dos em sequência cronológica,
conforme provas carreadas no processo através de depoimentos dos envolvidos e testemunhas deste
PAD.

Com relação ao requerimento de exclusão de causa agravante presente no inciso II 
("prá�ca simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões") do Art. 23 do CEDIME Lei 19.969 de
11/01/2018, e após considerações resolvo indeferir o pedido em função de restarem comprovados nos
autos a prá�ca de transgressões disciplinares previstas nos itens I, XVII, XLIV e LI todos do Art. 120,
Capítulo III do CEDIME, permanecendo o ins�tuto agravante no tocante a simultaneidade de
transgressões.

Com relação à solicitação de exclusão da causa agravante descrita no Inciso III do Art. 23
da Lei n. 19.969/2018 - CEDIME, que trata da reincidência, venho posicionar favorável ao pleito, onde,
após análise aos assentamentos funcionais da envolvida, verifica-se que a militar faz jus aos requisitos
previstos no Art. 109 do CEDIME.

Em observação ao requerimento de exclusão de causa agravante prevista no item V
(“ter sido come�da durante o serviço”), sou de parecer pelo indeferimento em virtude de
entendimento que o período temporal ao qual se deram os fatos em tela são oriundos do rito
operacional des�nado à passagem de serviço, conforme especificado no Art. 4 da Norma Operacional 07
– Procedimento de Passagem de Serviço (NO-07/CBMGO) ao qual é corroborado pelo constante no Art.
13 da NO-07/CBMGO que classifica este rito como de par�cipação obrigatória de todo efe�vo previsto
para assunção e entrega do serviço.

Em análise ao pedido de exclusão de causa agravante prevista no inciso VI (“ter sido
come�da em presença de subordinado, tropa ou em público”) do Art. 23 da Lei n. 19.969/2018 - CEDIME,
resolvo indeferir a solicitação em virtude de haver elemento probatório nos autos que infere no
come�mento de transgressão por parte da acusada na presença de subordinados hierárquicos, conforme
pode verificar-se nos autos dos depoimentos das testemunhas via SEI documento 000032768482 (termo
de declaração de testemunha 3ºSgt QPC Mauro Rodrigues Ribeiro), documento 000032771975 (termo de
declaração Sd QPC Daniela Maria Santana de Souza), documento 000032775558 (termo de declaração de
testemunha CB QPC Everton Luis Marçal Alves), ao qual restou comprovado a maneira indecorosa pela
qual a envolvida realizou abordagem ao superior, onde, com uso ofensivo de palavras e gestos, veio a
incitar discussão entre envolvidos e assim incorrendo em ato colidente aos preceitos da é�ca, da
hierarquia e da disciplina bombeiro militar.

Em análise ao requerimento de absolvição da acusada, arquivamento do feito
processual e retorno ao ó�mo comportamento, venho posicionar pelo indeferimento do solicitado tendo
em vista a verificação de taxa�vos elementos probatórios constantes nos autos que corroboram para
caracterização de prá�ca de transgressões disciplinares previstas no CEDIME.

Em análise ao requerimento em tela ao qual vislumbra a modificação da sanção
aplicada por meio da suspensão do cumprimento da sanção imposta (relevação), nos termos do ar�go



104 do CEDIME Lei 19.969 de 11/01/2018, este oficial considera que o ins�tuto da relevação não possui
aplicabilidade ao fato gerador deste procedimento pelo mo�vo de tratar-se de comprovado come�mento
de transgressão grave e conjuntamente sob a ó�ca dessa autoridade não restar comprovado a
alcançabilidade dos obje�vos visados com a aplicação da sanção disciplinar, optando assim pelo
indeferimento deste.

Por fim, conforme elementos constantes no autos do processo, sou de parecer pela
manutenção do come�mento dos seguintes transgressões disciplinares por parte da acusada previstas
nos itens: I ("ofender, provocar, desafiar, desacreditar, dirigir-se, referir-se, ou responder de maneira
desatenciosa ao superior hierárquico ou funcional, por atos, gestos ou palavras", XVII (" desrespeitar
membros do execu�vo, legisla�vo e judiciário ou companheiro de farda"), XLIV (" travar ou incitar
discussão pessoalmente ofensiva, rixa ou luta corporal, com outro militar") e LI (" ofender,
injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia militar previstos em lei"),
todos do ar�go 120 da Lei n. 19.969/2018 - CEDIME. Com relação a dosimetria da pena, após análise de
recurso oriundo da defesa neste processo e com o intuito de regular justa e proporcional aplicação de
medida corre�va venho reformular sanção base e decorrentes, conforme a seguir:

Diante do exposto acima, resolvo:

I - Acolher o Parecer (000033429563) elaborado pelo Encarregado bem como deferir
parcialmente recurso de reconsideração de ato da parte interessada (000034253286);

II - Classificar a Transgressão Disciplinar como GRAVE;

III - Fixar a Sanção Base de 04 (quatro) 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; 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 01 (um) dia à pena base, perfazendo um total de
05 (cinco) 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 - Em análise ao recurso de Reconsideração de Ato (000034342604) apresentado pelo
representante legal do 2ºSgt QPC 01.678 Renato Luiz Rodovalho, frente a alegação de extrapolação do
fato inves�gatório ao qual, dentre outros, solicita individualização de conduta penal e processo ordinário,
venho me posicionar pelo acolhimento do solicitado, sendo de parecer pela anulação parcial da Decisão
n. 06 (000033717109) referente ao PAD 48/2022, restritamente aos atos tangíveis ao acusado em tela; e

II - Resolvo ins�tuir abertura de novo Procedimento Administra�vo Disciplinar com
obje�vo averiguação da suspeita de come�mento de transgressões disciplinares elencadas nos autos da
Sindicância n. 34/2022 – 7BBM - CCD (Processo SEI 202200011002135), com fulcro no lapso temporal dos
fatos arrolados que contemple desde o evento inicial ocorrido no dia 19/01/2022, bem como eventos
posteriores envolvendo o acusado conforme descrito nos autos da sindicância supracitada.

 

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, 12 de outubro de 2022.

 

ÉZIO ANTÔNIO DE BARROS - TC QOC 
Comandante do 7ºBBM

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por EZIO ANTONIO DE BARROS, Comandante, em
13/10/2022, às 11:43, 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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