
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 510, de 10 de outubro de 2022

 
Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da comissão 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 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, e

CONSIDERANDO a Portaria 348/2022 - CBM (000032018451), que
designou Comissão para realizar estudos e apresentar proposta de atualização da Portaria n.º 115/2011-CG,

CONSIDERANDO o teor do Ofício n. 55231/2022/CBM (000034375234), constante
do processo SEI 202200011023643,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Conceder prorrogação do prazo estabelecido no artigo 2º da Portaria n.

348/2022 - CBM (000032018451) por 45 (quarenta e cinco) dias.
 
Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
 
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.
 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
Comandante-Geral

 
 
 

SECRETARIA GERAL 
Av. C-206 esquina c/ Av. C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia - GO - CEP 74270-060 - (62) 3201-2004

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 13/10/2022, às 15:56, 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
000034447571 e o código CRC C0054D81.

 

Referência: Processo nº 202200011023643 SEI 000034447571



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 36, de 14 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 n. 64909/22.
 
 

 

O Comandante da 21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR -
NERÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do Art. 30 da Lei n. 15.802,
de 11 de setembro de 2006, que institui o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico, e no
Item 9 da Norma Técnica n. 01/2022 – Procedimentos Administrativos.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os seguinte militares: CAP QOC 03.038 GISKARD Xavier Nunes -

Presidente, 1º Ten QOC 03.847 Rodrigo SUZANO Rodrigues Silva - membro, e o Sgt QPC 02.191
RYLBER Vargas Pereira - membro, para comporem a Comissão Técnica n. 123443/22, com o objetivo de
analisar e apreciar o recurso interposto em primeira instância, referente ao requerimento juntado ao
Processo SIAPI  de Análise de Projeto n. 64909/22, da empresa Razão Social: REDE TEND TUDO
LTDA, inscrita no CNPJ: 10.502.267/0001-30;

 Art. 2º - Determinar o prazo de 30 (trinta) dias, após publicação, para conclusão dos
trabalhos;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação;
Art. 4º - Cumpra-se e Publique-se em BGE. 

 
 
 

GISKARD XAVIER NUNES - CAP QOC
Comandante da 21ª CIBM - Nerópolis

 
 
 

 
Gabinete do Comando da 21ª CIBM em Nerópolis, aos 14 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por GISKARD XAVIER NUNES, Comandante, em
14/10/2022, às 10:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034573886 e o código CRC 70874B42.



 
21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 

RUA JUSCELINO KUBICHEK S/N Qd.S/Q Lt.S/L, - SETOR SAO PAULO - NEROPOLIS - GO - CEP 75460-000,
Fone.: (62) 3513-1848

Referência: Processo nº 202200011033670 SEI 000034573886



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 29, de 14 de outubro de 2022

 
COMANDO DE SAÚDE BOMBEIRO MILITAR no uso de suas atribuições legais, que

lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações  posteriores:

 

                         Art. 1º - Instituir Comissão de Inventário nos termos que dispõe o Decreto nº 9.063 de 04
de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, com as seguintes atribuições:
I - Receber das setoriais de patrimônio as Fichas de Apuração de Inventário, contendo a relação dos bens
móveis, imóveis, 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 SPMI;
VI - Propor à setorial de patrimônio os procedimentos a serem realizados, visando regularizar as
divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis, 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.
                             Art. 2º - Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar o inventário do ano de
2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis deste Comando de Saúde, os seguintes Militares:
- CAP QOA RG. 01.190 Valdick Aparecido Rocha Ribeiro, CPF nº 556.775.841.34, presidente.
-  ST BM RG 01.571 José Antônio Alves Ferreira, CPF nº 898.292.981-91 - membro.
- 2º SGT BM RG. 02.606 Thyago Gonçalves Fróes , membro.
 
                          Art. 3º - Determinar a todos os titulares das unidades deste Comando de Saúde, que sejam
oferecidas à comissão permanente de inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o
fiel cumprimento de suas atribuições.
                               Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CUMPRA-SE e
PUBLIQUE-SE.
 
 

RAPHAEL DE SIQUEIRA JUNQUEIRA - CEL QOS



Comandante de Saúde

 

Comando de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar, aos 014 dias do mês de outubro de
2022.

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL DE SIQUEIRA JUNQUEIRA, Comandante,
em 14/10/2022, às 11:13, 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
000034583869 e o código CRC 9205F8D9.

COMANDO DE SAÚDE BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA ANHANGUERA - Bairro SETOR AEROPORTO - CEP 74075-320 - GOIANIA - GO -  (62)3201-2101

Referência: Processo nº 202200011031371 SEI 000034583869



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 28, de 14 de outubro de 2022

 
 
 

Portaria de Nomeação de Comissão de Inventário 2022.
 
 

O COMANDANTE DA 23ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO
MILITAR DE IPAMERI "QUARTEL CABO BM CLEOMAR JOSÉ PEREIRA", em exercício, no
uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores,
resolve:

 
Art. 1º Instituir comissão de inventário nos termos que dispõe o Decreto nº 9.063 de 04

de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, 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 SPMI;

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

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.

 
Art. 2º Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar o inventário do ano de

2019 dos bens tangíveis móveis e intangíveis desta Secretaria, os seguintes servidores:
- Arlison Teófilo FRANCO, CPF nº 919.152.521-72, 2º Ten QOA/Administrativo RG

01.437, que a presidirá;
- Mauro Rodrigues de ARAÚJO, CPF nº 575.003.711-87, ST QP/Combatente RG

01.349; e



- RENATO Aparecido Rosa Corrêa, CPF nº 913.662.081-53, 2º Sgt QP/Combatente RG
02.520.

 
Art. 3º Determinar a todos os titulares das unidades desta Secretaria, que sejam

oferecidas à comissão permanente de inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o
fiel cumprimento de suas atribuições.

 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 

23ª CIBM-Ipameri, aos 14 dias do mês de outubro de 2022.

 
 

RENATO RODRIGUES DA SILVA - 1º TEN QOA
Comandante da 23ª CIBM - Ipameri, em exercício

 
 

Documento assinado eletronicamente por RENATO RODRIGUES DA SILVA, Subcomandante,
em 14/10/2022, às 13:46, 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
000034588653 e o código CRC C01ED6F7.

23ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR "QUARTEL CABO BM CLEOMAR JOSÉ PEREIRA" 

RUA 11 - Bairro VILA CARVALHO - CEP 75780-000 - IPAMERI - GO - A 14 (64) 3491-4129

Referência: Processo nº 202200011031523 SEI 000034588653



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 29, de 14 de outubro de 2022

 

Portaria de Nomeação de Comissão de Avaliação 2022.

 

O COMANDANTE DA 23ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR DE
IPAMERI "QUARTEL CABO BM CLEOMAR JOSÉ PEREIRA", em exercício, no uso de suas atribuições
legais, que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores, resolve:

 

Art. 1º Ins�tuir comissão permanente de avaliação de bens móveis nos termos que
dispõe a Lei º 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 19.853 de 03 de outubro de 2017, Lei nº 9.063, de 04
de outubro de 2017 e Instrução Norma�va nº 12 de 07 de dezembro de 2018, com as seguintes
atribuições:

I - Receber da setorial de patrimônio, através de processo SEI, a comunicação da
existência de bens móveis inservíveis a serem avaliados para desfazimento e/ou realocação (no caso de
bens ociosos ou recuperáveis);

II - Avaliar a situação dos bens móveis inservíveis, com base nas seguintes
caracterís�cas:

a) Bom – em perfeitas condições de uso;

b) Ocioso – em perfeitas condições, mas não está sendo usado pela unidade;

c) Recuperável – em possibilidade de recuperação e economicamente viável;

d) An�econômico – quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento
precário e obsoleto; e

e) Irrecuperável – quando inu�lizado para fim a que se des�na e sua recuperação
for superior a 50% do valor de sua aquisição.

III - Iden�ficar, entre os bens móveis, se existem bens que possam ser realocados dentro
do órgão ou des�nados a outros órgãos Administração Pública;

IV - Realizar os procedimentos necessários para a avaliação de bens considerados
inservíveis e/ou irrecuperáveis, incluindo os resíduos economicamente aproveitáveis;

V - Agrupar os bens em lotes (por �po de bem e por situação), tanto no laudo de
avaliação de bens quanto fisicamente, para o caso de desfazimento através da modalidade de alienação -
leilão; e

VI - Instruir o processo de alienação e desfazimento com o laudo de avaliação que
contenha as informações per�nentes à situação de cada bem avaliado (inciso II), e encaminhá-lo à
setorial de patrimônio para prosseguimento dos trâmites.

 



Art. 2º Nomear para compor a Comissão com no mínimo 03 (três) servidores, dos quais
pelo menos 2/3 (dois terços) sejam ocupantes de cargo de provimento efe�vo, encarregada de realizar a
análise dos bens móveis inservíveis deste órgão/en�dade, os seguintes servidores:

- Arlison Teófilo FRANCO, CPF nº 919.152.521-72, 2º Ten QOA/Administra�vo RG
01.437, que a presidirá;

- Mauro Rodrigues de ARAÚJO, CPF nº 575.003.711-87, ST QP/Combatente RG 01.349; e

- RENATO Aparecido Rosa Corrêa, CPF nº 913.662.081-53, 2º Sgt QP/Combatente RG
02.520.

 

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

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

23ª CIBM-Ipameri, aos 14 dias do mês de outubro de 2022.

 

 

RENATO RODRIGUES DA SILVA - 1º TEN QOA
Comandante da 23ª CIBM - Ipameri, em exercício

 
 

Documento assinado eletronicamente por RENATO RODRIGUES DA SILVA, Subcomandante,
em 14/10/2022, às 13:39, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034589308 e o código CRC 7FD7B8F4.

23ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR "QUARTEL CABO BM CLEOMAR JOSÉ PEREIRA" 

RUA 11, 12, 14 Com GO-330 - Bairro VILA CARVALHO -  IPAMERI - GO - CEP 75.780-000 - (64) 3491-4129

Referência: Processo nº 202200011031523 SEI 000034589308



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 36, de 14 de outubro de 2022

 

 

 

 

O Comandante da 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei nº
20.491/2019 e suas alterações posteriores:

 

RESOLVE:

 Art. 1º - Instituir comissão permanente de inventário nos termos que dispõe o Decreto nº 9.063 de 04
de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, 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 SPMI;

VI - Propor à setorial de patrimônio os procedimentos a serem realizados, visando regularizar as
divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis, 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.

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

-1° Ten QOC BM Wenderson Silva da Silveira , CPF nº861.891.581-53,  Presidente da Comissão.



- 2° Sgt QPC BM Kepler de Santana Lima, CPF nº 538.887.581-49, membro.

- 2° Sgt QPC BM Jocinei Augusto da Silva, CPF nº 796.158.051-49, membro.

 

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

1ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR DE MINAÇU do CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, aos 14 dias do mês de outubro de 2022. 

 

 

 

Álvaro Divino Dias Filho-Cap QOC BM

Comandante da 1ª CIBM

 

Documento assinado eletronicamente por ALVARO DIVINO DIAS FILHO, Comandante, em
14/10/2022, às 17:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034606113 e o código CRC 843141EA.

1ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
RUA ANGRA DOS REIS , - Bairro VILA DE FURNAS - MINACU - GO - CEP 76450-000 - (62)3379-3019.

Referência: Processo nº 202200011033847 SEI 000034606113



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 155, de 14 de outubro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número
140723/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS EM EXERCÍCIO 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. 140723/22 -
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 03.673 Márcio Ferreira Magalhães; e
- Membro: 2º Ten QOC 03.999 Leandro Neto Junqueira.
 
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 17 dias do mês de outubro de 2022.
 

 
BRUNO DIAS PRUDENTE -MAJ QOC

Comandante do CAT em exercício 
 



Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
17/10/2022, às 09:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034607478 e o código CRC 9D093F24.

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 202200011033906 SEI 000034607478



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 26, de 17 de outubro de 2022

 

O 1º Ten QOC 02.413 Francisco Lins de Sousa, Comandante da 8ª Companhia
Independente Bombeiro Militar - Cristalina do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores:

RESOLVE:

 Art. 1º - Instituir comissão de inventário nos termos que dispõe o Decreto nº 9.063 de
04 de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, 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 SPMI;

VI - Propor à setorial de patrimônio os procedimentos a serem realizados, visando regularizar as
divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis, 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.

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

 - 2º Ten QOA 01.721 Sérgio ESTRELA Vaz,  CPF nº 574.977.531-34,  Subcomandante da 8ª
CIBM, que a presidirá;

- 1º Sgt QP/Combatente 02.743 Rodrigo Newman de CARVALHO,  CPF nº 933.397.041-04,
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Auxiliar da SAAd da 8ª CIBM - Cristalina, membro;

- 2º Sgt QP/Combatente 02.876 NIKHOLAS Danette da Anunciação,  CPF nº 020.137.941-42,
Auxliar da Cia Operacional da 8ª CIBM - Cristalina, membro.

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

                              Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Francisco Lins de Sousa - 1º Ten QOC
Comandante da 8ª CIBM - Cristalina

 
8ª Companhia Independente Bombeiro Militar em Cristalina, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LINS DE SOUSA, Comandante,
em 17/10/2022, às 09:07, 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
000034617899 e o código CRC CC2873D1.

8ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR - CRISTALINA
RUA RONDÔNIA QD. 115, ÁREA "B", SETOR NORTE PROLONGAMENTO, CRISTALINA-GO, CEP.

73.850-000, FONE: 61 3612-5360

Referência: Processo nº 202200011031499 SEI 000034617899
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 27, de 17 de outubro de 2022

 

O 1º Ten QOC 02.413 Francisco Lins de Sousa, Comandante da 8ª Companhia
Independente Bombeiro Militar - Cristalina do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores:

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir comissão permanente de avaliação de bens móveis nos termos que
dispõe a Lei º 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 19.853 de 03 de outubro de 2017, Lei nº 9.063, de 04
de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 12 de 07 de dezembro de 2018, com as seguintes
atribuições:

1. Receber da setorial de patrimônio, através de processo SEI, a comunicação da
existência de bens móveis inservíveis a serem avaliados para desfazimento e/ou realocação (no caso
de bens ociosos ou recuperáveis);

2. Avaliar a situação dos bens móveis inservíveis, com base nas seguintes
características:

1. Bom – em perfeitas condições de uso;

2. Ocioso – em perfeitas condições, mas não está sendo usado pela unidade;

3. Recuperável – em possibilidade de recuperação e economicamente viável;

4. Antieconômico – quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário
e obsoleto;

5. Irrecuperável – quando inutilizado para fim a que se destina e sua recuperação for
superior a 50% do valor de sua aquisição.

3. Identificar, entre os bens móveis, se existem bens que possam ser realocados
dentro do órgão ou destinados a outros órgãos Administração Pública;

4. Realizar os procedimentos necessários para a avaliação de bens considerados
inservíveis e/ou irrecuperáveis, incluindo os resíduos economicamente aproveitáveis;

5. Agrupar os bens em lotes (por tipo de bem e por situação), tanto no laudo de
avaliação de bens quanto fisicamente, para o caso de desfazimento através da modalidade de
alienação - leilão;

6. Instruir o processo de alienação e desfazimento com o laudo de avaliação que
contenha as informações pertinentes à situação de cada bem avaliado (inciso II), e encaminhá-lo à
setorial de patrimônio para prosseguimento dos trâmites.

Art. 2º - Nomear para compor a Comissão com no mínimo 03 (três) servidores, dos
quais pelo menos 2/3 (dois terços) sejam ocupantes de cargo de provimento efetivo, encarregada de
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realizar a análise dos bens móveis inservíveis deste órgão/entidade, os seguintes servidores:

-  2º Ten QOA 01.721 Sérgio ESTRELA Vaz,  CPF nº 574.977.531-34,
 Subcomandante da 8ª CIBM, que a presidirá;

- 1º Sgt QP/Combatente 02.743 Rodrigo Newman de CARVALHO,  CPF nº
933.397.041-04, Auxiliar da SAAd da 8ª CIBM - Cristalina, membro;

- 2º Sgt QP/Combatente 02.876 NIKHOLAS Danette da Anunciação,  CPF nº
020.137.941-42, Auxliar da Cia Operacional da 8ª CIBM - Cristalina, membro.

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

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Francisco Lins de Sousa - 1º Ten QOC
Comandante da 8ª CIBM - Cristalina

 
8ª Companhia Independente Bombeiro Militar em Cristalina, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LINS DE SOUSA, Comandante,
em 17/10/2022, às 09:08, 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
000034618483 e o código CRC D2113B44.

8ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR - CRISTALINA
RUA RONDÔNIA QD. 115, ÁREA "B", SETOR NORTE PROLONGAMENTO, CRISTALINA-GO, CEP.

73.850-000, FONE: 61 3612-5360

Referência: Processo nº 202200011031499 SEI 000034618483
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 12, de 17 de outubro de 2022

 

 

 
Art. 1º - Instituir comissão permanente de inventário nos termos que dispõe o Decreto nº

9.063 de 04 de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, 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
encaminhá-las à setorial de patrimônio para atualização dos bens patrimoniais no SPMI;

VI - Propor à setorial de patrimônio os procedimentos a serem realizados, visando
regularizar as divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis, 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
pelo responsável do Setor Competente.

 
Art. 2º - Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar o inventário do ano de

2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis desta Seção, os seguintes servidores:
- Capitã QOC 02.366 Daniela Christina Oliveira,  CPF nº 692.989.471-00, Subchefe da

BM/3, que a presidirá;
- ST QP/Combatente 02.223 Vitor Mascarenhas de Sousa, CPF 929.658.811-15, Auxiliar

Administrativo;
- 3º Sgt  QP/Combatente 03.100 Nathállya Soraes Carvalho de Queiroz, CPF

019.185.131-04, Auxiliar Administrativa.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Cumpra-se e publique-

se.
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3ª Seção do Estado-Maior Geral , aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 

 

WAGMAR COSTA FRANCO - TC QOC
Chefe da BM/3

 

Documento assinado eletronicamente por WAGMAR COSTA FRANCO, Chefe, em 17/10/2022, às
10:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034621561 e o código CRC 53FD24B6.

3ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-

231 (62)3201-2000

Referência: Processo nº 202200011031350 SEI 000034621561
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 23, de 17 de outubro de 2022

 
O Comandante da 19ª Companhia Independente Bombeiro Militar de São Luís de

Montes Belos, nos termos do art. 64, da Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, art. 38 da  Norma
Administrativa nº 03, Atualizada em 19 de setembro de 2018, e do teor do autos do processo
SEI nº 202200011031516, RESOLVE:

 
 Art. 1º - Instituir comissão permanente de inventário nos termos que dispõe o Decreto nº

9.063 de 04 de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, 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 SPMI;

VI - Propor à setorial de patrimônio os procedimentos a serem realizados, visando
regularizar as divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis, 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.

 
Art. 2º - Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar o inventário do ano de

2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis da 19ª CIBM, os seguintes servidores:
 
- Maj QOC 02.302 LEONARDO Passos da Silva, CPF n. 001.731.571-90, Presidente;
- 1º Ten QOC 03.675 Leandro Alfredo GARCIA, CPF n. 958.669.491-72, Membro;
- 3º Sgt QPC 03.550 DEIVID Pires Ribeiro, CPF n. 016.310.421-22, Secretário.
 
Art. 3º - Determinar a todos os titulares da 19ª CIBM, que sejam oferecidas à comissão

permanente de inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel cumprimento de suas
atribuições.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

LEONARDO PASSOS DA SILVA - MAJ QOC
Comandante da 19ª CIBM/SLMBelos

 

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PASSOS DA SILVA, Comandante, em
17/10/2022, às 11:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034629253 e o código CRC 0044179E.

19ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA RONDONIA - Bairro AEROPORTO - CEP 76100-000 - SAO LUIS DE MONTES BELOS - GO - 

(64)3671-7305

Referência: Processo nº 202200011031516 SEI 000034629253
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 80, de 17 de outubro de 2022

 

O Cap QOC Comandante em exercício do 5º Batalhão Bombeiro Militar do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei nº
20.491/2019 e suas alterações posteriores, RESOLVE:

 Art. 1º - Ins�tuir comissão permanente de inventário nos termos que dispõe o Decreto
nº 9.063 de 04 de outubro de 2017 e Instrução Norma�va nº 005 de 30 de agosto de 2019, 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 administra�vas e os respec�vos auditores;

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

IV - Acompanhar as a�vidades desempenhadas pelos responsáveis pela auditoria do
patrimônio, assim como os prazos de início e fim da realização do levantamento �sico 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 SPMI;

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

VII - Expedir termo de encerramento de inventário, contendo os resultados da
verificação quan�ta�va e qualita�va 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
ra�ficação do Secretário de Estado.

Art. 2º - Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar o inventário do ano
de 2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis do 5º Batalhão Bombeiro Militar, os seguintes servidores:

ST QP/Combatente 01368 JAYME BISPO DE OLIVEIRA, CPF n. 855.951.871-15,
Auxiliar de Patrimônio, que a presidirá;
2º Sgt QP/Combatente 01878 DÉBORA BATISTA CARNEIRO, CPF n. 911.749.021-91,
Auxiliar de Patrimônio;
3º Sgt QP/Combatente 03148 SÉRGIO DA COSTA MEIRELES, CPF n. 954.517.221-53,
Auxiliar da Tesouraria.

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

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
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JOSÉ FÁBIO ANASTÁCIO LEITE – Cap QOC
Comandante em exercício do 5ºBBM

5ºBBM, em Luziânia, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSE FABIO ANASTACIO LEITE, Comandante em
exercício, em 17/10/2022, às 11:23, 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
000034629855 e o código CRC 6DEEC02B.

5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
RUA JOAQUIM NABUCO S/N Qd.49-A Lt.S/L, S/C - Bairro PARQUE ESTRELA D´ALVA - LUZIANIA - GO - CEP 72804-240

- (61)3621-3627.

Referência: Processo nº 202200011031389 SEI 000034629855
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 31, de 17 de outubro de 2022

 
COMANDO DA 25ª COMPANHIA BOMBEIRO MILITAR no uso de suas atribuições

legais, que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações  posteriores:

 

Art. 1º - Instituir Comissão de Inventário nos termos que dispõe o Decreto nº 9.063 de 04
de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, com as seguintes atribuições:

I - Receber das setoriais de patrimônio as Fichas de Apuração de Inventário, contendo a
relação dos bens móveis, imóveis, 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 SPMI;

VI - Propor à setorial de patrimônio os procedimentos a serem realizados, visando
regularizar as divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis, 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.
                             Art. 2º - Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar o inventário do ano de
2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis desta 25ª Companhia, os seguintes Militares:

-  1º Ten QOA RG. 01.154 Jardel Mota Marinho, CPF nº 532.330.851-68, presidente.
-  2º Sgt QP/Combatente BM RG 02.058 Lívia Patrícia Lemes, CPF nº 954.032.051-87 -

membro.
-  Sd QP/Combatente BM RG. 03.910 Danilo de Freitas Souza  , membro.

 
Art. 3º - Determinar a todos os titulares das unidades desta 25ª CIBM que sejam

oferecidas à comissão permanente de inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o
fiel cumprimento de suas atribuições.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CUMPRA-SE e
PUBLIQUE-SE.
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Luís Antônio DIAS Araújo - Cap QOC

Comandante da 25ª CIBM/Bela Vista de Goiás

 

25ª Companhia Bombeiro Militar, aos 017 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LUIS ANTONIO DIAS ARAUJO, Comandante, em
17/10/2022, às 15:06, 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
000034642259 e o código CRC 7C4560D4.

25ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
Av. Joaquim Bueno Teles, Qd. 07, Lt.02, Setor Lucia Alice, Bela Vista de Goiás, 75.240-000.

(62) 3551-2724

Referência: Processo nº 202200011031526 SEI 000034642259
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 30/2022, de 17 de outubro de 2022

Designa membros da Comissão de
Aplicação de TAF no âmbito do 4º CRBM.

 

O TENENTE-CORONEL QOC COMANDANTE DO 4º CRBM, no uso das respec�vas
atribuições legais e regulamentares, em cumprimento a Ordem de Operação nº 77/2022 CBM/BM/3, nos
termos da Portaria n. 607/2021 - CBM, que aprovou nova redação da Norma Administra�va n. 02, com
vigência a par�r de 31 de outubro de 2022, sobretudo no § 1º do art. 11 da referida norma, que
estabelece aos Comandos Regionais a nomeação, para o ano em curso, de Comissão de Aplicação do
TAF1 para as unidades operacionais subordinadas ao CRBM, resolve: 
 

Art. 1º Designar os militares abaixo relacionados para compor a Comissão de Aplicação
de Teste de Ap�dão Física - CATAF, des�nada à aplicação do Teste de Ap�dão Física - TAF ao efe�vo das
unidades subordinadas ao 4º CRBM, cumprindo a execução dos exercícios previstos na NA 02
- (Atualizada em 28 de abril de 2022), com as equivalências pontuadas na PORTARIA Nº 166, de 28 de
abril de 2022, a saber:

- TC QOC 01.309 JOÃO DIVINO LOURENÇO JÚNIOR - Presidente;

- TC QOC 2260 ADEMAR RAMALHO DA SILVA FILHO - membro;

- Maj QOC 01.890 EBERSON HOLANDA - membro;

- Cap QOC 1516 FÁBIO JOSÉ RODRIGUES - membro;

- 1º Ten QOC 2349 CARLOS MAGNO RODRIGUES MENESES - membro;

- 1º Ten QOC 2413 FRANCISCO LINS DE SOUSA - membro; 

- 2º Ten QOA/ADM 01.649 NÉLIO LEONARDO MARTINS DOURADO - secretário; e

- ST QP/COMB 01.623 MARCELO RIBEIROS DOS SANTOS - secretário.

 

Art. 2º Definir as seguintes datas e locais para aplicação da 1ª chamada do TAF1:

- 22/11 (Terça-feira): efe�vo apto do 4º CRBM e 5º BBM, Local: 5º BBM;

- 23/11 (Quarta-feira): efe�vo apto da 8ª CIBM, Local: 8ª CIBM;

- 24/11 (Quinta-feira): efe�vo apto do 20º BBM; Local: 20º BBM;

- 25/11 (Sexta-feira): efe�vo apto do 3º PBM, Local: 3º PBM.

 

Art. 3º Definir as seguintes datas e locais para aplicação da 2ª chamada do TAF1:

- 06/12 (Terça-feira): efe�vo apto do 4º CRBM e 5º BBM, Local: 5º BBM;

- 07/12 (Quarta-feira): efe�vo apto da 8ª CIBM, Local: 8ª CIBM;

- 08/12 (Quinta-feira) : efe�vo apto do 20º BBM; Local: 20º BBM;
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- 09/12 (Sexta-feira) : efe�vo apto do 3º PBM, Local: 3º PBM.

 

Parágrafo único. A aplicação do TAF1, em 1ª e 2ª chamadas, será realizada nas
dependências das respec�vas OBM's ou instalações externas mais apropriadas para o TAF,  a par�r das
8h.

 

Art. 3º Os Comandantes de OBM elencados no art. 1º deverão designar equipe para
apoiar na aplicação do TAF na respec�va Unidade, bem como zelar para que todos os militares aptos
sejam avaliados;

 

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

 

 

 
 

JOÃO DIVINO LOURENÇO JÚNIOR - TC QOC

Comandante do 4º CRBM

 

Documento assinado eletronicamente por JOAO DIVINO LOURENCO JUNIOR, Comandante,
em 17/10/2022, às 16:15, 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
000034623019 e o código CRC BB45E2CB.

4º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 
RUA BENEDITO PIMENTEL QD S/N° LOTE 01-A, CENTRO, LUZIÂNIA - GO - CEP 72800-680- (61) 3622-7927.

Referência: Processo nº 202200011033943 SEI 000034623019



18/10/2022 10:16 SEI/GOVERNADORIA - 000034633182 - Portaria Numeração Automática

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41066250&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 49, de 17 de outubro de 2022

 

 

 

 

O Comandante do 9º Comando Regional Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares e nos termos da Portaria n. 607/2021 - CBM, que aprovou nova redação da
Norma Administra�va nº 02, com vigência a par�r de 31 de outubro de 2022, e considerando § 1º do art.
11 da referida norma, que estabelece aos Comandos Regionais a nomeação, para o ano em curso, de
Comissão de Aplicação do TAF1 nas Unidades Operacionais subordinadas, resolve:

 

Art. 1º Designar para compor Comissão de Aplicação de Teste de Ap�dão Física - CATAF
ao efe�vo das Unidades Operacionais, subordinadas ao 9º CRBM, os seguintes militares:

1- TC QOC 01.308 DOUGLAS Cas�lho de Queiroz - Presidente 

2 - 1º TEN QOC 03.867 Leandro de Lima FRANCO - Membro 

3 - 2º TEN QOC 04.124 LUAN de Souza da Silva - Membro 

4 - 3º SGT QP/Comb. 03.203 TIAGO MELO Guimarães - Secretário 

 

Art. 2º Definir as seguintes datas para aplicação do TAF 1 1ª chamada, aos bombeiros
militares, nos termos dos arts. 13 e 14, da Norma Administra�va nº 02, de 28 de abril de 2022, a saber:

 

ORD OBM DATA LOCAL HORÀRIO
01 9º CRBM/CATAF 07/11/2022 Definido e preparado pela OBM 07h30min ás 10h30min

01
Assessoria Parlamentar
Federal (Congresso
Nacional) 

03/11/2022 9º CIBM - Planaltina 07h30min ás 10h30min

02 19º BBM - Formosa 01/11/2022 

Definido e preparado pela OBM 07h30min ás 10h30min
03 9ª CIBM - Planaltina 03/11/2022
04 10ª CIBM - Posse 08/11/2022
05 4º PBM - Campos Belos 09/11/2022

Parágrafo único. A aplicação do TAF1 em 1ª e 2ª chamada será realizada, às 08h00min,
no local definido e preparado pela respec�va Unidade Operacional que recebe a CATAF.

 

Art. 3º Definir a seguinte data e local para aplicação da 2ª chamada do TAF1, a saber:

a) Data/horário: 06 de dezembro de 2022 (terça feira), às 08:00 horas;



18/10/2022 10:16 SEI/GOVERNADORIA - 000034633182 - Portaria Numeração Automática

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=41066250&infra_siste… 2/2

b) Local: Idem ao executado pelo 19º BBM - Formosa - GO.

 

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

 

Art. 5º Encaminhar esta Portaria ao Comando de Gestão e Finanças para conhecimento
e providências.

 

 

DOUGLAS Cas�lho de Queiroz - TC QOC
Comandante do 9º CRBM

 

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS CASTILHO DE QUEIROZ, Comandante
Regional, em 17/10/2022, 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
000034633182 e o código CRC 28174F23.

9º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA SENADOR COIMBRA BUENO Nº 01 - Bairro JARDIM TRIÂNGULO - FORMOSA - GO - CEP 73808-284

- (61)3631-2663.

Referência: Processo nº 202200011033947 SEI 000034633182
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 38, de 17 de outubro de 2022

 

Designa comissão de avaliação
no âmbito da 21ª CIBM.

 

O CAP QOC COMANDANTE DA 21ª CIBM, no uso das respec�vas atribuições legais e
regulamentares e nos termos dos Autos do Processo n. 202200005017318, resolve:

 

Art. 1º Ins�tuir comissão permanente de avaliação de bens móveis nos termos que
dispõe a Lei n. 8.666 ,de 21 de junho de 1993, Lei n. 19.853, de 3 de outubro de 2017, Decreto n. 9.063,
de 4 de outubro de 2017, e Instrução Norma�va n. 12, de 7 de dezembro de 2018, com as seguintes
atribuições:

 

I - receber da setorial de patrimônio, através de processo SEI, a comunicação da
existência de bens móveis inservíveis a serem avaliados para desfazimento e/ou realocação (no caso de
bens ociosos ou recuperáveis);

II - avaliar a situação dos bens móveis inservíveis, com base nas seguintes
caracterís�cas:

a) bom – em perfeitas condições de uso;

b) ocioso – em perfeitas condições, mas não está sendo usado pela unidade;

c) recuperável – em possibilidade de recuperação e economicamente viável;

d) an�econômico – quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário e
obsoleto; e

e) irrecuperável – quando inu�lizado para fim a que se des�na e sua recuperação for
superior a 50% do valor de sua aquisição;

 

III - iden�ficar, entre os bens móveis, se existem bens que possam ser realocados dentro
do órgão ou des�nados a outros órgãos Administração Pública;

IV - realizar os procedimentos necessários para a avaliação de bens considerados
inservíveis e/ou irrecuperáveis, incluindo os resíduos economicamente aproveitáveis;

V - agrupar os bens em lotes (por �po de bem e por situação), tanto no laudo de
avaliação de bens quanto fisicamente, para o caso de desfazimento através da modalidade de alienação -
leilão; e

VI - instruir o processo de alienação e desfazimento com o laudo de avaliação que
contenha as informações per�nentes à situação de cada bem avaliado (inciso II), e encaminhá-lo à
setorial de patrimônio para prosseguimento dos trâmites.
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Art. 2º Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar a análise dos bens
móveis inservíveis da 21ª CIBM/Nerópolis:

                               - Rodrigo SUZANO Rodrigues Silva, CPF nº 713.755.381-87, 1º Ten QOC RG 03.847 que a
presidirá;

                               - RONISKLEY Gomes de Pina, CPF nº 857.909.901-34, ST QP/Combatente RG 01.707; e

                               - DIÓGENES Gomes de Bastos, CPF nº 009.145.241-43, 3º Sgt QP/Combatente RG
03.296.

 

Art. 3º Determinar a todos os integrantes da  21ª CIBM que ofereçam à comissão
permanente de inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel cumprimento de
suas atribuições.

 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da respec�va publicação em Bole�m Geral
Eletrônico da Corporação.

 
 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                         

 

GISKARD XAVIER NUNES  - CAP. QOC
Comandante da 21ª CIBM de Nerópolis

 

 

Documento assinado eletronicamente por GISKARD XAVIER NUNES, Comandante, em
17/10/2022, 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
000034652121 e o código CRC CF8BA06E.

 
21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK S/N Qd.S/Q Lt.S/L - SETOR SAO PAULO - Fone.: (62) 3513-1848 - CEP 75460-000 /
NEROPOLIS - GO

Referência: Processo nº 202200011031520 SEI 000034652121
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 37, de 17 de outubro de 2022

 
 
 

Designa comissão de inventário no âmbito da 21ª CIBM.
 
 

O COMANDANTE DA 21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO
MILITAR DE NERÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e
suas alterações posteriores, resolve:

 
Art. 1º Instituir comissão de inventário nos termos que dispõe o Decreto nº 9.063 de 04

de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, 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 SPMI;

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

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.

 
Art. 2º Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar o inventário do ano de

2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis da 21ª CIBM, os seguintes servidores:
- Rodrigo SUZANO Rodrigues Silva, CPF nº 713.755.381-87, 1º Ten QOC RG

03.847 que a presidirá;
- RONISKLEY Gomes de Pina, CPF nº 857.909.901-34, ST QP/Combatente RG 01.707;

e
- DIÓGENES Gomes de Bastos, CPF nº 009.145.241-43, 3º Sgt QP/Combatente RG

03.296.
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Art. 3º Determinar a todos os titulares das unidades desta Secretaria, que sejam

oferecidas à comissão permanente de inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o
fiel cumprimento de suas atribuições.

 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 

21ª CIBM-Nerópolis, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 
 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                         

 

GISKARD XAVIER NUNES  - CAP. QOC
Comandante da 21ª CIBM de Nerópolis

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por GISKARD XAVIER NUNES, Comandante, em
17/10/2022, 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
000034651301 e o código CRC 97DCD182.

21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK S/N Qd.S/Q Lt.S/L - SETOR SAO PAULO - Fone.: (62) 3513-1848 - CEP

75460-000 / NEROPOLIS - GO

Referência: Processo nº 202200011031520 SEI 000034651301
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 80, de 13 de outubro de 2022

 

O Comandante da Academia e Ensino Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e em consonância  com o Plano de atualização profissional de Atendimento Pré-Hospitalar
(000033263395), RESOLVE:

 

Art. 1º Designar o Cap QOC 03.260 Militares DANIEL Gonçalves Vitorino Campos de
Miranda para a função de Coordenador do Atualização Profissional -  Atendimento Pré-Hospitalar (APH),
a�vidades de Resgate.

 

Art. 2º Designar os militares relacionados abaixo para a função de
instrutores/monitores no período de 12/09/2022 a 23/09/2022: 

 

Item Posto/Grad RG Instrutores/Instrutores Auxiliares/Monitores
01 Cap QOC BM 03.260 DANIEL Gonçalves Vitorino Campos de Miranda
02 1º Ten QOS/Enf 90.405 LUCIANA de ALMEIDA Cabrita
03 1º Ten QOA/Administra�vo BM 01.615 LUZIA Marques Cruvinel
04 2º Ten QOC BM 04.115 Daniel Ferreira RODRIGUES
05 1º Sgt QP/Combatente BM 02.735 Reinvald de Castro GEORG
06 2º Sgt QP/Combatente BM 02.238 Wellington DORNELES de Morais
07 2º Sgt QP/Combatente BM 02.559 Thiago TIRADENTES Araújo
08 3º Sgt QP/Combatente BM 02.900 Renato Mendes TOLENTINO
09 3º Sgt QP/Combatente BM 02.818 Marcelo Lima GARCIA Carneiro
10 3º Sgt QP/Combatente BM 03.022 FÁBIO ROCHA da Silva
11 Cb QP/Combatente BM 03.466 Ismael BRAGA Barbosa
12 Cb QP/Combatente BM 03.718 Diogo Barbosa de ARAUJO
13 Sd QP/Combatente BM 04.077 VIVIAN Vieira Magalhães
14 Sd QP/Combatente BM 03.872 ABNER David da Silva Toledo
15 Sd QP/Combatente BM 03.957 GRACILIANO Bueno de Morais
16 Sd QP/Combatente BM 03.893 Bruno Resende VIANA

Art. 3º A coordenação deverá gerir o curso e buscar auxílio no CAEBM quando
necessário, observando detalhes do Edital e Plano de Curso.

Art. 4º O coordenadores e instrutores e monitores deverão:

1.  Elaborar planos de aula ou nota de instrução de forma detalhada e executá-los da
maneira como foram previstos, a fim de salvaguardar a integridade �sica dos militares que estão
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frequentando o Nivelamento Profissional, bem como garan�r a perpetuação das boas prá�cas de
segurança no desenvolvimento das a�vidades.

2. Seguir as regras de segurança e higiene per�nentes às instruções e a�vidades
desenvolvidas, e u�lizar-se de pessoal suficiente para segurança e socorro imediatos conforme o caso.

3. Regular as a�vidades, conforme critérios previstos na Norma de Ensino n. 04,
admi�ndo-se, contudo, flexibilizações que se fizerem necessárias em função das peculiaridades de
determinadas disciplinas e novas metodologias didá�cas que enriqueçam o processo do
ensino/aprendizado.;

4. Enviar a relação de outros instrutores para fins de pagamento de horas-aula.

 

Art. 5º As funções acima elencadas deverão constar na Ficha Individual dos respec�vos
militares.

 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO CARDOSO FALEIRO,
Comandante, em 14/10/2022, às 15:38, 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
000034565000 e o código CRC 1EC03B56.

 
COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA , - Bairro SETOR GOIANIA 2 - GOIANIA - GO - CEP
74663-520 - (62)3201-2303.

 

Referência: Processo nº 202200011033733 SEI 000034565000
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 518, de 14 de outubro de 2022

 

Designa Oficial para responder pelo Comando do 7º Comando Regional Bombeiro Militar.

 

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 disposto no Oficio nº 56563/2022(000034566669), Comandante do 7º
Comando Regional Bombeiro Militar, por meio do qual informa acerca de seu deslocamento para
par�cipar do Seminário Nacional de Bombeiros - XX SENABOM, que será realizado na cidade de São
Paulo/SP, no período de 17 a 21 de outubro de 2022, resolve:

 

Art. 1º  Designar o TC QOC 01.406 Renato SIMÕES Correia - CPF nº 824.158.111-49 para
responder pelo Comando do 7º Comando Regional Bombeiro Militar - 7º CRBM,  no período de 17 a 21
de outubro de 2022, cumula�vamente com as funções que já exerce.

 

Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Bole�m Geral Eletrônico e ao 6º Batalhão Bombeiro Militar para
conhecimento.

 

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 17/10/2022, às 16:44, 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
000034602310 e o código CRC F484FAF4.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-
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2004.

Referência: Processo nº 202200011033746 SEI 000034602310



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 982, de 18 de outubro de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militar.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos
do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual
nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e considerando teor dos autos do processo SEI nº 202200011032261, resolvem:

 

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

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO Trânsito
01 2º Ten QOA/Administra�vo 01.153 JAIR RODRIGUES AMORIM 575.641.751-68 19ª CIBM - São Luís M. Belos COB 2 dias

 

Art. 2º  A unidade responsável pelo militar ora transferido deverá atribuir funções para que conste no SICAD, inclusive no que concerne às elencadas
nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a Portaria nº 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico nº 34/2020.

 

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

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 



 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 18/10/2022, às 16:13, 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 000034679696 e o código CRC 594BD66C.

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

Referência: Processo nº 202200011032261 SEI 000034679696



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 972, de 18 de outubro de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militar.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aprovado
pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei
Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e considerando teor dos autos do processo SEI nº 202200011032978, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse próprio, e dispor sobre indenização por Localidade - AC3 e dispensa trânsito, nos termos da legislação em
vigor, conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO AC 3 Trânsito
01 2º Ten QOC 02.703 LUCAS MACIEL DOS REIS SILVA 007.900.771-67 CAEBM 17º BBM - Pirenópolis Conceder 2 dias

 

Art. 2º  A unidade responsável pelo militar ora transferido deverá atribuir funções para que conste no SICAD, inclusive no que concerne às
elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a Portaria nº 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico nº 34/2020.

 

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



 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 18/10/2022, às 16:13, 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 000034664093 e o código CRC 731294ED.

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

Referência: Processo nº 202200011032978 SEI 000034664093



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 975, de 18 de outubro de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militares.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos
do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual
nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro
de 2013, e considerando o teor dos autos do processo SEI nº 202200011033803, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, do Centro de Operações e Tecnologia de Incêndio - COTI, e dispor sobre indenização por Localidade - AC3 e
dispensa trânsito, nos termos da legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF DESTINO TRÂNSITO AC3
01 2º Ten QOA/Administra�vo 01.438 AURO BARBOSA COELHO 711.554.141-87 12º BBM - Cidade de Goiás 2 dias -
02 1º Sgt QP/Combatente 02.328 ANDERSON TOLEDO DE ALMEIDA 012.011.271-06 4º BBM - Rio Verde 3 dias -
03 2º Sgt QP/Combatente 03.187 LUÍS FERNANDO RODRIGUES DA COSTA 025.420.831-26 3º BBM - Anápolis - -
04 3º Sgt QP/Combatente 02.855 GUILHERME BIZZOTO AZEVÊDO 998.039.171-53 4º BBM - Rio Verde 3 dias -
05 Cb QP/Combatente 03.712 LUIZ CARLOS DA SILVA BATISTA 003.600.501-07 18º BBM - Goianésia 2 dias Conceder
06 Cb QP/Combatente 04.064 TIAGO PIRES DO NASCIMENTO 038.545.941-60 25ª CIBM - Bela Vista de Goiás 2 dias -
07 Sd QP/Combatente 04.049 RICHARD RODRIGUES BERNARDO 033.526.971-08 CEMAN 2 dias -
08 Sd QP/Combatente 03.922 DOUGLAS FRAZÃO VASCONCELOS 117.070.777-70 3º PBM - Sto Antônio do Descoberto 2 dias Conceder
09 Sd QP/Combatente 04.053 RONALDO TEIXEIRA SODRÉ 037.906.201-14 6ª CIBM - Niquelândia 3 dias Conceder

 



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

 

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

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 18/10/2022, às 16:13, 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 000034668645 e o código CRC 5865842C.

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

Referência: Processo nº 202200011033803 SEI 000034668645
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ESTADO DE GOIÁS
GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

GABINETE
 
 

PROCESSO: 202211129006697

INTERESSADO: MAGNO RUIBAMAR PESSONE CPF:456.196.541-68

ASSUNTO: Devolução de Contribuição Previdenciária

 

DESPACHO Nº 4548/2022 - GAB

 
O Presidente da Goiás Previdência-GOIASPREV no uso de sua competência legal, em

conjunto com o Diretor de Militares e Relacionamento com o Segurado, à vista dos documentos
e informações constantes deste processo administra�vo, notadamente o Parecer GOIASPREV/PRS-
11684 Nº 712/2022 e o Despacho 245/2020-GAB da Procuradoria-Geral do Estado, os quais adotamos e
cujos fundamentos legais passam a integrar esta decisão, com fundamento no art. 24-C do Decreto-Lei nº
667/1969 (incluído pelo ar�go 25 da lei federal nº 13.954/2019), combinado com o art. 29 da Lei nº
13.954/2019, INDEFEREM por falta de previsão legal o pedido de devolução de contribuição previdenciária
postulado por Magno Ruibamar Pessone, RG nº 00542 BM/GO, CPF nº 456.196.541-68, uma vez que os
descontos da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de ina�vidade do requerente 
estão em estrita conformidade com a legislação de regência da matéria e com o teor do O�cio nº
157/2020-GOIASPREV, considerando que a cobrança baseada na alíquota ins�tuída pela lei nº
13.954/2019 �veram início com observância  aos princípios da anterioridade e da anterioridade mi�gada
(nonagesimal) previstos na Cons�tuição Federal, art. 150, III, 'b' e 'c'.

 
 
Encaminhem-se os autos à Gerência da Secretaria-Geral para que, em observância às

garan�as cons�tucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, providencie cópia
deste ato, do Parecer GOIASPREV/PRS-11684 Nº 712/2022 e o Despacho 245/2020-GAB acima
citados e  no�fique a parte interessada, a qual ficará devidamente cien�ficada do teor da presente
decisão mediante aviso de recebimento (AR), conforme disposto na Lei Estadual nº 13.800/2001, para que
querendo, oponha o recurso administra�vo adequado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do
recebimento desta, conforme inteligência dos arts. 59 e 66, § 2º da retrocitada lei.

 
 
Não havendo manifestação do requerente no prazo anotado, remeta-se à corporação de

origem para arquivamento.
 

O Presidente da Goiás Previdência, em observância às garan�as
cons�tucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, no�fica Magno Ruibamar Pessone, acima iden�ficado, do teor da
presente decisão administra�va, em conformidade com os arts. 26, 56 e
66, § 2º da Lei nº 13.800/01.

 

Endereço: Av. 90, Qd F-47, Lt 142, setor Marista



18/10/2022 12:28 SEI/GOVERNADORIA - 000032892492 - Despacho do Gabinete Nº Automático

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39125634&infra_siste… 2/2

Cidade: Goiânia-GO
CEP: 74093-020
 
 
 

GABINETE DO PRESIDENTE DA GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV, em GOIÂNIA - GO, aos
19 dias do mês de agosto de 2022.

 
 

José Lemos da Silva Filho

Diretor de Militares e Relacionamento com o Segurado

Gilvan Cândido da Silva

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE LEMOS DA SILVA FILHO, Diretor (a), em
24/08/2022, às 10:45, 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 GILVAN CANDIDO DA SILVA, Presidente, em
25/08/2022, às 15:45, 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
000032892492 e o código CRC 5C8AFF61.

 

GERÊNCIA DE BENEFÍCIOS MILITARES 
AVENIDA PRIMEIRA RADIAL , nº 586, Bloco 3/4, 5º Andar - Bairro SETOR PEDRO LUDOVICO -

GOIANIA - GO - CEP 74820-300 - (32)3201-7825.
 

Referência: Processo nº 202211129006697 SEI 000032892492


