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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

1ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

ATA n. 01/2022

 

Ata da reunião realizada às 09h00min do dia 30 de setembro de 2022, na 1ª CIBM,
presentes os bombeiros militares pertencentes a seguinte Comissão a saber: CAP QOC RG 01.805
ÁLVARO Divino Dias Filho – Presidente, 1º TEN QOC RG 03.841 Wenderson Silva da SILVEIRA –
Membro e o 3º SGT QPC RG 03.347 LEONARDO Oliveira de Souza 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 da 1ª CIBM (000027471402)
verificou-se que o curso teve início em 08 de março de 2022 e término em 29 de setembro de 2022. O
curso foi realizado no(a) 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar, na cidade de Minaçu-GO, com
carga horária de 280 horas. Foram matriculados 20 bombeiros mirins. De acordo com a Planilha de
Classificação Final, encaminhada 8ª Seção do Estado - Maior Geral/BM8, os alunos foram submetidos às
verificações do Plano de Curso n. 01/2022 /CAEBM (000027003471), na qual 19 alunos concluíram, com
a seguinte classificação: 

 

ORD. CPF NOME MÉDIA
1 714.820.941-26 DAVI FALCÃO FREITAS 9,5
2 068.330.561-10 MATHEUS SOARES FREITAS 9,2
3 717.754.151-98 EMANUELLY GRANADO LUIZ FERREIRA 9,0
4 099.888.131-71 ANA LAURA BARBOSA VINHAL 8,7
5 066.754.181-06 FELIPE CAMPOS FARIAS 8,5
6 716.326.761-41 DENY DINIZ LIMA 8,4
7 093.640.311-05 ANDRÉ LUIZ MARINHO TAVARES 8,2
8 080.852.801-75 LIVIA RAFAELA ROSA MARTINS 8,1
9 716.226.771-88 MIGUEL HENRIQUE NASCIMENTO FERREIRA 7,9
10 107.305.521-36 FELYPI GONÇALVES MAGRI 7,7
11 067.188.791-26 VITÓRIA BERBERINO TAVARES 7,6
12 717.748.491-43 ANNA HELOISA ALMEIDA WANDERMUREM 7,5
13 061.461.771-56 ARTHUR VASCO ALVES ROGÉRIO 7,2
14 107.196.661-80 KAUÃ DA SILVA BRAGA 7,0
15 714.828.071-06 DAVI BELCHIOR SANTANA 7,0
16 716.039.811-44 GABRYEL FERNANDES FARIAS 7,0
17 714.757.281-58 VICTOR NERES VIEIRA 6,7
18 714.130.321-92 RYAN FELLYPE ALVES LIMA 6,4
19 705.107.611-60 MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MACHADO 6,0

 

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

 

O Comandante Local do Programa foi o CAP QOC RG 01.805 ÁLVARO Divino Dias
Filho tendo como Auxiliar do Comando o 1º TEN QOC RG 03.841 Wenderson Silva da
SILVEIRA e Chefe de Pelotão 3º SGT QPC RG 03.347 LEONARDO Oliveira de Souza O Plano de
Curso n. 01/2022 /CAEBM (000027003471) foi implementado pelos seguintes instrutores:

 

ORD. NOME CPF DISCIPLINA h/a

1

3º SGT QPC RG
03.347

LEONARDO
Oliveira de Souza

00696607190

Educação Física 40
3º SGT QPC RG

03.310
CLEIDILENE

Rezende da Costa

005.921.761-85

2

3º SGT QPC RG
03.310

CLEIDILENE
Rezende da Costa

005.921.761-85

Noções de Salvamento 32
3º SGT QPC RG

03.347
LEONARDO

Oliveira de Souza

00696607190

3

3º SGT QPC RG
03.347

LEONARDO
Oliveira de Souza

00696607190 Noções de Informática 20

4

3º SGT QPC RG
03.347

LEONARDO
Oliveira de Souza

00696607190 Noções de Primeiros Socorros 32

5

3º SGT QPC RG
03.347

LEONARDO
Oliveira de Souza

00696607190 Estudo e Prática Bombeiro Militar - Ordem Unida 32

6

3º SGT QPC RG
03.347

LEONARDO
Oliveira de Souza

00696607190 Noções de Teoria e Prática de Combate a Incêndio 32

7 3º SGT QPC RG 00696607190 Ética e Cidadania 12
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03.347
LEONARDO

Oliveira de Souza

8

3º SGT QPC RG
03.310

CLEIDILENE
Rezende da Costa

005.921.761-85 Higiene Pessoal 08

9

3º SGT QPC RG
03.310

CLEIDILENE
Rezende da Costa

005.921.761-85 Noções de Educação Ambiental/Gestão Hídrica 08

10

3º SGT QPC RG
03.347

LEONARDO
Oliveira de Souza

00696607190 Noções de Educação de Trânsito 08

11

3º SGT QPC RG
03.347

LEONARDO
Oliveira de Souza

00696607190 Prevenção contra o uso de drogas 16

12

3º SGT QPC RG
03.347

LEONARDO
Oliveira de Souza

00696607190 Temas transversais (à disposição) 16

13

3º SGT QPC RG
03.347

LEONARDO
Oliveira de Souza

00696607190 ECA e Direitos Humanos 24

 

Os alunos abaixo não concluíram o curso conforme Portaria n. 34/2022 da 1ª
CIBM (000034276010) e publicado no BGE n. 160/2022.

 

ORD. CPF NOME SITUAÇÃO 
1 032.175.202-38 ENZO FILIPE BORGES MOURA 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.

 
 

ÁLVARO Divino Dias Filho - Cap QOC
Presidente

 

Wenderson Silva da SILVEIRA - 1º Ten QOC
Membro

 

 LEONARDO Oliveira de Souza - 3º Sgt QPC
Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por ALVARO DIVINO DIAS FILHO, Comandante, em
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17/10/2022, às 17:43, 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 WENDERSON SILVA DA SILVEIRA, Subcomandante,
em 17/10/2022, às 17:43, 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 LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA, Bombeiro (a)
Militar, em 17/10/2022, às 17:44, 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
000034109314 e o código CRC F7498A2C.

 
1ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 

RUA/AVENIDA ANGRA DOS REIS, N 39 - VILA DE FURNAS - MINAÇU-GO - (62) 3379-1110
 

Referência: Processo nº 202200011004639 SEI 000034109314



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO
 
 

Processo: 202200011030416
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

 

PARECER TÉCNICO CBM/CTD-17532 Nº 4/2022

1. REFERÊNCIA

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

1.2. Normas Técnicas nº. 02, 11 e 13 - CBMGO;

1.3. Portaria n. 38/2020 – CG;

1.4. Portaria nº. 55/2021 – CG;

1.5. Protocolos de Análise do Projeto de nº. 113100/22;

1.6. Protocolo de Solicitação de Conselho Técnico Delibera�vo de nº. 19632/22;

1.7. Requerimento de Comissão Técnica – Anexo H da NT 01 – solicitado pelo proprietário

e/ou responsável pelo uso da edificação e pelo Responsável Técnico Frederico Mendes da Rocha – Eng.
Civil CREA 10708/D-GO;

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DA EDIFICAÇÃO

Nome ou Razão Social: PRIMOS LAVANDERIA LTDA (Nome fantasia: Lavanderia El Shadday);
CNPJ/ CPF: 24.547.164/0001-00;
Endereço: AV. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA ESQ. C/ RUA DOM PEDRO II, Parque
Industrial João Braz – Cidade Industria, Goiânia - Go;
Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Industrial / Alvejamento, tingimento e torção em fios (I-2);

Área Total Construída Apresentada: 1.190,60 m2;
Quantidade de Pavimentos: 02;
Altura Apresentada: 2,42 m;
Risco: Baixo



O empreendimento trata-se de uma edificação de uso Industrial Divisão: I-2 Descrição:
Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, conforme
classificação do Anexo 'A" da Norma Técnica n. 01/2020 - Procedimentos Administrativos. Contempla 02
pavimentos, e possui uma caldeira em desconformidade com a norma, conforme requerimento do
responsável técnico.
 

3. REQUERIMENTO

O Anexo "H" apresentando ao Conselho Técnico Deliberativo (CTD) solicita-se  a
revisão da exigência que trata sobre o posicionamento da caldeira e suas divisas, no que tange a NR-13,
subitem 13.4.2, que diz: 13.4.2.4 Quando a caldeira estiver instalada em ambiente fechado, a casa de
caldeiras deve satisfazer os seguintes requisitos: a) constituir prédio separado, construído de material
resistente ao fogo, podendo ter apenas uma parede adjacente a outras instalações do estabelecimento,
porém com as outras paredes afastadas de, no mínimo, 3,0 m (três metros) de outras instalações, do limite
de propriedade de terceiros, do limite com as vias públicas e de depósitos de combustíveis, excetuando-se
reservatórios para partida com até 2.000 L (dois mil litros) de capacidade; b) dispor de pelo menos 2
(duas) saídas amplas, permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas; c)
dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não possam ser bloqueadas; d) dispor de sensor
para detecção de vazamento de gás quando se tratar de caldeira a combustível gasoso; e) não ser utilizada
para qualquer outra finalidade.

 
Consta como pedido no anexo “H” apresentado:

Quando o estabelecimento não puder atender ao disposto nos subitens 13.4.2.3 e 13.4.2.4, deve ser elaborado
projeto alternativo de instalação, com medidas complementares de segurança, que permitam a atenuação dos
riscos, comunicando previamente a representação sindical dos trabalhadores predominante do
estabelecimento.
 

Considerando o protocolo de análise de projeto nº. 113100/22 para o qual o solicitante
apresenta recurso que trata sobre o posicionamento da caldeira e suas divisas, apresentando como
argumentos e fundamento técnico para sua solicitação:

A edificação foi adquirida já com a caldeira instalada e na ocasião foi aprovado o
projeto com a mesma, situada no local atual, sendo o diferencial do projeto
aprovado em 2017, protocolo 135321/17, para o atual, foi a cobertura de uma área
de 32,84m², e a troca da caldeira velha por uma nova e menor conforme o projeto
apresentado com protocolo 101997/21, as distâncias da caldeira atual até as paredes
de divisa foram aumentadas e em três lados. A parede de divisa com a rua a
distância atual é de 2,5m, no entanto essa parede possui espessura de 25cm, com
alvenaria de vedação com resistência de ~26MPa, medidos através de testes de
esclerometria e as demais com resistência aparente de ~21Mpa, possuindo altíssima
resistência mecânica e atendendo com folga o TRRF de 120 minutos. Apesar das
paredes de divisa da caldeira não estarem afastadas conforme preconiza o item
13.4.2 da NR-13, no mínimo 3m, elas possuem resistência mecânica superior a
paredes convencionais. Além do fato da impossibilidade de instalação da caldeira
em outro local, pois o lote 3 que serve de apoio, é locado podendo ser solicitado a
sua devolução a qualquer momento. E fato da não aprovação de um projeto
alternativo com diz o item 13.4.2.5 da NR-13 pelo CBMGO acarretará a interdição
da caldeira e consequentemente No caso de julgar insuficientes as medidas de
segurança adotas, favor sugerir novas, assim como preconiza o item 13.4.2.5 da
NR-13, para impedir o fechamento da empresa.

 

4. COMENTÁRIOS

O Conselho Técnico Deliberativo se deslocou ao endereço indicado no Anexo H
(000033711023) para a verificação e melhor compreensão das informações relativas à caldeira contidas no



projeto de protocolo de nº 101997/21 e no Anexo H .
Ao se verificar in loco a distância entre a parede de divisa com a rua e a caldeira, foi

constatado que a medida é de 2,21 metros, conforme demonstrado na foto 01 abaixo. Tal medida vai de
encontro à declarada em projeto de protocolo 101997/21 que é de 2,50 metros. 

foto 01

A espessura da parede de divisa foi aferida e ficou determinado que essa dimensão é de
15,9 centímetros (foto 02), contrastando com a medida informada no Anexo H (000033711023) que foi de
25 centímetros. 



foto 02

 No que tange ao ensaio de esclerometria, a NBR 7584 - Concreto endurecido  -
Avaliação da dureza superficial pelo esclerômetro de reflexão - Método de ensaio define em seu item 1
Escopo que " Esta Norma estabelece o método para a avaliação da dureza superficial do concreto
endurecido pelo uso de esclerômetro de reflexão e se aplica as condições do Anexo A.". Considerando a
aplicação da NBR 7584 e o seu conteúdo, fica evidente que o ensaio de esclerometria é aplicável ao
concreto e não à alvenaria e, tal extrapolação, não se mostra viável nesta norma. 

Ainda, com relação as características físicas da parede de divisa com a rua, foi verificada
a presença de fissuras (foto 1), colocando em dúvida a integridade da alvenaria.  Há também nesta
parede três aberturas, sendo duas mais próximas ao topo e 1 mais próxima ao chão (foto 3), o que, em caso
de uma suposta ruptura da caldeira, poderia servir com uma passagem de detritos, colocando em risco a
incolumidade de transeuntes.  



  

5. PARECER

Diante do exposto, este Conselho Técnico Deliberativo, após análise
criteriosa considerou para emissão deste parecer que o pedido hora formulado apresentou inviabilidades
técnicas para o seu cumprimento, ou seja,  verifica-se que é inviável a permanência das condições atuais
da edificação com relação a caldeira.

Considerando que o projeto apresenta diversas medidas incompatíveis com as condições
encontradas in loco. 

Considerando que a a parede de divisa com a rua apresenta características de fragilidade
que colocam em risco sua integridade e de transeuntes. 

Considerando que o teste de aferição utilizado pra determinar a resistência da parede é
não é aplicável à alvenaria.

Diante disso decidimos por:
INDEFERIR  o pedido relativo a manutenção da atual condição da edificação em

relação à caldeira.
DETERMINAR :

1. O fechamento com alvenaria das três aberturas que estão presentes na parede que faz divisa com a rua.
Este fechamento deverá ser realizado com bloco cerâmico e as duas faces deverão ser rebocadas com
no mínimo 1,5 cm para que a estanqueidade seja garantida. Caso haja a necessidade de se possuir
aberturas no ambiente da caldeira, estas poderão ser feitas internamente à edificação ou por meio de
ventiladores eólicos e não na parede de divisa com a rua. 

2.  A construção de uma parede paralela àquela de divisa com a rua que tenha as mesmas características
de uma parede com resistência ao fogo de 4 h, conforme anexo B da NT 08/2022 - Resistência ao fogo
dos elementos de construção, não sendo necessário realizar revestimento da face voltada para a parede
antiga. A estrutura da parede deverá ser em concreto armado, obedecendo os critérios e requisitos da
NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

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.
 
 



Rodrigo Ferreira da Silva - MAJ QOC
Presidente

 
Renato Cassimiro Santiago - Cap QOC

Membro
 

Hendrigo de Matos Magnago - Cap QOC
Membro

 

 CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR,
aos 14 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA DA SILVA, Presidente, em
14/10/2022, às 15:26, 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 HENDRIGO DE MATOS MAGNAGO, Membro, 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.

Documento assinado eletronicamente por RENATO CASSIMIRO SANTIAGO, Membro, em
14/10/2022, às 15:58, 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
000033711136 e o código CRC 1AF64DB2.

 

CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO

RUA C-124, ESQUINA COM RUA C-117, S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM
AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO

 

Referência: Processo nº 202200011030416 SEI 000033711136

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033711136&crc=1AF64DB2


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 136, de 05 de setembro de 2022

 
 

Prorrogação de prazo para finalização dos trabalhos da Comissão de
Estudos sobre avaliação dos procedimentos administrativos aplicados
à emissão de Certificados de Conformidade e às multas relacionadas
aos serviços técnicos da Corporação.

 

 
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, resolve:

 
 
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 16 de setembro de 2022, o prazo para

conclusão dos trabalhos da Comissão de Estudos sobre avaliação dos procedimentos administrativos
aplicados à emissão de Certificados de Conformidade e às multas relacionadas aos serviços técnicos da
Corporação, instaurada pela Portaria 121/2022 de 11 de agosto de 2022. 

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
 
Goiânia, 6 de setembro de 2022.
 
 

MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA - TC QOC
Comandante do CAT 

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 06/09/2022, às 10:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site



http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033399927 e o código CRC DC5A87DE.

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 202200011021440 SEI 000033399927

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033399927&crc=DC5A87DE


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011021440
Nome: SEBRAE
Assunto: Avaliação dos procedimentos administrativos utilizados na emissão do Certificado de
Conformidade - CERCON

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 76/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Federal n. 13.874, de 20/12/2019 - Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica;

1.2 Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006 - Institui o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico;

1.3 Lei Estadual n. 11.651, de 26/12/1991 - Institui o Código Tributário do Estado de Goiás

1.4 Normas Técnicas – CBMGO;

1.5 Portaria n. 121/2022 – CBM;

 

2. SITUAÇÃO ATUAL

 

Atualmente o processo de regularização das edificações no Estado de Goiás é regulado na Norma Técnica 01
com o procedimentos Simplificado,  Processo Técnico e Processo Técnico para Ocupações Temporárias.

 

2.1 - Processo Simplificado



 

O Processo simplificado dispensa a prévia inspeção in loco e implica na assunção de responsabilidade pelo
proprietário ou o responsável pelo uso quanto à instalação e à manutenção dos requisitos de segurança contra
incêndio e pânico, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

 

O Processo Simplificado é dividido então em duas categorias:

 

2.1.1 Processo Simplificado para Certificação Prévia:

 

Este processo dispensa a prévia inspeção in loco e implica na assunção de responsabilidade pelo proprietário
das medidas de segurança da edificação e após a conferência documental, a edificação obterá a Certificação
Prévia.

 

2.1.2 Processo Simplificado para Certificação Facilitada:

 

Para edificações que se enquadrem nos requisitos para Processo Simplificado Prévio, nos termos do item
6.2.2.1, e que tenham até 200 m², o processo de certificação dispensa que sejam realizadas previamente a
inspeção in loco e a conferência da documentação, implicando em assunção de responsabilidade pelo
empresário e pessoa jurídica quanto à instalação e manutenção dos requisitos de segurança contra incêndio e
pânico, sob pena de aplicação de sanções administrativas, sendo então o CERCON emitido imediatamente a
solicitação.

 

2.2 CRITÉRIOS UTILIZAÇÃO DO PROCESSO SIMPLIFICADO

 

Com exceção daquelas edificações e/ou áreas de risco descritas nos itens 2.2.1 e 2.2.2, o Processo
Simplificado aplica-se às edificações com área construída e/ou áreas de risco igual ou inferior a 750,00 m²
desde que atendam às seguintes condições:

 

a) Não possuir mais de 03 (três) pavimentos e não possuir qualquer tipo de abertura através de portas,
telhados e janelas, para o interior de edificações ou estabelecimentos adjacentes;

b) Possuir lotação abaixo de 200 (duzentas) pessoas;

c) Não possuir subsolo com ocupação distinta de estacionamento;

d) Não comercializar ou armazenar volume superior a 500 (quinhentos) litros de líquido inflamável ou
combustível;

e) Não possuir GLP acima de 190 (cento e noventa) Kg;

f) Não comercializar ou revender gás liquefeito de petróleo (GLP);



g) Não comercializar, manipular ou armazenar produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao
patrimônio, tais como: explosivos, peróxidos orgânicos ou substâncias oxidantes, tóxicas, radioativas,
corrosivas e perigosas diversas.

 

2.2.1 As edificações com área construída e/ou área de risco maior que 200 m2 classificadas nas divisões B-1,
B-2, C-3, E-1, E-4, E-5, E-6, F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11 H-2, H-3, H-4, H-5, J-2,
J-3 e J-4 devem ser classificadas como Processo Técnico.

2.2.2 As edificações com área construída e/ou área de risco que se enquadrem nas divisões: L-1, L-2, L-3 e
M-2 devem ser classificadas como Processo Técnico, independentemente da área.

 

 

3. CONSIDERAÇÕES

 

3.1 Lei 13.874 de 2019 – ( Declaração de Direitos de Liberdade Econômica );

 

Destacamos dois artigos da Lei 13.874 onde é feita previsão de autodeclaração do solicitante para algumas
situações bem como o no princípio da boa-fé do particular perante o poder público:

 

Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:

I - a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;

II - a boa-fé do particular perante o poder público;

 

Art. 9º O art. 4º da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 4º ..........................................................................................................

.........................................................................................................................

§ 5º Ato do Poder Executivo federal disporá sobre a classificação mínima de atividades debaixo risco, válida
para todos os integrantes da Redesim, observada a Classificação Nacional de Atividades Econômicas,
hipótese em que a autodeclaração de enquadramento será requerimento suficiente, até que seja
apresentada prova em contrário.” (NR)

 

Percebemos que estes dois dispositivos fortalecem a certificação facilitada, onde é feita a autodeclaração do
proprietário referente a instalação das medidas de segurança da edificação.

 

 

3.2 Observando o item 6.2.2.1.6 da Norma Técnica 01 percebemos que algumas edificações na faixa entre
200 e 750m2 são excluídas do Processo Simplificado:



 

"6.2.2.1.6 As edificações com área construída e/ou área de risco maior que 200 m2 classificadas nas divisões
B-1, B-2, C-3, E-1, E-4, E-5, E-6, F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11 H-2, H-3, H-4, H-5,
J-2, J-3 e J-4 devem ser classificadas como Processo Técnico."

 

Analisando as ocupações do item acima o principal questionamento seria:

Qual a diferença, do ponto de vista de Segurança Contra Incêndio entre B-1 – HOTEL de 200 ou 750m2 ?

 

Todas as edificações listadas no item 6.2.2.1.6 teriam suas exigências definidas na tabela 5 do Anexo A da
NT-01:

 

4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

 

Considerando as premissas da boa-fé do particular perante o poder público e a hipótese de autodeclaração
para enquadramento nos requisitos exigidos para definição de risco da edificação, esta comissão propõe
que em todo processo simplificado sejam adotados os critérios da certificação facilitada, revisando os itens
abaixo da Norma Técnica 01:

 

6.2.2.1 Processo Simplificado para Certificação Prévia: Facilitada:

 

6.2.2.1.1 Este processo dispensa a prévia inspeção in loco e implica na assunção de responsabilidade pelo
proprietário ou o responsável pelo uso quanto à instalação e à manutenção dos requisitos de segurança contra
incêndio e pânico, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

6.2.2.1.1  Este processo de certificação dispensa que sejam realizadas previamente a inspeção in loco e a
conferência da documentação, implicando em assunção de responsabilidade pelo empresário e pessoa
jurídica quanto à instalação e manutenção dos requisitos de segurança contra incêndio e pânico, sob pena de
aplicação de sanções administrativas

 



6.2.2.1.2 Caso cumpra todos os requisitos descritos e após a conferência documental, a edificação obterá a
Certificação Prévia descrita no item 7.1.2.2 desta NT.

6.2.2.1.2 A regularização junto ao CBMGO para os casos de Certificação Facilitada deve ser realizada no
sítio eletrônico do CBMGO, mediante pedido do proprietário ou o responsável pelo uso da edificação.

 

6.2.2.1.3 O CBMGO pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas por meio de
inspeções in loco e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no item 6.2.2.5.

6.2.2.1.3 O responsável deve anexar digitalmente ao processo os documentos elencados no item 6.2.2.1.8.1
desta norma técnica;

 

6.2.2.1.4 O proprietário ou responsável pelo uso, seja pessoa física ou jurídica, fica obrigado a realizar a
instalação e manutenção dos itens de segurança previstos no Código Estadual de Segurança Contra Incêndio
e Pânico, Lei 15.802, de 11 de Setembro de 2006 e nas Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás, sob pena de aplicação de sanções administrativas previstas.

 

6.2.2.1.5 Após os documentos serem anexados e o pagamento da taxa ser compensado, o CERCON ficará
disponível para o contribuinte.

 

6.2.2.1.6 O CBMGO pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas por meio de
fiscalização in loco e/ou verificação de autenticidade de documentos         

 

6.2.2.2.7 Caso seja constatada alguma irregularidade nas informações apresentadas, o CERCON será
cancelado e os responsáveis estarão sujeitos as sanções previstas na Lei 15.802/2006.

 

6.2.2.1.8 Com exceção daquelas edificações e/ou áreas de risco descritas no iten 6.2.2.1.9, o Processo
Simplificado aplica-se às edificações com área construída e/ou áreas de risco igual ou inferior a 750,00 m²
desde que atendam às seguintes condições:

 

a) Não possuir mais de 03 (três) pavimentos e não possuir qualquer tipo de abertura através de portas,
telhados e janelas, para o interior de edificações ou estabelecimentos adjacentes;

b) Possuir lotação abaixo de 200 (duzentas) pessoas;

c) Não possuir subsolo com ocupação distinta de estacionamento;

d) Não comercializar ou armazenar volume superior a 500 (quinhentos) litros de líquido inflamável ou
combustível;

e) Não possuir central de GLP com capacidade total acima de 190 (cento e noventa) Kg;

f) Não comercializar, ou revender ou armazenar gás liquefeito de petróleo (GLP);

g) Não comercializar, manipular ou armazenar produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao
patrimônio, tais como: explosivos, peróxidos orgânicos ou substâncias oxidantes, tóxicas, radioativas,



corrosivas e perigosas diversas.

h) Não Comercializar, produzir ou armazenar fogos de artifício e/ou outros materiais explosivos;

 

 6.2.2.1.9 Não se aplicam ao Processo Simplificado as seguintes edificações:

a) Com área construída e/ou área de risco maior que 200 m2 classificadas nas divisões B-1, B-2, C-3, E-1,
E-4, E-5, E-6, F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11, H-2, H-3, H-4, H-5, J-2, J-3 e J-4.

b)  Com área construída e/ou área de risco que se enquadrem nas divisões L-1, L-2, L-3 e M-2,
independentemente da área.

c) Que tenham necessidade de comprovação de Isolamento de Risco entre edificações, conforme NT-07

 

6.2.2.1.10 As edificações que possuírem afastamento mínimo de 14 metros entre si estarão dispensadas
da comprovação exigida na alínea "c" do item anterior

 

6.2.2.2 Processo Simplificado para Certificação Facilitada:

6.2.2.2.1 ...

6.2.2.2.2 ...

6.2.2.2.3 ...

6.2.2.2.4 ...

6.2.2.2.5 ...

6.2.2.2.6 ...

 

6.2.3 PROCESSO TÉCNICO

 6.2.3.1 O Processo Técnico aplica-se às edificações e áreas de risco não contempladas pelo Processo
Simplificado.

 6.2.3.2 No Processo Técnico são necessários os procedimentos de inspeção, conforme item 6.4 e de
aprovação de projeto conforme item 6.2.3.4  somente para as edificações e áreas de risco que se enquadrem
em ao menos um dos casos a seguir:

 

a) Ter área construída e/ou áreas de risco acima de 750 m2;

b) Ser classificada nas divisões F-5, F-6 e F-7, de acordo com a Tabela 1 do Anexo – A desta NT;

c) Possuir acima de 03 (três) pavimentos;

d) Possuir subsolo com ocupação distinta de estacionamento;

e) Possuir armazenamento superior a 05 recipientes transportáveis com massa líquida unitária de até 13 kg de
GLP (P-13) para consumo próprio, ou qualquer volume de GLP destinado à comercialização;



f) Possuir central de GLP com recipiente estacionário;

g) Armazenar acima de 500 (quinhentos) litros de líquidos inflamáveis ou combustíveis em tanques aéreos,
subterrâneos, cilindros ou recipientes fracionados, para qualquer finalidade;

h) Comercializar, produzir ou armazenar fogos de artifício e/ou outros materiais explosivos;

i) Quando houver necessidade de comprovação de Isolamento de Risco entre edificações, conforme NT-07.
Neste caso deve-se apresentar o cálculo de isolamento de risco entre edificações.

 

 

4. CONCLUSÃO                              

 

Sugerimos que para garantir a eficiência da fiscalização no processo de Certificação Facilitada, sejam
revisados os procedimentos de aplicação de multas na NT-42, no intuito de agilizar e simplificar o processo
de fiscalização e aplicação de penalidades, caso necessário, visto que tendem a aumentar o número de
protocolos com informações falsas ou errôneas.

Nota-se ainda que atualmente a figura da "CASSAÇÃO DE CERTIFICADO" manifesta-se apenas no Art. 25
da lei 15.802/2006 como sanção administrativa precedida por Procedimento Administrativo. No entanto,
verifica-se a necessidade da discussão acerca da possibilidade de cancelamento de Certificação Facilitada
sem a necessidade de abertura de Procedimento Adminstrativo em decorrência de apresentação de
documentação contendo informação falsa ou errônea.

Para verificação desses dois itens, sugere-se a criação de Comissão de Estudo específico para estudo e
apresentação de proposta de alteração normativa.

 

Este é o parecer.

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 10 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO SILVA DA SILVEIRA, Chefe, em 11/10/2022,
às 17:07, 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 RAPHAEL PAIVA JUSTO, Bombeiro (a) Militar, em
11/10/2022, às 17:23, 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 ANDERSON ARAUJO DA COSTA, Bombeiro (a)
Militar, em 13/10/2022, às 15:54, 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
000033946945 e o código CRC ED616A11.

  

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033946945&crc=ED616A11
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

O�cio Nº 56441/2022/CBM
 

Goiânia, 13 de outubro de 2022.
 
 

Ao Senhor
Pablo Lamaro Frazão
Comandante do Comando de Gestão e Finanças
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
Endereço: Av. C-206 - Jardim América
Goiânia - GO

 
 
Assunto:  Plano de Férias 2023
 

Senhor Cel QOC Comandante do CGF,

 

 

Considerando o previsto na NA -05/2018, capitulo II, Art. 3°. Encaminho a Vossa
Senhoria, proposta de intenção de afastamento para gozo de férias dos militares do Comando de Apoio
Logís�co para o ano de 2023, conforme tabela abaixo:

 

 

 

JANEIRO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 TC QOC 1.321 WEDER BARBOSA SUBCMT
2 MAJOR 2.276 BRUNO RODRIGUES DA SILVA SAAD/SMT
3 CAP 1.954 FREDERICO MAGALHÃES GUERRA DECOL
4 1° TEN 3.672 HOLANDO DE OLIVEIRA FRANCO JUNIOR DECOR
5 1° TEN 1.470 DANIEL DA SILVA OLIVEIRA DECON
6 3° SGT 2.448 JOSÉ CONCEIÇÃO DE SOUSA JUNIOR SMT

FEVEREIRO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 1° SGT 2.226 WALLACE LIZARDO GARCIA GUARDA
2 CB 3.782 DIEGO HENRIQUE ALVES RIBEIRO SMT
3 SD 4.098 CRISTIANO DE JESUS MIRANDA DALMOX



JANEIRO

MARÇO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 1° SGT 2.159 RICARDO DE MATOS FERREIRA GUARDA
2 3° SGT 2.854 PEDRO PAULO DE AQUINO MOURA MORAIS  SMT

ABRIL

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 CAP 2.461 KELVES GONÇALVES DECOR
2 2° TEN 3.983 JOÃO PEDRO LUCKZISNKI DA ROCHA DECON
3 2° SGT 1.793 ALESSANDRO ROCHA DE OLIVEIRA GUARDA
4 CB 3.664 PEDRO FLÁVIO FERNANDES ASSIS DECOR

MAIO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 CAP 3.668 ANDRÉ LUIZ SILVA MATOS DECON
2 2° TEN 3.881 ANA CAROLINA CAETANO DE BRITO DECON
3 CB 3.501 CAMILA CUNHA ALVES SAAD

JUNHO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 2° TEN 2.973 ANAÍSE LAURENE DE PAULA MOREIRA DECOR
2 ST 1.165 ANTÔNIO DA SILVA MORAES DALMOX
3 3° SGT 2.804 FRANCISMAR RODRIGUES DOS SANTOS SMT
4 SD 3.711 WELMO FERNANDES CARVALHO SMT

JULHO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 CAP 1.954 FREDERICO MAGALHÃES GUERRA DECOL
2 1° TEN 2.395 ÉRIKA PINHEIRO RIBEIRO DECOP
3 1° TEN 3.672 HOLANDO DE OLIVEIRA FRANCO JUNIOR DECOR
4 1° TEN 3.849 WHESLLEY ALVES SARDINHA DERC
5 1° SGT 1.947 FLAMARION FERREIRA DE ARAÚJO DECOR
6 2° SGT 2.593 EDER MIGUEL DA ROCHA GUARDA

AGOSTO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 1° TEN 3.849 WHESLLEY ALVES SARDINHA DERC
2 2° TEN 2.002 JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE DALMOX
3 CB 3.497 JOSÉ HÉLIO DE BRITO DECOP
4 3° SGT 3.581 MARCO AURÉLIO ALVES PEREIRA SMT

SETEMBRO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 MAJ 2.310 NICOCOLO INÁCIO ALVES DE SOUSA DERC
2 ST 1.180 ALICIOMAR NUNES DE LIMA SOARES SMT
3 3° SGT 2.477 LYVIA MACHADO DE OLIVEIRA LIMA DECOP
4 3° SGT 3.581 MARCO AURÉLIO ALVES PEREIRA SMT
5 CB 3.569 DEUSDETE DOS SANTOS SILVA SMT

OUTUBRO



JANEIRO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 1° TEN 1.699 ROGÉRIO MOTA DE SOUZA DECON
2 2° SGT 1.902 EDVALDO PEREIRA MARTINS SMT
3 3° SGT 2.854 PEDRO PAULO DE AQUINO MOURA MORAIS SMT
4 3° SGT 2.587 MARCOS VINICIOS GRANGEIRO DAMACENA DECOL

NOVEMBRO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 CAP 2.774 RENATO CASSIMIRO SANTIAGO DECON
2 1° TEN 3.849 WHESLLEY ALVES SARDINHA DERC
3 2° TEN 3.881 ANA CAROLINA CAETANO DE BRITO DECON
4 3° SGT 2.587 MARCOS VINICIOS GRANGEIRO DAMACENA DECOL
5 CB 3.512 CLARA VASCONCELOS TAVEIRA DALMOX

DEZEMBRO

ORD POSTO/GRAD RG NOME SEÇÃO
1 1° TEN 3.671 JOEL VARELA DO NASCIMNTO NETO DECOL
2 1° TEN 1.613 LUIZ SÉRGIO CARNEIRO DA SILVA SAAD
3 2° TEN 0.229 ARISTELINO GOMES DE SOUZA DERC
4 1° SGT 1.528 GERMINO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DECOL
5 2° SGT 1.945 FERNANDO SANTOS MESQUITA SMT
6 3° SGT 3.794 RAPHAEL CAIXETA SERPA DECOR

 

 

AMI de Souza Conceição - Cel QOC

Comandante do CAL

 

 

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
14/10/2022, às 12:09, 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
000034551081 e o código CRC A13535BF.

 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

AVENIDA CONSOLACAO Qd.35 Lt.3/10, , - Bairro SETOR CIDADE JARDIM - GOIANIA - GO - CEP
74425-535 - (62)3201-6384.

 

Referência: Processo nº 202200011033653 SEI 000034551081

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034551081&crc=A13535BF


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
 
 
 

PLANO Nº 6 / 2022 CBM/CGE-14237

PLANO DE GESTÃO 2022

 

REFERÊNCIA: Plano Estratégico 2022 – 2031.

 

1. FINALIDADE:

Estabelecer as ações gerais para o ano de 2022 conforme diretrizes do Comando Geral e
atribuí-las aos diversos setores do CBMGO visando a delegação das ações aos elementos subordinados,
atendendo ao que preconiza o Planejamento Estratégico 2022–2031.

 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Da publicação até 31 de dezembro de 2022, no âmbito do CBMGO.

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1. Executar a 2ª Edição do Plano Estratégico do CBMGO;

3.2. Estabelecer ações a serem executadas no ano de 2022, visando assim colocar em
prá�ca o Plano Estratégico 2022-2031;

3.3. Controlar as ações realizadas ao longo do ano de 2022;

3.4. Realizar o método de gestão PDCA, com o obje�vo de manter o controle das ações
a realizar e das realizadas.

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTE PLANO:

Foi solicitado a todos Comandantes e Chefes de OBM’s que elaborassem os seus
respec�vos Planos de Comando, u�lizando a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para definir a
priorização das suas ações (programas e projetos) a serem executadas em 2022, bem como a ferramenta
5W2H para definição dos seus planos de ação.

Além da u�lização das ferramentas supracitadas os Comandantes e Chefes também
foram orientados a consultarem as inicia�vas estratégicas consignadas no Plano Estratégico do CBMGO
2022-2031, para servirem de ideia na construção dos seus programas, projetos e ações.

Os planos de comando foram encaminhados ao Comando de Gestão Estratégica – CGE,
onde foi verificado o alinhamento das ações ao Plano Estratégico vigente, bem como se as mesmas
estavam classificadas no nível tá�co/operacional ou estratégico, de forma que as ações classificadas



como sendo estratégicas foram compiladas e validadas junto ao Comando Geral dando origem a este
documento.

 

5. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS:

5.1 PERSPECTIVA: SOCIEDADE.

OBJETIVO: 1.1 ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACESSÍVEL, ÁGIL, EFETIVO E DE
QUALIDADE.

 

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES INDICADORES RESPONSÁVEIS

1

 
Mensurar e avaliar os inves�mentos

realizados pelo CBMGO
 

Taxa de execução do
orçamento para

inves�mento
BM/4 e CGE

2

 
Mensurar e avaliar o nível de sa�sfação do

cidadão atendido pela Corporação em
relação ao serviço prestado

 

Índice de sa�sfação BM/5 e CGE

3

 
Mensurar e avaliar o tempo-resposta de

atendimento às emergências
 

Taxa de conformidade  do
tempo-resposta BM/6 e CGE

4

 
Mensurar e avaliar o impacto do PROEBOM

no que tange aos reflexos de prevenção
social

 

Taxa de sucesso do
PROEBOM BM/8 e CGE

5
 

Mensurar e avaliar a suficiência de efe�vo
 

Taxa de bombeiros
militares  por mil

habitantes
CGF e CGE

6

 
Mensurar e avaliar o quan�ta�vo de
processos mapeados e aprimorados

 

Taxa de processos
mapeados e aprimorados CGE

7 Mensurar e avaliar a captação de recursos
extraorçamentários

Taxa de sucesso na
captação de recursos
extraorçamentários

CGE

8

 
Mensurar e avaliar o desempenho da

execução do Plano Estratégico
 

Taxa de execução do Plano
Estratégico CGE

9

 
Mensurar e avaliar a quan�dade de

bombeiros militares e civis capacitados pelo
CBMGO

 

Taxa de capacitação de
Bombeiros Militares CAEBM e CGE

10

 
Mensurar e avaliar a quan�dade de

conteúdo técnico-cien�fico elaborado e
revisado pelo CBMGO

 

Taxa de aproveitamento
dos conteúdos técnico-
cien�ficos produzidos

Comissão Temá�ca
de Gestão do

Conhecimento e CGE



 

 

5.2 PERSPECTIVA: GESTÃO, OPERAÇÕES E PROCESSOS.

OBJETIVO: 2.1 EXPANDIR E APRIMORAR OS SERVIÇOS DA CORPORAÇÃO DE FORMA
SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE.

ESTRATÉGIA: 2.1.1 Viabilizar recursos humanos suficientes para suprir as demandas
ins�tucionais.

Inicia�va: 2.1.1.1 Realizar gestão junto ao Governo do Estado para manter o fluxo
con�nuo de ingresso de militares, por meio de concurso público, conforme a demanda de reposição e
expansão ins�tucional.
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11

 
Promover concurso público para

ingresso
de pessoal na Corporação

 

Realização do Concurso CGF e CG

 

Inicia�va: 2.1.1.4 Estabelecer parcerias com en�dades públicas e privadas para
incrementar o serviço operacional.
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12

 
Fomentar junto aos municípios a criação

das COMPDEC
 

Instalação de COMPDEC’s CODEC

13 Realizar estudo e apresentar projeto
para ingresso de militares temporários

Projeto para ingresso de
militares temporários

 
Presidente da

comissão para realizar
estudo e apresentar

projeto para ingresso
de militares
temporários

 

 

Inicia�va: 2.1.1.5 Promover adequações norma�vas concernentes à fixação do efe�vo e
sua distribuição nos quadros, postos e graduações.
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14

 
Realizar estudo e apresentar proposta de
atualização do Quadro de Organização e

Distribuição de Efe�vo - QODE
 

Proposta de atualização do
Quadro de Organização e

Distribuição de Efe�vo - QODE

 
Presidente da

comissão para estudo
e elaboração de

proposta de
atualização do QODE

 

 

Inicia�va: 2.1.1.6 Automa�zar a prestação de serviços da área meio com uso de
tecnologia.
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15

 
Aprimorar os sistemas (SIAPI/TABLET
MOBILE, SISCOA, SISSAUDE, SISCOV,

SICOMAT)
 

5 (cinco) sistemas
aprimorados BM/6

16

 
Modernizar a infraestrutura de TI do

CBMGO
 

Aquisição de equipamento de
TI BM/6 e CAL

17

 
Desenvolver sistemas

(Fundo Rota�vo e Perícia de Incêndio)
 

2 (dois) sistemas
desenvolvidos BM/6

 

ESTRATÉGIA: 2.1.2 Promover a capilaridade dos serviços operacionais do Corpo de
Bombeiros Militar no Estado.

Inicia�va: 2.1.2.1 Norma�zar os parâmetros para expansão ins�tucional com a devida
previsão de recursos mínimos necessários.
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18

 
Realizar estudo de padronização

e classificação de OBM’s
 

Proposta de padronização
e classificação de OBM’s CGF

 

Inicia�va: 2.1.2.2 Elaborar e implementar o Plano de Expansão do CBMGO para os
próximos 10 anos, com base em estudo de viabilidade operacional e financeira.
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19 Elaborar Plano de Capilaridade -
Regionalização Bombeiro Militar

Plano de Capilaridade -
regionalização bombeiro

militar

 
Presidente da
comissão para

estudar e apresentar
plano de capilaridade

- regionalização
bombeiro militar 

 

20 Construir quartel operacional 
em Valparaíso Quartel operacionalizado 4° CRBM 

21

 
Construir Posto Avançado (GO-060 entre

Goiânia e Trindade)
 

Posto Avançado
operacionalizado 5º CRBM

22 Construir quartel operacional
em Alto Paraíso Quartel operacionalizado 9° CRBM

 

ESTRATÉGIA: 2.1.3 Modernizar e reaparelhar o aparato operacional da Corporação.

Inicia�va: 2.1.3.1 Implementar, mediante estudo anual, a modernização e
reaparelhamento dos serviços operacionais, estabelecendo as prioridades para cada exercício.
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23  
Modernizar e reaparelhar os serviços
operacionais do 4° BBM – Rio Verde

 

02 (duas) AV’s 2° CRBM e 4° BBM –
Rio Verde

24

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do 13° BBM - Jataí
 

01 (uma) Cascata 2° CRBM e 13° BBM -
Jataí

25

 
Modernizar e reaparelhar os serviços
operacionais do 16º BBM - Mineiros

 

01 (uma) AV 2° CRBM e 16º BBM -
Mineiros

26

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do 3° BBM - Anápolis
 

03 (três) motos para
realizar vistorias

3° CRBM e 3° BBM -
Anápolis

27

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do 5° BBM – Luziânia
 

02 (duas) AV’s 4° CRBM e 5° BBM –
Luziânia

28

 
Modernizar e reaparelhar os serviços
operacionais da 8ª CIBM - Cristalina

 

01 (uma) AV 4° CRBM e 8ª CIBM -
Cristalina

29

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do 7° BBM – Aparecida de
Goiânia

 

02 (duas) AV’s 5° CRBM e 7° BBM –
Aparecida de Goiânia

30

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do 7° BBM – Aparecida de
Goiânia

 

01 (uma) UR 5° CRBM e 7° BBM –
Aparecida de Goiânia

31

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do 7° BBM – Aparecida de
Goiânia

 

01 (uma) Cascata 5° CRBM e 7° BBM –
Aparecida de Goiânia

32

 
Modernizar e reaparelhar os serviços
operacionais do 15° BBM - Trindade

 

01 (uma) AV 5° CRBM e 15° BBM -
Trindade

33

 
Modernizar e reaparelhar os serviços
operacionais da 7ª CIBM - Inhumas

 

01 (uma) ASA 5° CRBM e 7ª CIBM -
Inhumas

34

 
Modernizar e reaparelhar os serviços
operacionais da 7ª CIBM - Inhumas

 

01 (uma) AV 5° CRBM e 7ª CIBM -
Inhumas

35

 
Modernizar e reaparelhar os serviços
operacionais da 21ª CIBM - Nerópolis

 

01 (uma) AV 5° CRBM e 21ª CIBM -
Nerópolis

36  01 (uma) lancha 7º CRBM e 6º BBM -



Modernizar e reaparelhar os serviços
operacionais do 6° BBM - Itumbiara

 

Itumbiara

37

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do 10° BBM - Catalão
 

02 (duas) motos
para realizar vistorias

7° CRBM e 10° BBM -
Catalão

38

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

29 (vinte e nove) UR’s

CAL

39

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

01 (uma) USA

40

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

04 (quatro) ABTS’s

41

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

06 (seis) ABS’s

42

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

01 (um) ACF

43

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

01 (um) APC

44

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

01 (um) APP

45

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

10 (dez) ASA’s

46

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

01 (um) ATP (VAN)

47

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

09 (nove) AV’s

48

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do 1° BBM - Goiânia
 

01 (uma) viatura específica
para serviço náu�co

49

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do 1° BBM - Goiânia
 

01 (uma) viatura específica
para serviço de busca, resgate

e salvamento com cães

50  Estudo apresentado 1º BBM e CAL



Desenvolver estudo sobre aquisição,
manutenção e uso das cascatas no âmbito

da Capital.
 

51

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

40 (quarenta) ASA’s - Locação CAL/SSP

52

 
Modernizar e reaparelhar os serviços

operacionais do CBMGO
 

10 (dez) AV’s - Locação CAL/SSP

 

ESTRATÉGIA: 2.1.4 Fortalecer os programas sociais e de cultura de prevenção
desenvolvidos pela Corporação.

Inicia�va: 2.1.4.1 Definir, padronizar e implementar as ações sociais a serem prestadas
pelo Corpo de Bombeiros de acordo com a sua competência legal.
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53
 

Criar museu histórico do CBMGO
 

Museu Histórico do CBMGO 7º CRBM e 9º BBM -
Caldas Novas

 

Inicia�va: 2.1.4.2 Monitorar a eficácia e alcance dos programas sociais, por meio de
banco de dados, para apoio da tomada de decisão.
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54

 
Criar banco de dados dos ex-alunos do

PROEBOM
 

Banco de dados dos ex-
alunos do PROEBOM BM/8

 

Inicia�va: 2.1.4.3 Mapear e intensificar a realização do PROEBOM nas localidades mais
vulneráveis.
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55
 

Promover a realização do PROEBOM
 

58 (cinquenta e oito) turmas
formadas BM/8

 

OBJETIVO: 2.2 IMPLEMENTAR A MELHORIA CONTÍNUA DOS PRO CESSOS
OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS.

ESTRATÉGIA: 2.2.1 Aprimorar os processos relacionados às a�vidades operacional e
administra�va.

Inicia�va: 2.2.1.2 Definir e mapear os principais processos relacionados à área meio da
Corporação.
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56  Criação de Conselho CODEC



Criar e operacionalizar o Conselho Estadual
de Proteção e Defesa Civil

 

57

 
Elaborar e implementar projeto de curso

de modelagem e mapeamento de
processos para o CBMGO

 

06 (seis) turmas de 10 (dez)
alunos CGE

58

 
Realizar inspeção técnica nas Unidades

Operacionais do 1º CRBM
 

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
1° CRBM

59

 
Realizar inspeção técnica nas Unidades

Operacionais do 2° CRBM
 

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
2° CRBM

60

 
Realizar inspeção técnica nas Unidades

Operacionais do 3° CRBM
 

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
3° CRBM

61

 
Realizar inspeção técnica nas Unidades

Operacionais do 4° CRBM
 

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
4° CRBM

62

 
Realizar inspeção técnica nas Unidades

Operacionais do 5° CRBM
 

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
5° CRBM

63

 
Realizar inspeção técnica nas Unidades

Operacionais do 6° CRBM
 

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
6° CRBM

64

 
Realizar inspeção técnica nas Unidades

Operacionais do 7° CRBM
 

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
7° CRBM

65

 
Realizar inspeção técnica nas Unidades

Operacionais do 8° CRBM
 

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
8° CRBM

66

 
Realizar inspeção técnica nas Unidades

Operacionais do 9° CRBM
 

01 (uma) inspeção por
semestre em cada OBM

subordinada
9° CRBM

67
 

Mapear processos do CCD
 

09 (nove) processos
mapeados CCD

68  
Realizar estudo e apresentar proposta

sobre o uso e manutenção de viaturas na
Corporação

 

Proposta sobre o uso e
manutenção de viaturas na

Corporação

 
Presidente da
Comissão para

realizar estudo e
apresentar proposta

sobre o uso e
manutenção de

viaturas na
Corporação



 

69

 
Mapear os processos de captação de

recursos extraorçamentários por meio de
emendas parlamentares

 

02 (dois) processos
mapeados CGE

70

 
Promover a regionalização do serviço de

inteligência do CBMGO
 

Capacitação de ao menos 1
(um) militar em cada

regional para atuar na
a�vidade de inteligência

BM/2

71

Realizar estudo técnico visando iden�ficar
os parâmetros para definição dos valores

com vistas à ins�tuição de “Taxa de
Fiscalização contra Incêndio”.

Parâmetros para definição
dos valores com vistas à
ins�tuição de “Taxa de

Fiscalização contra Incêndio”.

 
Presidente da

comissão de estudo
técnico visando

iden�ficar os
parâmetros para

definição dos valores
com vistas à

ins�tuição de “Taxa
de Fiscalização contra

Incêndio”
 

72 Realizar estudo e apresentar proposta de
atualização do regulamento de uniformes

Proposta de atualização do
regulamento de uniformes

 
Presidente da
Comissão para

realizar estudo e
apresentar

proposta de
atualização do

regulamento de
uniformes

 

 

ESTRATÉGIA: 2.2.2 O�mizar o sistema de triagem e atendimento a emergências.

Inicia�va: 2.2.2.1 U�lizar novas tecnologias para o�mizar a triagem, despacho,
coordenação e o emprego do aparato operacional.
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73
 

Reformular o POP/COB
 

POP/COB reformulado BM/3 e COB

74

 
Implementar serviço específico de captura

de animal de pequeno e médio porte
 

Serviço implementado COB e
1º CRBM

 

OBJETIVO: 2.3 FORTALECER A GOVERNANÇA CORPORATIVA.

ESTRATÉGIA: 2.3.1 Fortalecer e intensificar as ações de assessoria parlamentar.

Inicia�va: 2.3.1.1 Criar coordenações regionais de assessoria parlamentar voltadas para
os interesses ins�tucionais.
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75  Portaria de ins�tuição CG e CGE



Ins�tuir as assessorias parlamentares
regionais

 

 

ESTRATÉGIA: 2.3.2 Aperfeiçoar os disposi�vos legais visando subsidiar o processo
decisório na condução da Corporação.

Inicia�va: 2.3.2.1 Revisar normas ins�tucionais com definição de regras obje�vas para
as decisões sustentadas no mérito administra�vo, especialmente quanto a lotação, transferência,
promoção e recompensas militares.
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Analisar e propor a revogação de normas
já mapeadas pela seção, que atualmente

encontram-se sem eficácia
 

Relatório de análise e
proposição de revogação de

normas
BM/1

77

 
Atualizar as normas Administra�vas 18, 19

e 25
 

03 (três) Normas
Administra�vas CCD e BM/1

78

 
Atualizar as normas Administra�vas 02 e

08
 

02 (duas) Normas
Administra�vas CGF e BM/1

79

 
Criar a norma operacional de proteção

e defesa civil
 

01 (uma) Norma Operacional CODEC e BM/1

80 Realizar estudo e apresentar proposta de
atualização do RESIOBOM

Proposta de atualização do
RESIOBOM

 
Presidente da
comissão para

realizar e estudo e
apresentar proposta

de atualização do
RESIOBOM

 

81 Realizar estudo e apresentar proposta de 
critérios para concessão de elogios 

Proposta de  critérios
para concessão de elogios 

 
Presidente da
comissão para

realizar estudo e
apresentar proposta

de  critérios
para concessão de

elogios
 

82
Realizar estudo e apresentar proposta de

padronização de efe�vo nas
OBMs administra�vas

Proposta de padronização de
efe�vo nas

OBMs administra�vas

 
Presidente da
comissão para

realizar estudo e
apresentar proposta
de padronização de

efe�vo nas
OBMs administra�vas

 
83 Realizar estudo e apresentar proposta de Proposta de avaliação  



avaliação profissional de oficiais profissional de oficiais Presidente da
comissão para

realizar estudo e
apresentar proposta

de avaliação
profissional de

oficiais 
 

84 Realizar estudo e apresentar proposta de
alteração da legislação de medalhas

Proposta de alteração da
legislação de medalhas

 
Presidente da
comissão para

realizar estudo e
apresentar proposta

de alteração da
legislação de

medalhas
 

85 Realizar estudo e apresentar proposta de
avaliação profissional das praças

Proposta de avaliação
profissional das praças

 
Presidente da
comissão para

realizar estudo e
apresentar proposta

de avaliação
profissional das

praças
 

 

ESTRATÉGIA: 2.3.4 Ins�tuir polí�ca de tomada de decisão baseada em evidências a
par�r da análise de dados.

Inicia�va: 2.3.4.1 Desenvolver painéis de Business Intelligence que apresentem dados e
informações que subsidiem a análise e tomada de decisão do comando da Corporação.
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86

 
Implementar painéis de BI para

monitoramento da execução dos programas
e projetos da corporação

 

Painel de BI implementado CGE e BM/6

 

Inicia�va: 2.3.4.4 Elevar o nível de maturidade em gerenciamento de projetos
implantando uma metodologia para a Corporação.
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87

 
Desenvolver metodologia de gerenciamento

de projetos
 

01 (um) Manual de
Gerenciamento de Projetos CGE

 

ESTRATÉGIA: 2.3.5 Estabelecer mecanismos para fortalecer o comprome�mento
profissional.

Inicia�va: 2.3.5.1 Realizar, periodicamente, pesquisa de clima organizacional.
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88  
Desenvolver e aplicar pesquisa de clima

organizacional
 

Resultado da pesquisa BM/5 e CGE

 

Inicia�va: 2.3.5.4 Realizar ciclo de palestras mo�vacionais que fortaleçam o valor e o
dever do militar com a ins�tuição e com a sua missão.
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89

 
Realizar eventos/palestras mo�vacionais para

tropa
 

Palestras CSAU

90

 
Realizar palestras aos militares que

frequentam o PROIN
 

Palestras CCD

 

Inicia�va: 2.3.5.5 Realizar eventos de gestão para o desenvolvimento corpora�vo.
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91
 

Promover reuniões estratégicas
 

02 (duas) Reuniões
Estratégicas CGE e BM/3

 

ESTRATÉGIA: 2.3.6 Aprimorar o Programa de Compliance Público na Corporação.

Inicia�va: 2.3.6.2 Ampliar as ações de gerenciamento de risco para todas as áreas da
Corporação, conforme priorização da Coordenação do Compliance Público.
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92
Avançar na implementação da gestão de

riscos nas demais unidades básicas e
complementares da Corporação

 
Expansão da gestão de riscos

para as seguintes áreas:
1- Prevenção e combate a

incêndio florestal;
2 - Assistência à saúde dos

bombeiros militares.
 

Escritório
Permanente de

Compliance
Público

 

Inicia�va: 2.3.6.3 Disponibilizar no site e em outros meios ins�tucionais, conforme Lei
de Acesso à informação, dados e informações sobre programas, projetos, doações, inves�mentos, e
parcerias com outros órgãos e en�dades.
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93

 
Desenvolver e implementar mecanismo de

controle de atendimento a LAI
 

Processo SEI contendo os
relatórios mensais de

atendimento a LAI

 
Escritório

Permanente de
Compliance

Público
 

 



Inicia�va: 2.3.6.4 Realizar treinamentos periódicos com os bombeiros militares sobre os
fundamentos do Compliance Público.
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94

 
Fomentar capacitações sobre fundamentos de

Compliance Público
 

Cer�ficações em Compliance
Público, conforme ranking do

programa

 
Escritório

Permanente de
Compliance

Público
 

 

Inicia�va: 2.3.6.5 Realizar divulgação quanto ao desenvolvimento do Compliance
Público nos diversos canais da Corporação.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEIS

95

 
Desenvolver e implementar projeto de

interiorização do Programa de Compliance
 

Projeto implementado,
conforme ranking do

programa

Escritório
Permanente de

Compliance
Público

 

OBJETIVO: 2.4 APERFEIÇOAR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CORPORAÇÃO.

ESTRATÉGIA: 2.4.2 Aprimorar e ampliar a cobertura do atendimento médico,
odontológico e biopsicossocial dos militares a�vos e ina�vos, e dos dependentes.

Inicia�va: 2.4.2.1 Realizar estudo de viabilidade sobre a implantação da telemedicina na
Corporação, obedecidas as regulamentações legais.
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96

 
Implantar programa de atendimento por

telemedicina no CBMGO
 

Atendimento por
telemedicina implantado CSAU

 

Inicia�va: 2.4.2.4 Construir e implementar unidade de atendimento médico,
odontológico e biopsicossocial (Policlínica), por meio da Assistência Fundacional da Corporação.
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97
 

Construção do prédio da Policlínica em Goiânia
 

01 (uma) Policlínica em
Goiânia ASF e CSAU

 

ESTRATÉGIA: 2.4.3 Assegurar qualidade de vida ao bombeiro militar no ambiente de
trabalho.

Inicia�va: 2.4.3.1 Mapear e dotar todas as Unidades operacionais do Estado com
nivelamento quanto ao padrão de qualidade das estruturas �sicas dos quartéis.
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98

 
Manutenir o tanque de mergulho

do 1° BBM - Goiânia
 

Tanque manutenido 1° CRBM e 1°
BBM - Goiânia

99  01 (uma) central 1° CRBM e 8°



Construir central de assepsia
do 8° BBM – Goiânia

 

de assepsia BBM – Goiânia

100

 
Adquirir materiais para academia de
musculação do 16º BBM - Mineiros

 

Aquisição realizada 2° CIBM e 16º
BBM – Mineiros

101

 
Construir central de assepsia

do 3° BBM – Anápolis
 

01 (uma) central de assepsia 3° CRBM e 3°
BBM – Anápolis

102

 
Construir academia de musculação

do 17° BBM – Pirenópolis
 

01 (uma) academia de
musculação

3° CRBM e 17°
BBM –

Pirenópolis

103
 

Ampliar o quartel de Pirenópolis
 

Ampliação concluída
3° CRBM e 17°

BBM –
Pirenópolis

104

 
Construir academia de musculação

da 2ª CIBM – Anápolis
 

01 (uma) academia de
musculação

3° CRBM e 2ª
CIBM –

Anápolis

105

 
Construir academia de musculação

da 18ª CIBM – Ceres
 

01 (uma) academia de
musculação

3° CRBM e 18ª
CIBM – Ceres

106

 
Construir academia de musculação

do 20° BBM – Águas lindas
 

01 (uma) academia de
musculação

4° CRBM e 20°
BBM – Águas

Lindas

107
 

Ampliar o quartel de Senador Canedo
 

Ampliação concluída
5° CRBM e 14°
BBM – Senador

Canedo

108

 
Construir nova sede do quartel operacional de

São Luís de Montes Belos
 

Nova sede concluída

6° CRBM e 19ª
CIBM – São Luís

de Montes
Belos

109

 
Construir academia de musculação

do 1° PBM – Aruanã
 

01 (uma) academia de
musculação

6° CRBM e 1°
PBM – Aruanã

110

 
Construir academia de musculação

do 10° BBM – Catalão
 

01 (uma) academia de
musculação

7° CRBM e 10°
BBM – Catalão

111

 
Construir central de assepsia

da 16ª CIBM - Goiatuba
 

01 (uma) central de assepsia
7° CRBM e 16ª

CIBM -
Goiatuba

112

 
Construir academia de musculação

da 23ª CIBM - Ipameri
 

01 (uma) academia de
musculação

7° CRBM e 23ª
CIBM - Ipameri

113  
Construir academia de musculação

da 1ª CIBM – Minaçu

01 (uma) academia de
musculação

8° CRBM e 1ª
CIBM – Minaçu



 

114

 
Construir academia de musculação

da 6ª CIBM – Niquelândia
 

01 (uma) academia de
musculação

8° CRBM e 6ª –
CIBM –

Niquelândia

115

 
Adquirir materiais para academia de

musculação da 22ª CIBM – São Miguel do
Araguaia

 

Aquisição realizada

8° CRBM e 22ª
CIBM – São
Miguel do
Araguaia

116

 
Construir academia de musculação

do 19° BBM – Formosa
 

01 (uma) academia de
musculação

9° CRBM e 19°
BBM – Formosa

117
 

Ampliar o quartel de Formosa
 

Ampliação concluída 9° CRBM e 19°
BBM – Formosa

118

 
Adquirir materiais para academia de
musculação da 9ª CIBM – Planal�na

 

Aquisição realizada
9° CRBM e 9ª

CIBM –
Planal�na

119
 

Concluir a obra do CAEBM
 

Obra concluída CAEBM

120
 

Construir Centro de Treinamento do CAEBM
 

Centro de Treinamento
concluído CAEBM

 

Inicia�va: 2.4.3.2 Padronizar do ponto de vista ergonômico móveis e equipamentos
tanto na a�vidade profissional quanto no repouso dos militares.

ORD PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ENTREGAS RESPONSÁVEIS

121

 
Realizar a aquisição de mobiliários para as

seções administra�vas, operacionais e
alojamentos do 4° BBM – Rio Verde

 

Aquisição realizada
2° CRBM e 4°

BBM – Rio
Verde

122

 
Realizar a aquisição de mobiliários para as

seções administra�vas, operacionais e
alojamentos do 16º BBM – Mineiros

 

Aquisição realizada
2° CRBM e 16º

BBM –
Mineiros

123

 
Realizar a aquisição de mobiliários para as

seções administra�vas, operacionais e
alojamentos do 17° BBM – Pirenópolis

 

Aquisição realizada
3° CRBM e 17°

BBM –
Pirenópolis

124

 
Realizar a aquisição de mobiliários para as

seções administra�vas, operacionais e
alojamentos do 2° PBM – Silvânia

 

Aquisição realizada 3° CRBM e 2°
PBM – Silvânia

125  
Realizar a aquisição de mobiliários para as

seções administra�vas, operacionais e

Aquisição realizada 5° CRBM e 7°
BBM –



alojamentos do 7° BBM – Aparecida de Goiânia
 

Aparecida de
Goiânia

126

 
Realizar a aquisição de mobiliários para as

seções administra�vas, operacionais e
alojamentos da 10ª CIBM – Posse

 

Aquisição realizada 9° CRBM e 10ª
CIBM – Posse

 

Inicia�va: 2.4.3.6 Realizar estudo e definir ações voltadas para a qualidade de vida do
bombeiro militar ina�vo.
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127
 

Reformar e ampliar o NIAB
 

Reforma e ampliação
concluída CSAU

128
 

Construir nova sede da ASF
 

Nova sede concluída ASF

129

 
Adquirir materiais para academia de

musculação
 

Aquisição realizada ASF

130

 
Realizar SIPAT e campanhas voltadas

à saúde do militar
 

 SIPAT e campanhas realizadas CGF e CSAU

 

 

5.3 PERSPECTIVA: APRENDIZADO, CRESCIMENTO E INOVAÇÃO.

OBJETIVO: 3.1 APRIMORAR A GESTÃO DO CONHECIMENTO.

ESTRATÉGIA: 3.1.1 Fomentar a geração de conhecimento que possa se materializar em
ações preven�vas, de respostas e boas prá�cas de gestão a serem implementadas ou aprimoradas.

Inicia�va: 3.1.1.1 Criar canal informa�zado para captação de ideias inovadoras e boas
prá�cas para geração de conhecimento.
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131

 
Ins�tuir e executar no âmbito do CBMGO

concurso de boas prá�cas e ideias inovadoras
 

Concurso realizado

 
Comissão

Temá�ca de
Gestão do

Conhecimento
 

132
Implementar projeto de pesquisa, coleta e

registro das histórias do CBMGO
 

Banco de imagens históricas;
Podcast com histórias

contadas por veteranos.

 
Comissão

Temá�ca de
Gestão do

Conhecimento
 

 



Inicia�va: 3.1.1.2 Ins�tuir e cumprir ciclos periódicos de revisão dos protocolos,
manuais, fluxogramas e mapeamentos das respostas operacionais.
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133

 
Reformular e atualizar a biblioteca de processos

mapeados no site do CBMGO
 

Biblioteca reformulada e
atualizada CGE e BM/6

134

 
Elaborar manual de cerimonial e car�lha de

boas prá�cas nas redes sociais
 

01 (um) manual e 01 (uma)
car�lha publicada no site BM/5

135

 
Criar norma operacional de atendimento a
ocorrências envolvendo Produtos Perigosos

 

01 (uma) Norma Operacional 1° CRBM e 24ª
CIBM - Goiânia

136
 

Atualizar o MOB de PP
 

MOB atualizado 1° CRBM e 24ª
CIBM – Goiânia

137

 
Rea�var a biblioteca digital de trabalhos

acadêmicos do CBMGO
 

Biblioteca rea�vada

Comissão
Temá�ca de
Gestão do

Conhecimento

138
 

Regulamentar a atuação da BM/2
 

Portaria publicada BM/2, BM/1 e
CG

 

OBJETIVO: 3.2 CRIAR DOUTRINA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO COM FOCO EM
INOVAÇÃO.

ESTRATÉGIA: 3.2.1 Desenvolver, por meio do setor de ensino, os mecanismos
necessários para implementar uma doutrina de pesquisa no âmbito do CBMGO.

Inicia�va: 3.2.1.1 Estabelecer parcerias com en�dades públicas e privadas para
des�nação de bolsas de pesquisa, bem como estudo e desenvolvimento de inovações.
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139

 
Desenvolver, por meio de parcerias,
pesquisas cien�ficas e/ou inovações

relacionadas a incêndios
 

04 (quatro) pesquisas cien�ficas
e/ou inovações relacionadas a

incêndios.
COTI

140

 
Criar a Assessoria de Ensino, Pesquisa e

Cultura 
 

Portaria de criação da assessoria CAEBM

 

Inicia�va: 3.2.1.2 Implementar estudos para o desenvolvimento de soluções inovadoras
para eventuais ameaças relacionadas às a�vidades bombeiro militar.
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141

 
Criar doutrina de pesquisa e

desenvolvimento com foco no
aprimoramento do serviço prestado

 

01 (um) relatório mensal para cada
departamento CAT



 

Inicia�va: 3.2.1.3 Buscar novos conhecimentos dentro e fora do País, para subsidiar a
pesquisa e o desenvolvimento com foco na inovação.
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142

 
Buscar inovações junto à sociedade de

construção civil para os processos avaliados
pelo CBMGO

 

Colaborar com 6 (seis) revisões
norma�vas CAT

 

Inicia�va: 3.2.1.4 Intensificar a realização de seminários voltados para a inovação na
área operacional.
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143

 
Promover Seminários e Simulados

Temá�cos
 

16 (dezesseis) seminários CAEBM

 

OBJETIVO: 3.3 APRIMORAR A POLÍTICA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA.

ESTRATÉGIA: 3.3.1 Assegurar infraestrutura voltada para formação e capacitação.

Inicia�va: 3.3.1.1 Estruturar complexo de ensino e instrução devidamente aparelhado
para a realização dos cursos e treinamentos da Corporação.
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144

 
Implantar sala de aula temá�ca para ensino

de incêndio ao público interno e externo
 

01 (uma) sala
de aula COTI

145
 

Construir sala de aula do 8° BBM – Goiânia
 

01 (uma) sala
de aula

1° CRBM e 8°
BBM – Goiânia

146
 

Construir sala de aula do 2° PBM – Silvânia
 

01 (uma) sala
de aula

3° CRBM e 2°
PBM – Silvânia

147

 
Construir sala de aula da 21ª CIBM -

Nerópolis
 

01 (uma) sala
de aula

5° CRBM e 21ª
CIBM -

Nerópolis

148

 
Construir sala de aula da 11ª CIBM –

Uruaçu
 

01 (uma) sala  de aula 8° CRBM e 11ª
CIBM – Uruaçu

 

ESTRATÉGIA: 3.3.2 Fortalecer as a�vidades de ensino e instrução técnico-profissional.

Inicia�va: 3.3.2.1 Estabelecer mecanismos para es�mular a par�cipação dos militares
em cursos operacionais.
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149  

Especializar a tropa
16 (dezesseis) cursos de

especialização
CAEBM



 

 

Inicia�va: 3.3.2.3 Implementar ro�nas de treinamento operacional no âmbito de todas
as Unidades Operacionais.
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150

 
Realizar o Programa de Aperfeiçoamento

Profissional – PAP
 

08 (oito) PAP’s CAEBM

151
 

Realizar simulado operacional
 

01 (um) simulado em cada OBM
subordinada 1° CRBM

152
 

Realizar simulado operacional
 

01 (um) simulado em cada OBM
subordinada 2° CRBM

153
 

Realizar simulado operacional
 

01 (um) simulado em cada OBM
subordinada 3° CRBM

154
 

Realizar simulado operacional
 

01 (um) simulado em cada OBM
subordinada 4° CRBM

155
 

Realizar simulado operacional
 

01 (um) simulado em cada OBM
subordinada 5° CRBM

156
 

Realizar simulado operacional
 

01 (um) simulado em cada OBM
subordinada 6° CRBM

157
 

Realizar simulado operacional
 

01 (um) simulado em cada OBM
subordinada 7° CRBM

158
 

Realizar simulado operacional
 

01 (um) simulado em cada OBM
subordinada 8° CRBM

159
 

Realizar simulado operacional
 

01 (um) simulado em cada OBM
subordinada 9° CRBM

 

Inicia�va: 3.3.2.4 Fomentar prá�cas inovadoras que incen�vem e disseminem os
conhecimentos e as habilidades profissionais na tropa.
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160

 
Realizar curso de manutenção e análise

da informação - CMARC
 

01 (um) curso realizado BM/6

161

 
Realizar jornada de capacitação técnica

abordando PAT e IPM
 

Jornada de capacitação CCD

162  
Implementar minicursos voltados aos

comandantes
de OBM e aos encarregados

02 (dois) minicursos CCD



 

163

 
Implementar curso de juiz militar para os
oficiais que par�ciparão como juízes nos

conselhos permanentes e especial de jus�ça
 

01 (um) curso CCD

164

 
Promover curso de Inteligência Bombeiro

Militar
 

01 (um) curso realizado BM/2

165

 
Realizar curso de capacitação para inscrição

no CADIN e na Dívida A�va
 

01 (um) curso realizado BM/7

 

 

5.4 PERSPECTIVA: RECURSOS

OBJETIVO: 4.1 ASSEGURAR A CONTÍNUA OBTENÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
E FINANCEIROS SUFICIENTES À DEMANDA INSTITUCIONAL.

ESTRATÉGIA: 4.1.1 O�mizar a gestão dos recursos orçamentários.

Inicia�va: 4.1.1.3 Fazer gestão para implementar fundos rota�vos para as Unidades
Bombeiro Militar.
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166

 
Implementar Fundos Rota�vos
para as OBMs sem FEMBOM

 

Fundos rota�vos implementados CG

 

ESTRATÉGIA: 4.1.2 Criar uma polí�ca de captação de recursos extraorçamentários.

Inicia�va: 4.1.2.1 Desenvolver uma metodologia que oriente e padronize a captação de
recursos extraorçamentários de qualquer natureza, norma�zando os procedimentos.
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167

 
Regulamentar as polí�cas gerais de

captação de recursos extraorçamentários do
CBMGO

 

Documento regulamentar das
Polí�cas Gerais de Captação de
Recursos Extraorçamentários 

CGE

 

OBJETIVO: 4.2 DESENVOLVER POLÍTICAS DE GASTOS EFICIENTES.

ESTRATÉGIA: 4.2.1 Buscar soluções que reduzam o custo da gestão administra�va e
operacional.

Inicia�va: 4.2.1.1 Mapear e desenvolver ações que tornem o gasto da Corporação mais
eficiente e enxuto, fazendo o uso inclusive de tecnologia da informação.
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168  01 (um) sistema de energia solar 2° CRBM e 4°



Implementar sistema de energia solar no 4°
BBM – Rio Verde

 

BBM – Rio
Verde

169

 
Implementar sistema de energia solar na 3ª

CIBM – Santa Helena
 

01 (um) sistema de energia solar
2° CRBM e 3ª
CIBM – Santa

Helena

170

 
Implementar sistema de energia solar na

15ª CIBM – Quirinópolis
 

01 (um) sistema de energia solar
2° CRBM e 15ª

CIBM –
Quirinópolis

171

 
Implementar sistema de energia solar no

17° BBM – Pirenópolis
 

01 (um) sistema de energia solar
3° CRBM e 17°

BBM –
Pirenópolis

172

 
Implementar sistema de energia solar no

Pelotão de Busca e Salvamento do
3° BBM  – Anápolis

 

01 (um) sistema de energia solar
3° CRBM e 3°
BBM (PBS) –

Anápolis

173

 
Implementar sistema de energia solar no 2°

PBM – Silvânia
 

01 (um) sistema de energia solar 3° CRBM e 2°
PBM – Silvânia

174

 
Implementar sistema de energia solar no 5°

BBM – Luziânia
 

01 (um) sistema de energia solar 4° CRBM e 5°
BBM – Luziânia

175

 
Implementar sistema de energia solar no

20° BBM – Águas Lindas de Goiás
 

01 (um) sistema de energia solar
4° CRBM e 20°
BBM – Águas

Lindas de Goiás

176

 
Implementar sistema de energia solar na 8ª

CIBM – Cristalina
 

01 (um) sistema de energia solar
4° CRBM e 8ª

CIBM –
Cristalina

177

 
Implementar sistema de energia solar no 7°

BBM – Aparecida de Goiânia
 

01 (um) sistema de energia solar

5° CRBM e 7°
BBM –

Aparecida de
Goiânia

178

 
Implementar sistema de energia solar na

21ª CIBM - Nerópolis
 

01 (um) sistema de energia solar
5° CRBM e 21ª

CIBM -
Nerópolis

179

 
Implementar sistema de energia solar no 9°

BBM – Caldas Novas
 

01 (um) sistema de energia solar
7° CRBM e 9°
BBM – Caldas

Novas

180

 
Implementar sistema de energia solar no

10° BBM – Catalão
 

01 (um) sistema de energia solar 7° CRBM e 10°
BBM – Catalão

181

 
Implementar sistema de energia solar na

12ª CIBM – Morrinhos
 

01 (um) sistema de energia solar
7° CRBM e 12ª

CIBM –
Morrinhos



182  
Implementar sistema de energia solar na

16ª CIBM – Goiatuba
 

01 (um) sistema de energia solar 7° CRBM e 16ª
CIBM –

Goiatuba

183

 
Implementar sistema de energia solar no

18° BBM – Goianésia
 

01 (um) sistema de energia solar
8° CRBM e 18°

BBM –
Goianésia

184

 
Implementar sistema de energia solar na 1ª

CIBM – Minaçu
 

01 (um) sistema de energia solar 8° CRBM e 1ª
CIBM – Minaçu

185

 
Implementar sistema de energia solar na 6ª

CIBM – Niquelândia
 

01 (um) sistema de energia solar
8° CRBM e 6ª

CIBM –
Niquelândia

 

6. COORDENADOR DO PLANO DE GESTÃO:

Comandante-Geral, por meio do Comando de Gestão Estratégica (CGE).

 

7. ATRIBUIÇÕES DO CGE:

7.1. Cadastrar os programas, projetos e ações na base de dados do Painel de
Monitoramento e Controle da Execução do Plano Estratégico;

7.2. Recepcionar e alimentar a base de dados com as informações encaminhadas pelos
responsáveis dos programas, projetos e ações;

7.3. Manter o Comandante-Geral informado sobre o cumprimento das metas por meio
de relatório mensal;

7.4. Alertar e orientar os responsáveis, conforme determinação do Comandante-Geral,
para adotar as correções necessárias, visando o alcance das metas estabelecidas dentro da vigência deste
plano;

7.5. Prestar suporte técnico quanto a elaboração e gestão dos projetos visando fazer as
entregas previstas no presente plano de gestão.

 

8. ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES:

8.1. Preencher a Ficha de Monitoramento de Projetos conforme modelo em anexo
(000033548742), para cada programa, projeto ou ação sob a sua responsabilidade, com exceção dos
itens de 1 a 10 que estão dentro da perspec�va de sociedade que serão tratados a parte;

8.2. Todos os programas, projetos e ações deverão estar con�dos em um único arquivo
(pasta de trabalho do excel) e distribuídos nas abas da pasta (planilha do excel);

8.3. Encaminhar mensalmente via SEI, até o 5º dia ú�l do mês subsequente a Ficha de
Monitoramento dos Projetos atualizada;

8.4. A Ficha de Monitoramento de Projetos deverá ser incluída no processo como
documento “externo”, com o seguinte “nome na árvore”: “Ficha de Monitoramento ref. ao mês ...”;

8.5. Os encaminhamentos subsequentes deverão ser executados dentro do mesmo
processo;

8.6. Os programas, projetos e ações as quais tenham dois ou mais responsáveis por sua
execução deverão, obrigatoriamente, ter interação entre os envolvidos para o alcance da meta, ficando a



cargo do primeiro citado na coluna “responsável” o cumprimento do item “8.2.”, por exemplo: no caso
do item 175 que consta como responsável o 8º CRBM e a 6ª CIBM, o responsável por compilar e
encaminhar as fichas de monitoramento será o 8º CRBM.

 

9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

No que se refere ao andamento dos programas, projetos e ações deve ser considerado
o período entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022.

 

10. DIFUSÃO:

10.1. Conhecimento e providências: Setores responsáveis.

10.2. Conhecimento: Todo o CBMGO.

 

Comando-Geral, em Goiânia-GO, 15 de setembro de 2022.

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR – CEL QOC
Comandante-Geral

 
WANDERSON JUNHO GOMES DOS REIS - CEL QOC

Comandante de Gestão Estratégica
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 15, de 14 de outubro de 2022

 
O Chefe da 7ª Seção do Estado Maior Geral - BM/7, 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 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 Seção, os seguintes servidores:
 
- 1° Ten QOA/Administrativo 01.916 Erli XAVIER da Silva, CPF n. 846.553.211-72,

que a presidirá;
- ST QP/Combatente  01.576 JOSIENE Souza Santos Francino, CPF n. 969.655.765-65, 

membro;
- 2° Sgt QP/Combatente 02.160 Ricardo SALGADO, CPF n. 919.693.791-20, membro.
 
Art. 3º - Determinar a todos os titulares das unidades desta Seção, 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.
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CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 
 Goiânia, 14 de outubro de 2022.
 
 

ELIOMAR RODRIGUES CASTRO - TC QOC
Chefe da BM/7

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ELIOMAR RODRIGUES CASTRO, Chefe de
Departamento ou Seção, em 14/10/2022, às 14:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034589482 e o código CRC 310B3ED6.

7ª Seção do Estado-Maior Geral - BM/7 - bm7@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206, quadra 501, lote 1, Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74.270-060, telefone (62) 3201-9582

Referência: Processo nº 202200011031354 SEI 000034589482

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034589482&crc=310B3ED6
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 60, de 14 de outubro de 2022

 

Designa comissão de avaliação
no âmbito do 1º CRBM.

 

O CEL QOC COMANDANTE DO 1º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR, 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
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setorial de patrimônio para prosseguimento dos trâmites.

 

Art. 2º Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar a análise dos bens
móveis inservíveis deste Comando Regional os seguintes militares:

- 2º TENENTE QOA/Administra�vo 01.604 LUCIANO Dias da Silva, CPF n. 80375553134,
Chefe da Seção de Apoio Administra�vo do 1º CRBM, que a presidirá;

- 3º SARGENTO QP/Combatente 02.740 RITA CÂNDIDA DE ARAÚJO, CPF
n. 98972189120, Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo do 1º CRBM; e

- 3º SARGENTO QP/Combatente 02.737 RICARDO DIAS DOS REIS, CPF n. 909.031.101-
72, Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo do 1º CRBM.

 

Art. 3º Determinar a todos os integrantes do 1º CRBM 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.

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 14/10/2022, às 15:15, 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
000034585340 e o código CRC D9AA3170.

1º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA CONSOLAÇÃO S/N Qd.35 Lt.3/10, CIDADE JARDIM - GOIANIA - GO - CEP 74425-535 - (62)3201-6305

- 98591-9553 

Referência: Processo nº 202200011031228 SEI 000034585340

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034585340&crc=D9AA3170
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011033350
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Uniforme Brigadista de Incêndio.

PARECER CBM/3º BBM-09865 Nº 19/2022
1. Referência
1.1 Lei Estadual n. 15.802, de 11 de setembro de 2006 (alterada pela Lei n. 18.204, de 12

de novembro de 2013);
1.2 Norma Técnica n. 17 - Brigada de Incêndio;
1.3 Protocolo SIAPI n.  146441/22, CNPJ:  41.889.076/0001-05  e
1.4 Portaria n. 52/2022 - CBMGO (000034461263).  
 
2. Solicitação
A empresa HSE GESTÃO DE PESSOAS, SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO

AMBIENTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.889.076/0001-05, apresentou requerimento junto
ao Comando do 3º Batalhão Bombeiro Militar para análise técnica da conformidade dos uniformes
utilizados pelos Brigadistas Profissionais contratados pela empresa.

 
3.  Parecer

 

 Em atenção à consulta formulada pelo requerente, à luz da Norma Técnica  17/2021 e
através de fotos dos uniformes submetidos à aprovação, a  comissão constatou que as peças do fardamento
atendem ao item 5.6.3 da NT  17/2021:

5.6.3 A cor dos uniformes usados pelos brigadistas efetivos ou brigadistas
eventuais devem ser diferente da cor dos uniformes usados pelos
integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, de forma
que os uniformes não possam ser confundidos com o fardamento utilizado
por essa  corporação.

O uniforme apresentado para aprovação é composto por camisa laranja, na parte da
frente apresenta o nome e tipo sanguíneo do brigadista e o logotipo da empresa, na parte posterior do
uniforme possui a descrição "BRIGADISTA" na cor branca e o logotipo da empresa, atendendo assim o
item 5.6.4 da NT 17/2021.

Diante do exposto, esta comissão decide APROVAR a confecção do  uniforme em
epígrafe.

É o parecer.
 

Seção de Segurança Contra Incêndio e Pânico do 3º Batalhão Bombeiro Militar, Anápolis, aos 14 dias do
mês de outubro de 2022.
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Rubens Gomes de Oliveira - 1º Ten QOC
Presidente

 
Marizeth Gomes de Jesus Peixoto - 2º Sgt QPC

Membro
 

Paulo Francisco Alves Junior - 3º Sgt QPC
Membro

 

 

Documento assinado eletronicamente por RUBENS GOMES DE OLIVEIRA, Bombeiro (a)
Militar, em 14/10/2022, às 16:48, 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 MARIZETH GOMES DE JESUS PEIXOTO, Bombeiro
(a) Militar, em 14/10/2022, às 16:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PAULO FRANCISCO ALVES JUNIOR, Bombeiro (a)
Militar, em 17/10/2022, às 14:40, 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
000034604789 e o código CRC AF2DFA52.

 
3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

PRACA PRESIDENTE VARGAS , - Bairro JARDIM AMERICA - ANAPOLIS - GO - CEP 75115-
685 - (62)3328-2433.

 

Referência: Processo nº 202200011033350 SEI 000034604789

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034604789&crc=AF2DFA52
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 46, de 17 de outubro de 2022

 

Designa membros da Comissão de Avaliação de patrimônio do 3º CRBM.

 

O CORONEL QOC COMANDANTE DO 3º CRBM, no uso das respectivas atribuições
legais e regulamentares: 

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:

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
características:

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) Antieconômico – quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário e

obsoleto;
e) Irrecuperável – quando inutilizado para fim a que se destina e sua recuperação for

superior a 50% do valor de sua aquisição.
III - Identificar, entre os bens móveis, se existem bens que possam ser realocados dentro

do órgão ou destinados 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 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;

VI - 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 encarregada de realizar a análise dos bens
móveis inservíveis deste órgão/entidade, os seguintes servidores:

 - 1º Ten QOA/Administrativo 01.977 HUDSON RODRIGUES DA SILVA,  CPF nº
918.897.231-34, Chefe da SCEV do 3º CRBM, presidente;
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- 2º Sgt QP/Combatente 02.127 ONEIL EVANGELISTA DE SOUSA ,  CPF nº
904.303.011-20, Auxiliar da Deop do 3º CRBM, membro;

- 3º Sgt QP/Combatente 03.027 FELIPE RIBEIRO DE ALMEIDA,  CPF nº
015.211.891-88, Auxiliar da SAAD do 3º CRBM, membro.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

3º Comando Regional Bombeiro Militar, em Anápolis, 17 de outubro de 2022
 
 

 
 

RICARDO SILVEIRA DUARTE - CEL QOC
Comandante do 3º CRBM 

 
3º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 

RUA VP-7D, QD 13, MOD 3/4 - DAIA - CEP 75132-140 - ANÁPOLIS - GO -  (62) 3328-2439

Documento assinado eletronicamente por RICARDO SILVEIRA DUARTE, Comandante, em
17/10/2022, às 12:07, 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
000034627111 e o código CRC CE9B66E4.

 

Referência: Processo nº 202200011033971 SEI 000034627111

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034627111&crc=CE9B66E4
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 20, de 14 de outubro de 2022

 
 
O Cap QOC 03.185 Diego de Almeida Ferreira, Comandante da 18ª CIBM/Ceres, no uso

de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores:
 
 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 Companhia, os seguintes servidores:

- Cap QOA/Adm 01.434 Antônio CARLOS da Silva Moreira, CPF nº 872.160.001-53,
Sub Comandante da 18ª CIBM, que a presidirá.

- ST RR 01.026 Marcos Moreira RIBEIRO, CPF nº 753.690.796-68,
Auxiliar  do Almoxarifado.

- 3º Sgt QPC 02.932 BRUNO Donizeth MENDONÇA, CPF nº 013.059.361-32,
Motorista.

 
Art. 3º - Determinar a todos os titulares das unidades desta Companhia, 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.
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 

DIEGO DE ALMEIDA FERREIRA - CAP QOC
Comandante da 18ª CIBM/Ceres

 
                                                                  18ª Companhia Independente Bombeiro Militar

de Ceres, aos 14 dias do mês de outubro de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por DIEGO DE ALMEIDA FERREIRA, Comandante, em
14/10/2022, às 15:09, 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
000034595546 e o código CRC 97492F03.

18ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA DAS ESPATÓDIAS . Qd.01 Lt.01 - Bairro MORADA VERDE - CEP 76300-000 - CERES - GO - .

(62)3323-1098

Referência: Processo nº 202200011033819 SEI 000034595546

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034595546&crc=97492F03
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 42, de 11 de outubro de 2022

 

Designa membros da Comissão de Aplicação de TAF no âmbito do 3º CRBM.

 

O CORONEL QOC COMANDANTE DO 3º CRBM, no uso das respectivas atribuições
legais e regulamentares, nos termos da Portaria n. 607/2021 - CBM, que aprovou nova redação da Norma
Administrativa n. 02, com vigência a partir 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 para as unidades operacionais subordinadas ao CRBM, resolve: 
 

Art. 1º Designar para compor Comissão de Aplicação de Teste de Aptidão Física -
CATAF ao efetivo das unidades da área de atuação do 3º CRBM os seguintes militares:

- CEL QOC 01.307 RICARDO SILVEIRA DUARTE - Presidente;
- 1º TENENTE QOA 01.214 WAGNER JOSÉ CARDOSO - membro;
- 1º TENENTE QOA 01.977 HUDSON RODRIGUES DA SILVA - membro;
- 2º TENENTE QOA 01.104 LÚCIO MARCOS OLIVEIRA COSTA - membro;
- 2º SARGENTO QP/COMBATENTE 02.127 ONEIL EVANGELISTA DE SOUSA -

secretário; e
- 3º SARGENTO QP/COMBATENTE 03.027 FELIPE RIBEIRO DE ALMEIDA -

secretário.
 
Art. 2º Definir as seguintes datas para aplicação do TAF1:
- 17  de novembro de 2022: efetivo apto dos oficiais do 3º CRBM; e
Parágrafo único. A aplicação do TAF1 em 1ª e 2ª chamadas será realizada nas

instalações do 3º CRBM, a partir das 8h.
 
Art. 3º Definir as seguintes datas para aplicação da 2ª chamada do TAF1:
- 15 de dezembro de 2022: efetivo apto dos oficiais do 3º CRBM.
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da respectiva publicação em Boletim Geral

da Corporação.
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

3º Comando Regional Bombeiro Militar, em Anápolis, 10 de outubro de 2022
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RICARDO SILVEIRA DUARTE - CEL QOC
Comandante do 3º CRBM 

 
3º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 

RUA VP-7D, QD 13, MOD 3/4 - DAIA - CEP 75132-140 - ANÁPOLIS - GO -  (62) 3328-2439

Documento assinado eletronicamente por RICARDO SILVEIRA DUARTE, Comandante, em
14/10/2022, às 15:59, 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
000034507056 e o código CRC 0E59D535.

 

Referência: Processo nº 202200011033510 SEI 000034507056

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034507056&crc=0E59D535
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 65/2022 - 7º CRBM, de 14 de outubro de 2022

 

Dispõe sobre a designação de Comissão de Visita e Avaliação Técnica (CVAT) no âmbito do 7º CRBM.

 

O Comandante do 7º Comando Regional Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares e nos termos do art. 8º da Norma Administra�va n. 08/2017, resolve:

 

Art. 1º Designar a Comissão de Visita e Avaliação Técnica (CVAT) no âmbito do 7º
Comando Regional Bombeiro Militar, com o obje�vo de realizar avaliações técnicas, rela�vas ao 2º
semestre do ano de 2022, nas OBM's subordinadas ao 7º CRBM;

Art. 2º  Designar para que procedam as respec�vas avaliações técnicas, os seguintes
militares:

a) Presidente: Cel QOC 01.396 TIAGO Dias Coelho; 

b) Vice-Presidente: Cap QOA/Adm 01.704 RÔMULO Rocha de Oliveira,
podendo exercer a função de presidente na ausência do �tular;

c) Secretário: 1º Sgt QP/Comb 01.486 Edmar Mar�ns DOS SANTOS.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral da
Corporação.

Art. 4º Encaminhar esta Portaria ao Comando de Gestão e Finanças para conhecimento
e providências.

 

 

 
 

TIAGO DIAS COELHO
Cel QOC Comandante do 7º CRBM

 
 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO DIAS COELHO, Comandante, em 14/10/2022,
às 14:17, 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
000034581494 e o código CRC 9980AF5C.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034581494&crc=9980AF5C
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Referência: Processo nº 202200011033275 SEI 000034581494
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº Nº 66/2022 - 7º CRBM, de 14 de outubro de 2022

 

 

 

Dispõe sobre designação de comissão.

 

 

O Cel QOC Comandante do 7º Comando Regional Bombeiro Militar, no uso da
atribuição que lhe confere a Portaria Nº 589/2022/CBM (000031608240), publicada no BGE Nº 104/2022
(202200011021688) em 6 de julho de 2022, e a Lei n. 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, no âmbito da
sede do 7º CRBM, 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 deste 7º CRBM, os seguintes bombeiros militares:
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- Cap QOA/Adm 01.704 Rômulo Rocha de Oliveira, CPF nº 864.042.451-91 - Presidente
da Comissão;

- Cap QOA/Adm 01.546 Hely Márcio de Macedo Fagundes, CPF 835.040.951-72 -
Membro da Comissão;

- 1º Sgt QP/Comb 01.486 Edmar Mar�ns dos Santos, CPF 892.096.721-00 - Secretário da
Comissão.

 

Art. 3º Determinar a todos os �tulares 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 da respec�va publicação.

 

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

 
 

TIAGO DIAS COELHO
Cel QOC Comandante do 7º CRBM

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO DIAS COELHO, Comandante, em 14/10/2022,
às 14:17, 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
000034585276 e o código CRC 2445BECA.

7º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - cbmgo.7crbm@gmail.com 
Rua Antônio Inocêncio, esquina com Rua Vera Cruz, Centro, Caldas Novas-GO, CEP 75680-057 (64) 3454-6649

Referência: Processo nº 202200011031236 SEI 000034585276

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034585276&crc=2445BECA
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 55, de 14 de outubro de 2022

Designação de comissão de inventário
O Major QOC 02.311 Eduardo de Melo, comandante da Companhia Independente

Bombeiro Militar de Itaberaí, 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, 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
2021 dos bens tangíveis móveis e intangíveis desta Secretaria, os seguintes servidores:  

1- CAP QOC 01.904 Eliezer de Melo Maciel, CPF n. 924.178.681-72, Presidente.
2- 3º SGT QPC 03.233 Rodrigo Cezar da Fonseca  CPF nº 022.993871-02, Membro.
3- Sd QPC 04.044 Ramon Costa Pimentel CPF nº 050.491.951-28, 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.
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GABINETE DA COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR DE

ITABERAÍ, aos 14 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO DE MELO, Comandante, em 14/10/2022, às
15:33, 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
000034598652 e o código CRC 7ED007C0.

17ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR DE ITABERAÍ 
RUA 11 - Bairro JARDIM NECO DE FARIA - CEP 76630-000 - ITABERAÍ - GO -  (62)3375-1060

Referência: Processo nº 202200011031514 SEI 000034598652

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034598652&crc=7ED007C0
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº Nº 67/2022 - 7º CRBM, de 14 de outubro de 2022

 

 

 

Dispõe sobre designação de comissão.

 

 

O Cel QOC Comandante do 7º Comando Regional Bombeiro Militar, no uso da
atribuição que lhe confere a Portaria Nº 589/2022/CBM (000031608240), publicada no BGE Nº 104/2022
(202200011021688) em 6 de julho de 2022, e a Lei n. 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, no âmbito da sede do 7º
CRBM, 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) 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;
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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 encarregada de realizar a análise dos bens
móveis inservíveis deste 7º CRBM, os seguintes bombeiros militares:

- Cap QOA/Adm 01.704 Rômulo Rocha de Oliveira, CPF nº 864.042.451-91 - Presidente
da Comissão;

- Cap QOA/Adm 01.546 Hely Márcio de Macedo Fagundes, CPF 835.040.951-72 -
Membro da Comissão;

- 1º Sgt QP/Comb 01.486 Edmar Mar�ns dos Santos, CPF 892.096.721-00 - Secretário da
Comissão.

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da respec�va publicação.

 

Art. 4º  Encaminhar esta Portaria ao Comando de Gestão e Finanças para conhecimento
e providências.

 
 

TIAGO DIAS COELHO
Cel QOC Comandante do 7º CRBM

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO DIAS COELHO, Comandante, em 14/10/2022,
às 14:17, 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
000034585955 e o código CRC FDB10BC7.

7º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR - cbmgo.7crbm@gmail.com 
Rua Antônio Inocêncio, esquina com Rua Vera Cruz, Centro, Caldas Novas-GO, CEP 75680-057 (64) 3454-6649

Referência: Processo nº 202200011031236 SEI 000034585955

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034585955&crc=FDB10BC7


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 45, de 17 de outubro de 2022

 

Designa membros da Comissão de Inventário do 3º CRBM.

 

O CORONEL QOC COMANDANTE DO 3º CRBM, no uso das respectivas atribuições
legais e regulamentares: 

RESOLVE:
 Art. 1º - Instituir Comissão de Inventário e 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 fichas de inventário do Departamento de Controle Patrimonial
(DECOP/CAL), 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 - Preencher e assinar as fichas de inventário 2022 conforme o Manual de Inventário de
Bens Móveis;

VI- Enviar através do respectivo processo de inventário da unidade as fichas preenchidas
e assinadas até as datas estabelecidas;

VII - Propor ao Comando de Apoio Logístico os procedimentos a serem realizados,
visando regularizar as divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis, sempre que preciso;

VIII - 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 Comando de Apoio Logístico.

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:

 - 1º Ten QOA/Administrativo 01.977 HUDSON RODRIGUES DA SILVA,  CPF nº
918.897.231-34, Chefe da SCEV do 3º CRBM, presidente;

- 2º Sgt QP/Combatente 02.127 ONEIL EVANGELISTA DE SOUSA ,  CPF nº
904.303.011-20, Auxiliar da Deop do 3º CRBM, membro;

- 3º Sgt QP/Combatente 03.027 FELIPE RIBEIRO DE ALMEIDA,  CPF nº
015.211.891-88, Auxiliar da SAAD do 3º CRBM, 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.

 

3º Comando Regional Bombeiro Militar, em Anápolis, 17 de outubro de 2022
 
 

 
 

RICARDO SILVEIRA DUARTE - CEL QOC
Comandante do 3º CRBM 

 
3º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 

RUA VP-7D, QD 13, MOD 3/4 - DAIA - CEP 75132-140 - ANÁPOLIS - GO -  (62) 3328-2439

Documento assinado eletronicamente por RICARDO SILVEIRA DUARTE, Comandante, em
17/10/2022, às 12:06, 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
000034623131 e o código CRC 72097276.

 

Referência: Processo nº 202200011033953 SEI 000034623131

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034623131&crc=72097276


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 59, de 14 de outubro de 2022

 

Designa comissão de inventário 
no âmbito do 1º CRBM.

 

O CEL QOC COMANDANTE DO 1º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR, 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 inventário nos termos que dispõe o Decreto
n. 9.063, de 4 de outubro de 2017, e Instrução Norma�va n. 05, 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
encaminhá-las ao Comando de Apoio Logís�co para atualização dos bens patrimoniais no SPMI;

VI - propor ao Comando de Apoio Logís�co 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 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 deste Comando Regional os seguintes militares:

- 2º TENENTE QOA/Administra�vo 01.604 LUCIANO Dias da Silva, CPF n. 80375553134,
Chefe da Seção de Apoio Administra�vo do 1º CRBM, que a presidirá;

- 3º SARGENTO QP/Combatente 02.740 RITA CÂNDIDA DE ARAÚJO, CPF
n. 98972189120, Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo do 1º CRBM; e



- 3º SARGENTO QP/Combatente 02.737 RICARDO DIAS DOS REIS, CPF n. 909.031.101-
72, Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo do 1º CRBM.

 

Art. 3º Determinar a todos os integrantes do 1º CRBM 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 da respec�va publicação em Bole�m Geral
Eletrônico da Corporação.

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 986, de 20 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 3º Sgt QP/Combatente 03.190 DALILA LUIZA COELHO 011.563.741-97 14º BBM - Senador Canedo 17º BBM - Pirenópolis Conceder 2 dias - a contar de
22/10/2022

 

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.

 

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

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

COMISSÃO DE MEDALHA BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

Ata da Reunião ordinária n. 17 - CMBM
 

Aos 29 dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h30, na sala de reuniões do
Gabinete do Comando-Geral, a Comissão de Medalhas Bombeiro Militar (CMBM), designada por meio
da Portaria 339/2022 - CBM, formada pelo Cel QOC WASHINGTON Luiz Vaz Júnior - Presidente, Cel
QOC PABLO Lamaro Frazão - Membro Nato, TC QOC Clayton FERNANDO de Araujo Resende
- Membro Efetivo, TC QOC ANDRÉ Luiz de Sousa Machado - Membro Efetivo/Secretário, Cap QOC
JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro - Assessor, reuniu-se em caráter ordinário para deliberar acerca da
indicação à condecoração de medalha de mérito por reconhecimento profissional ao  1º Sgt  QPC 01.875
Danilo Crystian Fernandes Fagundes. A referida indicação se depreende de decisão da Sindicância n.
42/2022 - 14ºBBM/5ºCRBM, inserta aos autos do processo SEI n. 202200011013175, iniciada por meio
da Portaria n. 24, de 12 de maio de 2022 (000030020881). Conforme Parecer CBM/14ºBBM -
09902 (000031074442), os fatos ocorreram da seguinte forma: "no dia 07 de fevereiro de 2022 pouco
antes das 12:00 horas, o 1º Sgt QPC Danilo CRYSTIAN Fernandes Fagundes, estando no seu horário de
folga regulamentar, recebeu a ligação telefônica de um amigo citado com o nome de “Sr Wellington”
solicitando socorro e ajuda para salvar a vida de “Bruno amigo de Tuany” que havia se enforcado na
tentativa de autoextermínio na rua SR-48 Setor Recanto das Minas Gerais distante aproximadamente 01
(um) km de sua residência. De acordo com os relatos do ofício n. 23370 (doc. 000024541201) o 1º Sgt
QPC CRYSTIAN chegando no local encontra a vítima no chão em decúbito dorsal sem nenhum sinal vital
e que imediatamente o mesmo já inicia as manobras de RCP incluindo o procedimento de massagem
cardíaca e boca a boca com intuito de salvar a vida daquela vítima. O sindicado relata que realizou esse
procedimento de RCP com boca a boca por aproximadamente uns 20 minutos até a chegada da Unidade
de Suporte Avançado do SAMU que foi a primeira viatura chegar no local". Desse modo, após detida
análise dos fatos narrados, acrescido a constatação de o militar já fora agraciado, com a medalha pleiteada,
nos anos de 2018 (bronze) e 2021 (prata) e por entender que a ação realizada é intrínseca e inerente à
profissão do bombeiro militar, esta Comissão, por unanimidade de votos, manifesta
pelo INDEFERIMENTO DO PLEITO, no sentido de que a militar não faz jus ao agraciamento com
a medalha de mérito por reconhecimento profissional. Sugerindo ainda que, caso o comandante do militar
entenda que o mesmo faz jus ao agraciamento, indique o militar, no momento adequado, na parcela
disponibilizada ao seu Comando para indicações a pretendida medalha. Não havendo mais nada a tratar, o
Sr. Cel QOC BM Presidente da Comissão de Medalhas BM deu por encerrada a reunião às
16h30min desta mesma data, determinando que seja encaminhada a presente Ata Decisória ao Comando
de Gestão e Finanças para publicação e aos militares interessados para conhecimento.
 

 

 

WASHINGTON Luiz Vaz Júnior - CEL QOC
Presidente

 
 



PABLO Lamaro Frazão - CEL QOC
Membro Nato

 
 

Clayton FERNANDO de Araujo Resende - TC QOC
Membro Nato

 
 

ANDRÉ Luiz de Sousa Machado - TC QOC
Membro Efetivo

 
 

JOSÉ RODOLFO VICENTE RIBEIRO - CAP QOC
Assessor
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

4º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 03/2022 - CBM/4º CRBM-13454

O presente processo foi instaurado para apurar as irregularidades narradas na
Sindicância 105/2021 (SEI 000027886739), sobre possível come�mento de transgressões disciplinares
pelo acusado, o qual teria, supostamente, no dia 04 de setembro de 2021, quebrado propriedades em
comum com seu cônjuge (porta e televisão), sem consen�mento mútuo, por mo�vo de desvio de
conduta induzida por uma discussão conjugal.

Após a realização de todos os atos essenciais ao esclarecimento dos fatos que
suscitaram a instauração do presente Processo Administra�vo Disciplinar, restou evidente a prá�ca da
transgressão disciplinar pelo acusado, enquadrada no inciso LI do Art. 120 do CEDIME, tendo em vista a
análise de todo o conjunto probatório, capazes de determinar as circunstâncias, o local, a data e demais
detalhes, considerando a não existência de causa de Jus�ficação, comprovada através de declarações
prestadas pela ví�ma e o próprio acusado, respec�vamente, (000028498513) e (000028508120).

Desta maneira, o relatório do Processo Administra�vo Disciplinar foi conclusivo
pela prá�ca de transgressão disciplinar, conforme capitulação acima, mantendo assim a necessidade de
aplicação de sanção disciplinar para a correção de a�tudes, bem como alerta aos demais militares da
Corporação para zelar pela observância e acatamento das normas regulamentares.

Na decisão, a autoridade instauradora classificou a transgressão como GRAVE, fixando
sanção base de 01 DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL,
em virtude das circunstâncias atenuantes do acusado, previstas no Art. 22, incisos I e II do CEDIME,
reclassificando o comportamento do acusado do EXCELENTE para o BOM.

Inconformado com a decisão da autoridade julgadora, o acusado interpôs Pedido de
Reconsideranção de Ato, solicitando  a reforma da decisão proferida, no sen�do de que o seu
comportamento seja reclassificado para o ÓTIMO, baseado no Art. 46 do CEDIME.

Em nova decisão, a autoridade instauradora indeferiu o Pedido de Reconsideração de
Ato, fundamentado na Manifestação Nº 33/2020 - ACG (Assistência do Comando Geral), a qual ra�fica o
ingresso do bombeiro militar no BOM comportamento quando, estando no EXCEPCIONAL
comportamento, cometa uma transgressão de natureza grave.

Irresignado com a manutenção da decisão, o acusado interpôs Recurso
Administra�vo, endereçado a este Comando Regional, pugnando pela reforma da Decisão proferida pela
autoridade instauradora, solicitando o retorno do acusado para o ÓTIMO comportamento.

Sobre a reclassificação de comportamento, apresentamos abaixo um trecho da
Manifestação 33/20120 - ACG, a saber:

9. Pela análise e interpretação sistemá�ca dos ar�gos 27, 28, 29, 45, 46 e
48 do CEDIME pode-se observar que de acordo com a gravidade da
transgressão e sanção aplicável, será proporcionalmente a consequência
para o comportamento do militar. Em uma situação hipoté�ca, um militar
que esteja no comportamento excepcional e cometa uma falta leve,
permite-se excepcionalmente sua permanência no comportamento.



Entretanto, se a falta come�da for média, o mesmo cairá um "degrau" no
comportamento, ingressando no comportamento "ó�mo"; e caso cometa
uma transgressão considerada grave, ingressará no comportamento
"bom".

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

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

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

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

Desta maneira, a Assistência do Comando Geral firmou entendimento sobre a
reclassificação de comportamento, pacificando a controvérsia estabelecida para o militar classificado no
comportamento Excepcional que fora punido com com uma transgressão de natureza grave.
Nesse contexto, temos que, necessariamente, o militar NÃO ingressará no comportamento ó�mo, como
requerido pelo acusado nos autos, mas sim no BOM comportamento, justamente pelo fato do ó�mo
comportamento não suportar uma sanção de natureza grave, como ocorreu no caso em comento, não
prosperando, portanto, a solicitação do acusado para a manutenção do seu comportamento no Ó�mo.

Noutro ponto do Recurso Administra�vo, a defesa faz alusão à Portaria
11.347/2018 (000034296726) da PMGO, u�lizando-a como parâmetro para fundamentar seus
argumentos acerca da punição de Prestação de Serviço de Natureza Preferencialmente Operacional,
argumentando que a Portaria em comento veda a aplicação de duas prestações de serviço por um só
ato, bem como proíbe a aplicação desta sanção sem estabelecer a quan�dade de horas a serem
trabalhadas, conforme decidido pela autoridade julgadora na decisão (000029739327).

Ocorre que, a norma apresentada como argumento da defesa, qual seja, a Portaria
11.347/2018 (000034296726), foi ins�tuída para regulamentar atos pra�cados no âmbito da Polícia
Militar do Estado de Goiás, não se estendendo ou se aplicando às norma�vas internas do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, situação consagrada desde a separação das duas Ins�tuições,
ocorrida no ano de 1989.

Assim, no âmbito do CBMGO, o ins�tuto da Prestação de Serviço de Natureza
Preferencialmente Operacional é regulamentado através da Norma Administra�va n. 25, que preceitua o
seguinte:

Art. 14. As sanções disciplinares a que estão sujeitos os militares,
conforme classificação, são as seguintes:

(...)

IV – prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional:
trata-se de sanção des�nada às faltas de natureza grave e deverá constar



na ficha individual de informações funcionais do militar, podendo a
sanção variar em frações de 1 a 10 dias de prestação de serviço,
regulada da seguinte forma: 
a) cada dia de prestação de serviço de natureza preferencialmente
operacional equivale a uma escala de 12 horas de serviço; e 
b) o cumprimento desta sanção deverá observar o descanso mínimo de
12 horas entre as escalas decorrentes da aplicação desta sanção e,
também, da escala ordinária do militar; (grifos nossos)

Como se verifica acima, a NA-25 es�pula a prestação de serviço de natureza
preferencialmente operacional como uma sanção des�nada às faltas de natureza GRAVE e estabelece
cada dia desta prestação ao equivalente a uma escala de 12 horas de serviço, podendo a sanção variar
em frações de 1 a 10 dias de prestação de serviço.

Neste sen�do, o ques�onamento da defesa sobre a aplicação de duas ou mais
pretações de serviço por um só ato, além ser fundamentada em norma�va não aplicável ao CBMGO, vai
de encontro ao estabelecido na NA-25, que apresenta o quan�ta�vo ou frações de prestação de serviço a
serem cumpridas pelo militar, podendo variar de 1 a 10 dias. 

Outro ques�onamento apontado pela defesa diz respeito à proibição da
Portaria 11.347/2018 quanto à aplicação da sanção sem estabelecimento da quan�dade de horas a
serem trabalhadas. Ora, o argumento não merece prosperar, haja vista a NA-25 fazer expressa
equivalência de cada dia de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional a uma
escala de 12 horas de serviço

 Por fim, requer a defesa a res�tuição da arma de fogo ao acusado (pistola taurus,
calibre .380 ACP), armamento entregue ao Comando do 20º BBM, através do Major PMDF Carlos
Eurípedes Barbosa, conforme termo de entrega con�do nos autos (pág. 10 da Sindicância anexa
105/2021 - 000027886739).

No tocante à arma de fogo, este assunto é regulamentado através da NA-24, que
regula as autorizações para aquisição, transferência, registro e porte do armamento, munições e
acessórios, de armas de fogo de uso permi�do e par�culares aos bombeiros militares do CBMGO.

A NA-24 preconiza o seguinte:
Art. 21. O porte ou transporte de arma de fogo poderão ser suspensos a
qualquer tempo por determinação do Comandante Geral, do
Subcomandante Geral ou do Comandante de Correições e Disciplina,
nos casos previstos nesta norma, sempre com decisão fundamentada e
publicada em bole�m reservado.

§ 1º O chefe/comandante de OBM poderá solicitar a apresentação de
laudo psicológico ao militar detentor de arma de fogo, nos moldes do art.
18, visando subsidiar a solicitação.

§ 2º O prazo para suspensão do porte de arma será definido por
despacho, devidamente fundamentado, emi�do pelas autoridades
mencionadas no caput deste ar�go. O referido despacho ficará
condicionado ao mo�vo que ensejou a suspensão, e vigorará até que seja
sanado o impedimento, limitado ao prazo de 02 (dois) anos. (grifos
nossos)

Pela leitura do texto acima, podemos perceber a possibilidade da suspensão do porte
ou transporte da arma de fogo do bombeiro militar, em qualquer tempo, por determinação do
Comandante Geral, do Subcomandante Geral ou do Comandante de Correições e Disciplina, com
definição fundamentada de prazo para referida suspensão.

No caso em comento, a arma de fogo do acusado foi entregue ao Comando do 20º BBM
por Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, no dia 07 de setembro de 2021, com vistas a evitar o
risco da manutenção da arma na residência, onde residiam crianças com idades inferiores a 9 anos. 

Desta forma, apesar da arma ter sido recebida pelo Comando do 20º BBM para evitar
um mal maior naquela circunstância, o armamento deverá ser devolvido ao bombeiro militar devido os



requisitos dispostos na NA-24 não se amoldarem ao caso concreto.

Pelos fatos e argumentos acima, DECIDO:

I - Ciente;

II - Indefirir a solicitação do acusado, mantendo a classificação do comportamento no
BOM, baseado no entendimento firmado na Manifestação Nº 33/2020 - ACG (Assistência do Comando
Geral);

III - Determinar ao Comandante do 20º BBM a imediata res�tuição da arma de fogo ao
acusado, tendo em vista a falta de amparo legal para a retenção da arma, além de tal medida não se fazer
mais necessária.

IV - Publique-se em Bole�m Geral Eletrônico;

V - Cumpra-se

 

 

João Divino Lourenço Júnior - TC QOC
Comandante do 4º CRBM

 

  

 

Luziânia-GO, aos 11 dias do mês de outubro de 2022.
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RUA BENEDITO PIMENTEL QD S/N° LOTE 01-A, CENTRO, LUZIÂNIA - GO - CEP 72800-

680- (61)3622-7927.
 

Referência: Processo nº 202200011006816 SEI 000034416949

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034416949&crc=B609F25E

