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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 970, de 17 de outubro de 2022

 

Designa comissão de inventário 
no âmbito do CGF.

 

O CORONEL QOC COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, no uso das respec�vas
atribuições legais e regulamentares e nos termos dos Autos do Processo n. 202200011031358,

 

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 de Gestão e Finanças os seguintes militares:
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- 1º Ten QOC 03.665 THAYSSA SOUZA RAMOS, CPF n. 872.102.071-04, Chefe da Seção
de Apoio Administra�vo do CGF, que a presidirá;

- 1º Sargento QP/Combatente 02.372 DAVI ALESSANDER POLONSKI, CPF n. 071.942.247-
71, Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo do CGF; e

- 3º Sargento QP/Combatente 03.643 DARCILETE MENDES LOPES PAIVA, CPF
n. 967.594.371-87, Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo do CGF.

 

Art. 3º Determinar a todos os integrantes do CGF 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.

 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO – CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
18/10/2022, às 16:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034641554 e o código CRC 48F7464F.

SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - cbmgo.protocolorh@gmail.com
Avenida C-206, esquina com Avenida C-198, Jardim América – Goiânia-GO – CEP 74270-060. Telefone: (62)3201-

2040 

Referência: Processo nº 202200011031358 SEI 000034641554

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034641554&crc=48F7464F


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 528, de 18 de outubro de 2022

 

 

Designa gestor e suplente de contrato de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção
aeronáutica para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo SEI nº 202200011001786, resolve:

 
 
Art. 1º Designar o CAP QOC 03.249 Igor Eduardo CORDEIRO de Moura, CPF

049.986.756-48, como Gestor do Contrato 28 (000027211904), que tem por objeto a contratação de
empresa devidamente homologada pela ANAC, especializada na prestação dos serviços de manutenção
aeronáutica, fornecimento de peças, componentes, acessórios e locação de peças e componentes
(emcaráter extraordinário) e inspeções periódicas e calendáricas de acordo com o programa de
manutenção das aeronaves de asas fixas com motor a pistão (convencional), para o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás, que entre si celebram o Estado de Goiás, por meio do Procurador - Chefe da
Procuradoria Setorial da SSP, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP-GO, e a
empresa Centro Oeste Manutenção de Aeronaves LTDA, inscrita sob o CNPJ n.09.664.062/0001-72.

 
Art. 2º  Designar o 3º Sgt QPC 03.088 Marco Antônio Vieira de Sousa, CPF n.

846.175.221-91, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de
impedimento e afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo
de férias, licenças ou outros afastamentos.

 
Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação de

regência, em especial o disposto no artigo 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de novembro
de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o
recebimento da nota fiscal ou da fatura pela unidade administrativa
responsável.

§ 1o O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e
Execução Orçamentária e Financeira - SIOFINET deverá ser realizado
após atesto da execução do objeto contratado. 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2019/decreto_9561.htm


§ 2o Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de
responsabilidade do órgão solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o,
deverá o órgão solicitar o ajuste das respectivas CMDFs ao Tesouro
Estadual em estrita obediência a essa ordem.
§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade
orçamentária que os pagamentos sejam realizados cumprindo a ordem
cronológica.

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

providências que lhe são afetas e ao COA para conhecimento. 
 
Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 
Art. 6º Revogue-se a Portaria 501/2020 - CBM.
 
Art 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo contrato.
 

 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
Comandante-Geral em exercício

Portaria nº 519/2022-CBM
 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Chefe do Estado-Maior
Geral, em 18/10/2022, às 16:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034691747 e o código CRC 54539B8B.

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

Referência: Processo nº 202200011001786 SEI 000034691747

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034691747&crc=54539B8B
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 971, de 17 de outubro de 2022

 

Designa comissão de avaliação
no âmbito do CGF.

 

O CORONEL QOC COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, no uso das respec�vas
atribuições legais e regulamentares e nos termos dos Autos do Processo n. 202200011031358,

 

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
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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 o inventário do ano de
2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis deste Comando de Gestão e Finanças os seguintes militares:

- 1º Ten QOC 03.665 THAYSSA SOUZA RAMOS, CPF n. 872.102.071-04, Chefe da Seção
de Apoio Administra�vo do CGF, que a presidirá;

- 1º Sargento QP/Combatente 02.372 DAVI ALESSANDER POLONSKI, CPF n. 071.942.247-
71, Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo do CGF; e

- 3º Sargento QP/Combatente 03.643 DARCILETE MENDES LOPES PAIVA, CPF
n. 967.594.371-87, Auxiliar da Seção de Apoio Administra�vo do CGF.

 

Art. 3º Determinar a todos os integrantes do CGF 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.

 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO – CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
18/10/2022, às 16:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034642692 e o código CRC 34FE3C3C.

SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - cbmgo.protocolorh@gmail.com
Avenida C-206, esquina com Avenida C-198, Jardim América – Goiânia-GO – CEP 74270-060. Telefone: (62)3201-

2040

Referência: Processo nº 202200011031358 SEI 000034642692

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034642692&crc=34FE3C3C


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 527, de 18 de outubro de 2022

 

 

Designa gestor e suplente de contrato de empresa para a prestação de serviço de seguro aeronáutico para
aeronaves de asas fixas.

 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo SEI nº 202200011010842, resolve:

 
 
Art. 1º Designar o TC QOC 02.261 Clayton FERNANDO de Araújo RESENDE, CPF n.

921.009.881-15, como Gestor do Contrato nº 19/2022 - CBM (000034187132), que tem por objeto a
contratação de empresa para a prestação de serviço de seguro aeronáutico para aeronaves de asas fixas,
que entre si celebram o Estado de Goiás, representado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública,
com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar, e a empresa Companhia Excelsior de Seguros,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.054.826/0001-92.

 
Art. 2º  Designar o CAP QOC 02.956 JÚLIO CÉSAR dos Santos Gomes, CPF:

692.717.471-00, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de
impedimento e afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo
de férias, licenças ou outros afastamentos.

 
Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação de

regência, em especial o disposto no artigo 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de novembro
de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o
recebimento da nota fiscal ou da fatura pela unidade administrativa
responsável.

§ 1o O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e
Execução Orçamentária e Financeira - SIOFINET deverá ser realizado
após atesto da execução do objeto contratado. 

§ 2o Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de
responsabilidade do órgão solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o,

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2019/decreto_9561.htm


deverá o órgão solicitar o ajuste das respectivas CMDFs ao Tesouro
Estadual em estrita obediência a essa ordem.
§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade
orçamentária que os pagamentos sejam realizados cumprindo a ordem
cronológica.

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

providências que lhe são afetas e ao COA para conhecimento. 
 
Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 
Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo contrato.
 

 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
Comandante-Geral em exercício

Portaria nº 519/2022-CBM
 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Chefe do Estado-Maior
Geral, em 18/10/2022, às 16:52, 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
000034689354 e o código CRC BC417FCE.

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

Referência: Processo nº 202200011010842 SEI 000034689354

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034689354&crc=BC417FCE
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 36, de 19 de outubro de 2022

 
A Major QOC GYOVANA da Cruz Martins, Comandante da 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar -
Planaltina,
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei n. 20.491/2019 e suas alterações posteriores,

 
 Art. 1º - Instituir comissão permanente de inventário nos termos que dispõe o Decreto

n. 9.063 de 04 de outubro de 2017 e Instrução Normativa n. 005 de 30 de agosto de 2019, com as
seguintes atribuições:

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2º - Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar o inventário do ano de
2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis da 9ª CIBM - Planaltina, os seguintes servidores:

- 2º Sgt QPC RG 02.700 LEONEL Leonardo Silva, CPF nº 005.724.591-65, Presidente;
-  3º Sgt QPC 02.728 RAMIRO de Jesus Ferreira, CPF nº 808.732.435-87, Secretário;
- Cb QPC 03.531 FILIPE Silva Barros, CPF nº 022.129.881-92, Secretário.
 
Art. 3º - Todos os modelos de documentos necessários à condução dos trabalhos desta

comissão, estão anexados ao processo SEI n. (202200011031500) (Plano de Ação,  Instrução Normativa
005, Termo de Abertura, Termo de Encerramento de Inventário dentre outros). Outras dúvidas poderão ser
sanadas diretamente com o DECOP/CAL.

 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
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GYOVANA da Cruz Martins – Major QOC

Comandante da 9ª CIBM- Planaltina
 
 

9ª Companhia Independente Bombeiro Militar, aos 19 dias do mês de Outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por GYOVANA DA CRUZ MARTINS, Comandante, em
19/10/2022, às 11:34, 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
000034719671 e o código CRC B2C4B31A.

9ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
RUA . . Qd.M Lt.22 - Bairro SETOR DE MANSÕES OESTE - CEP 73750-500 - PLANALTINA - GO - .61

36378398

Referência: Processo nº 202200011031500 SEI 000034719671

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034719671&crc=B2C4B31A


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

20º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS
 
 
 

ATA n. 01/2022

 

Ata da reunião realizada às 09 hrs do dia 05 de Outubro de 2022, no(a) 20º BBM de Águas Lindas de Goiás,
presentes os bombeiros militares pertencentes a seguinte Comissão a saber: TC Ademar Ramalho da Silva Filho – Presidente,
1° TEN Elton Leandro Voltera – Membro e o CB Rivaldo dos Santos Lima 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 2022 verificou-se que o curso teve início em 07 de Março de 2022 e término em 29 de Setembro de 2022. O
curso foi realizado no(a) 20º BBM, na cidade de Águas Lindas de Goias, com carga horária de 280 horas. Foram matriculados
23 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 18/2022 CAEBM (000027605206), na qual 23 alunos
concluíram, com a seguinte classificação: 

 

ORD. CPF NOME MÉDIA
1 715.782.351-97 Aléxia Demichy Amaral Sousa 10,00
2 712.096.171-37 Anthony Marques Fonseca Santos 10.0
3 715.520.601-60 Bryan John Ferreira da Silva 10.0

4 087.266.621-24 Camille Vitória Fernandes Alves da
Silva 10.0

5 096.077.631-14 Carlos Eduardo de Oliveira Barros 10.0
6 717.343.861-69 Daniel Aparecido Monteiro da Silva 10.0
7 715.677.351-85 Diogo Emanuel de Sousa Pires 10.0
8 095.298.251-02 Eloah Sophie Lopes Lima 10.0
9 074.687.201-18 Gabriel Filemom Rodrigues Ribeiro 10.0
10 088.716.771-37 Gabriel Silva Bezerra 10.0
11 711.830.531-69 Guilherme Nunes Aurélio 10.0
12 096.917.521-31 Jênyfer Silva Oliveira 10.0
13 716.417.461-06 Kelvyn Victor Oliveira Gonçalves 10.0
14 708.300.381-59 Marcelo Moraes Medeiros 10.0
15 714.138.351-45 Marcos Henrique Lima Cavalcante 10.0
16 078.751.101-30 Milguel Gonçalves Martins 10.0
17 714.138.331-01 Miguel Lima Cavalcante 10.0
18 715.604.531-84 Nicolle Batista Lima 10.0
19 071.390.011-38 Olgacy Francisco Aspet Figueredo 10.0
20 709.168-681-09 Pietro Lima Rodrigues 10.0
21 109.332.211-00 Raphael Ribeiro da Silva Zuba 10.0
22 717.770.121-00 Ruanny Cardoso de Queiroz 10.0
23 711.541.481-57 Wesley Gabriel Monterio Ferreira 10.0
 

O curso foi composto pela seguinte grade curricular:

 

ORD. DISCIPLINA H/A
01 EDUCAÇÃO FÍSICA 40
02 NOÇÕES DE SALVAMENTO 32
03 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 20
04 NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 32
05 ESTUDO E PRÁTICA BOMBEIRO MILITAR - ORDEM UNIDA 32
06 NOÇÕES DE TEORIA DE INCÊNDIO E PRÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO 32
07 ÉTICA E CIDADANIA 12
08 HIGIENE PESSOAL 08



09 NOÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL/GESTÃO HÍDRICA 08
10 NOÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 08
11 TEMAS TRANSVERSAIS 16
12 PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS 16
13 ECA E DIREITOS HUMANOS 24
 TOTAL 280 h/a

 

O Comandante Local do Programa foi o CAP QOA 01.347 Marcos Monteiro Silva tendo e Chefe de
Pelotão o CB QP/combatente 03.390 Rivaldo dos Santos Lima. O Plano de Curso n. 18/2022 /CAEBM (000027605206) foi
implementado pelos seguintes instrutores:

DISCIPLINAS INSTRUTOR Carga
horaria

Educação física Cb QP/C 03.507 Eliton de Souza Almeida 40h

Noções de Salvamento Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 32h

Noções de informática 1º Sgt QP/C 02.442 João Paulo Gomes dos Santos 20h

Noções de Primeiros Socorros Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 32h

Estudo e Pratica Bombeiro Militar- Ordem Unida Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 32h

Noções de teoria de Incêndio e Prática de Combata
a Incêndio Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 32h

Ética e Cidadania Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 12h

Higiene Pessoal Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 08h

Noções de Educação Ambiental/Gestão Hídrica Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 08h

Noções de Educação de trânsito Cb QP/C 03.793 Rodrigo dos Santos Mendes 08h

Temas Transversais (a disposição) Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 16h

Prevenção e combate ao uso de drogas Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 16h

ECA e Direitos Humanos Cb QP/C 03.390 Rivaldo dos Santos Lima 24h

 

 

 

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.



 
 

Ademar Ramalho da Silva Filho TC - QOC
Presidente

 

Elton Leandro Voltera  1° TEN - QOC
Membro

 

 Rivaldo dos Santos Lima Cb - QPC
Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por RIVALDO DOS SANTOS LIMA, Bombeiro (a) Militar, em 17/10/2022, às
11:41, 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 ADEMAR RAMALHO DA SILVA FILHO, Comandante, em 18/10/2022, às
20:08, 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 ELTON LEANDRO VOLTERA, Bombeiro (a) Militar, em 18/10/2022, às
20:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000034624220 e o código CRC
F6EA3E02.

 

20º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 
AVENIDA 2º S/N ESQUINA COM A RUA 22 - BAIRRO MANSÕES VILAGE - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 

GO - CEP 72916-212 - (61) 3613-5578

 

Referência: Processo nº 202200011004285 SEI 000034624220

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034624220&crc=F6EA3E02


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 096, de 17 de outubro de 2022

 

Ementa, ementa, ementa

 

 

O Comandante do 13° Batalhão Bombeiro Militar de Jataí, no uso de suas atribuições legais e conforme
autos do processo SEI 202200005017318:

RESOLVE:

 

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

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

II - Expedir termo de abertura de inventário no qual definirá a data de abertura, o
planejamento de suspensão das movimentações, o cronograma de execução nas localizações das
unidades 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 Batalhão, os seguintes militares:

- 2º TENENTE QOA/ADM 01496 EISENHOWER FIRMINO, CPF  691.073.351-72, Chefe da
SECIP, que a presidirá.



- 2º SARGENTO QP/COMBATENTE 01514 FABIANE SILVA ALVES, CPF  872.939.351-53,
Auxiliar do Serviço Operacional.

- 3º SARGENTO QP/COMBATENTE 03356 JORGE TIAGO ARAUJO, CPF 051.533.076-03,
Auxiliar do Serviço Operacional.

- SOLDADO QP/COMBATENTE 04048 RICARDO DE FREITAS PASSOS JÚNIOR, CPF
044.881.961-95, Auxiliar do Serviço Operacional.

 

Art. 3º - Determinar a todos os militares deste Batalhão, 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 assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

13° Batalhão Bombeiro Militar de Jataí, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 

 

Ricardo Pereira CARRIJO - MAJ QOC
Comandante do 13º BBM/Jataí

 

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO PEREIRA CARRIJO, Comandante, em
17/10/2022, às 11:42, 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
000034621331 e o código CRC 5F2518B7.

13º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
PRACA DUQUE DE CAXIAS , SETOR PLANALTO - JATAI - GO - CEP 75800-000 - (64)3632-0730.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 097, de 17 de outubro de 2022

 

Ementa, ementa, ementa

 

 

O Comandante do 13° Batalhão Bombeiro Militar de Jataí, no uso de suas atribuições legais e conforme
autos do processo SEI 202200005017318:

RESOLVE:

 

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

1. Receber da setorial de patrimônio, através de processo SEI 202200005017318, a comunicação da
existência de bens móveis inservíveis a serem avaliados para desfazimento e/ou realocação (no
caso de bens ociosos ou recuperáveis);

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

Bom – em perfeitas condições de uso;

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

Recuperável – em possibilidade de recuperação e economicamente viável;

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

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

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

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

5. Agrupar os bens em lotes (por �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;

6. 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 permanente de avaliação de bens móveis, encarregada de
realizar a análise dos bens móveis inservíveis deste Batalhão, os seguintes militares:



- 2º TENENTE QOA/ADM 01496 EISENHOWER FIRMINO, CPF  691.073.351-72, Chefe da SECIP, que a
presidirá.

- 2º SARGENTO QP/COMBATENTE 01514 FABIANE SILVA ALVES, CPF  872.939.351-53, Auxiliar do Serviço
Operacional.

- 3º SARGENTO QP/COMBATENTE 03356 JORGE TIAGO ARAUJO, CPF 051.533.076-03, Auxiliar do Serviço
Operacional.

- SOLDADO QP/COMBATENTE 04048 RICARDO DE FREITAS PASSOS JÚNIOR, CPF 044.881.961-95, Auxiliar
do Serviço Operacional.

 

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

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

13° Batalhão Bombeiro Militar de Jataí, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 

 

Ricardo Pereira CARRIJO - MAJ QOC
Comandante do 13º BBM/Jataí

 

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO PEREIRA CARRIJO, Comandante, em
17/10/2022, às 11:42, 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
000034622930 e o código CRC 36D02561.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 09, de 14 de outubro de 2022

 
 
O Cap QOC 02.772 Ítalo Ferreira Silva, Comandante de Gestão Estratégica (em

exercício), no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações
posteriores, RESOLVE:

 

Art. 1º - Instituir comissão 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 deste Comando, os seguintes servidores:
 
- Cap QOC 02.543 Sanjay Narendrakumar Babulal, CPF nº 002.173.181-00, Chefe da

SAP, que a presidirá.
- 3° Sgt QPC 02.867 Rafael Batista de Oliveira, CPF nº 898.499.301-87, Auxiliar da

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



 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE

 

ÍTALO FERREIRA SILVA - CAP QOC
Comandante de Gestão Estratégica em exercício

 

Comando de Gestão Estratégica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aos
17 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ITALO FERREIRA SILVA, Subcomandante, em
17/10/2022, às 16:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034598487 e o código CRC A127841E.

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

 
 

PORTARIA Nº 52, de 17 de outubro de 2022

 

 

O Major QOC Comandante do 14º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores:

RESOLVE:

                             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Cap QOC 02.370 Danilo Pires de Lima, CPF nº 000.523.991-50, que a presidirá;

- 1º Sgt QPC 02.404 Fabrício De Oliveira MILANI, CPF nº 955.631.301-00, membro;

- 1º Sgt QPC 01.439 BEATRIZ Aparecida Guimarães, CPF nº 818.975.961-20, membro.

                         



                  Art. 3º - Determinar a todos os militares deste Batalhão, 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.

 

                                                                                                                                                                  14º
Batalhão Bombeiro Militar, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 

 

Charles XAVIER de Barros - Maj QOC
Comandante do 14º BBM / Senador Canedo

 

 

Documento assinado eletronicamente por CHARLES XAVIER DE BARROS, Comandante, em
17/10/2022, às 17:41, 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
000034651479 e o código CRC F1FD9860.

14º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 53, de 17 de outubro de 2022

 

 

O Major QOC Comandante do 14º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas
atribuições legais que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores:

RESOLVE:

 

                           

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

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

- Cap QOC 02.370 Danilo Pires de Lima, CPF nº 000.523.991-50, que a presidirá;

- 1º Sgt QPC 02.404 Fabrício De Oliveira MILANI, CPF nº 955.631.301-00, membro;

- 1º Sgt QPC 01.439 BEATRIZ Aparecida Guimarães, CPF nº 818.975.961-20, membro.



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

                          CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

                                                                                                                                                                               
                                                         14º Batalhão Bombeiro Militar, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 

 

Charles XAVIER de Barros - Maj QOC
Comandante do 14º BBM / Senador Canedo

 

 

Documento assinado eletronicamente por CHARLES XAVIER DE BARROS, Comandante, em
17/10/2022, às 17:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034652534 e o código CRC 37E8CBAD.

14º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
RUA S1 S/Nº, QD. APM, LT.77B1 - Bairro CONJUNTO MORADA DO MORRO - SENADOR CANEDO - GO - CEP 75250-385

- (62)3201-2406.

Referência: Processo nº 202200011031484 SEI 000034652534

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034652534&crc=37E8CBAD


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 41, de 18 de outubro de 2022

Designa membros da Comissão de Aplicação de TAF no âmbito do 6º CRBM.

O CORONEL QOC THIAGO ABDALA DE MORAIS, COMANDANTE DO 6º CRBM, no uso
das respec�vas atribuições legais e regulamentares, nos termos da Portaria n. 607/2021 - CBM, que
aprovou nova redação da Norma Administra�va n. 02, com vigência a par�r de 31 de outubro de 2022, 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 Ap�dão Física - CATAF
ao efe�vo das unidades da área de atuação do 6º CRBM os seguintes militares:

- CORONEL QOC 01.405 Thiago ABDALA de Morais - Presidente;

- TENENTE CORONEL QOC 01.392 Erdebane RODRIGUES Monteiro Júnior - Membro;

- 1º TENENTE QOA 01.417 Ailton Xavier de GODOI Junior - Membro;

- 3° SGT QPC 02.691 João PIRES de Almeida Neto - Membro

- 3° SGT QPC 03.549 DIEGO Limiro Silva - Membro;

- 3° SGT QPC 03.285 DILENO Constan�no Bueno Neto - Secretário;

- 3° SGT QPC 03.550 DEIVID Pires Ribeiro - Secretário;

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da respec�va publicação em Bole�m Geral
da Corporação.

 

 

 

 

 

 

Thiago ABDALA de Morais - Coronel QOC

Comandante  do 6° CRBM

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ABDALA DE MORAIS, Comandante, em
18/10/2022, às 13:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/NA-02-Atualizada-em-28-de-abril-de-2022-Atualizada-pela-Portaria-n.-165-2022-CBM.pdf


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
000034671259 e o código CRC 3579DA9A.

6º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 
RUA XV DE NOVEMBRO Nº 10, , - Bairro SETOR CENTRAL - GOIAS - GO - CEP 76600-000 - (62)3371-3996.

Referência: Processo nº 202200011034083 SEI 000034671259

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034671259&crc=3579DA9A


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 50, de 19 de outubro de 2022

 

Dispõe sobre a criação e composição de Comissão de Visita e Avaliação Técnica (CVAT)

 

O Comandante do 9º Comando Regional Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 8º da Norma Administra�va n. 08/2017, e da Ordem de Operação nº 76/2022 -
CBM (000034541245), resolve:

Art. 1º Criar a Comissão de Visita de Avaliação Técnica - CVAT, no âmbito do 9º
Comando Regional Bombeiro Militar, com o obje�vo de realizar avaliações técnicas nas OBM's
subordinadas durante o ano de 2022.

Art. 2º A CVAT será composta pelos seguintes militares: TC QOC 01.308 DOUGLAS
Cas�lho de Queiroz – Presidente, CPF 640.800.721-04; 1º Ten QOC 03.867 Leandro de Lima FRANCO –
Membro, CPF 039.329.081-63; 2º Ten QOC 04.124 LUAN de Souza da Silva - Membro, CPF 007.255.741-
94; e 3º Sgt QP/Comb. 03.203 TIAGO MELO Guimarães - Secretário, CPF 024.934.821-74.

Art. 3º Encaminhar esta Portaria ao Comando de Gestão e Finanças, para que seja
publicada em Bole�m Geral Eletrônico.

 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 

9º Comando Regional Bombeiro Militar, aos 19 dias do mês de outubro de 2022.

 
 

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

 

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS CASTILHO DE QUEIROZ, Comandante
Regional, em 19/10/2022, às 11:18, 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
000034717404 e o código CRC 18B00945.

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

- (61)3631-4925

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034717404&crc=18B00945


Referência: Processo nº 202200011034364 SEI 000034717404



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 08, de 18 de outubro de 2022

Designa membros da Comissão de
Aplicação de TAF no âmbito do 8º CRBM.

 

O TENENTE CORONEL QOC COMANDANTE DO 8º CRBM, no uso das respec�vas atribuições legais e regulamentares, nos termos da
Portaria n. 607/2021 - CBM, que aprovou nova redação da Norma Administra�va n. 02, com vigência a par�r de 31 de outubro de 2022, 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 Ap�dão Física - CATAF ao efe�vo das unidades da área de atuação
do 8º CRBM os seguintes militares:

- TC QOC 01.316 CRISTIANO CARVALHO REZENDE - Presidente;

- TC QOC 01.398 FÁBIO NUNES DO NASCIMENTO - membro;

- Maj QOC 02.275 ARY BERNARDO DUTRA DOS SANTOS - membro;

- CAP QOA 01,538 GLAYPSON A DIAS MARTINS DE BRITO - membro;

- 1º Ten QOA 01.814 ANDRÉ ALVES DE OLIVEIRA NAZARÉ - membro.

 

Art. 2º Definir as seguintes datas para aplicação do TAF1 para todo efe�vo das OBMs:

ORD OBM DATA LOCAL HORÁRIO
01 11º BBM- Porangatu 08/11/2022

Definido e preparado pela respec�va OBM. Definido pela OBM em conjunto com a CATAF

02 22ª CIBM - São Miguel 10/11/2022
03 1ª CIBM - Minaçu 22/11/2022
04 11ª CIBM - Uruaçu 24/11/2022
05 18º BBM- Goianésia 29/11/2022
06 6ª CIBM - Niquelândia 01/12/2022

 

Art. 3º Definir as seguinte data para a aplicação da 2ª Chamada TAF1 do 8º CRBM: Dia 13 de dezembro de 2022, a ser realizado na
11ª CIBM - Uruaçu- GO, a par�r das 8h em local a ser definido e preparado pela Comissão de Aplicação de Teste de Ap�dão Física - CATAF deste
CRBM.

 

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

 

 
Cris�ano Carvalho Rezende - TC QOC 

Comandante do 8º CRBM

 

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANO CARVALHO REZENDE, Comandante Regional, em 18/10/2022, às 16:59, 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 000034693155 e o código CRC 331DB43E.

8º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA 2011, ÁREA 3, SETOR AEROPORTO II ETAPA - CEP 76400-000 - URUAÇU -GO.

Referência: Processo nº 202200011033970 SEI 000034693155

https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/NA-02-Atualizada-em-28-de-abril-de-2022-Atualizada-pela-Portaria-n.-165-2022-CBM.pdf
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034693155&crc=331DB43E


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 48, de 17 de outubro de 2022

 

 

O Comandante do 8º Batalhão Bombeiro Militar no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei nº
20.491/2019 e suas alterações posteriores, resolve:

 

Art. 1º - Ins�tuir comissão permanente de inventário nos termos que dispõe o Decreto
nº 9.063 de 04 de outubro de 2017 e Instrução Norma�va nº 005 de 30 de agosto de 2019, com as
seguintes atribuições:

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

II - Expedir termo de abertura de inventário no qual definirá a data de abertura, o
planejamento de suspensão das movimentações, o cronograma de execução nas localizações das
unidades administra�vas e os respec�vos auditores;

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

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

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

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

VII - Expedir termo de encerramento de inventário, contendo os resultados da
verificação quan�ta�va e qualita�va dos bens móveis tangíveis e intangíveis em uso, que deverá ser
assinado por todos os membros da Comissão de Inventário e encaminhado para conhecimento e
ra�ficação do Secretário de Estado.

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

- 1º Ten QOC RICARDO RODRIGUES DE MATOS, Presidente;

- 3º Sgt QP/Combatente 02.336 ANDRE RIBEIRO SILVA, Membro;

- 3º Sgt QP/Combatente 02.976 ANDRÉ BATISTA DA SILVA, Membro;

- Cb QP/Combatente 03.714 FREDERICO WILTON VIEIRA, Secretário;

Art. 3º - Determinar a todos os setores 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 - Determinar que seus efeitos sejam rela�vos ao inventário de 2022.



Art. 5º - Estabelecer que o prazo para a conclusão dos trabalhos será aquele previsto no
item nº 6 do Plano nº 32/2022 - CAL - Plano de Ação Inventário 2022 (000034271716).

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 8º Batalhão Bombeiro Militar, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 

 

LUIZ EDUARDO MACHADO LOBO - Maj QOC 
  Comandante do 8º BBM

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ EDUARDO MACHADO LOBO, Comandante,
em 18/10/2022, às 10:04, 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
000034656630 e o código CRC AAD64BFB.

8° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
RUA BOMBEIROS Nº 193 Qd.250 Lt.06, . - Bairro PARQUE AMAZONIA - GOIANIA - GO - CEP 74835-210 - (62)3201-

9599.

Referência: Processo nº 202200011031392 SEI 000034656630

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034656630&crc=AAD64BFB


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 37, de 19 de outubro de 2022

 
 
O Comandante do 22º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições legais, que

lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores:
Art. 1º - Instituir comissão de inventário nos termos que dispõe o Decreto nº 9.063 de 04

de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, com as seguintes atribuições:
I - Receber das setoriais de patrimônio as Fichas de Apuração de Inventário, contendo a

relação dos bens móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis registrados em sistema pertencentes ao acervo
patrimonial;

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

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

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

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

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

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

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

 - 1º Ten QOA/Administrativo 01.749 Wallace Marques Pacheco, CPF nº 793.065.861-
91, Chefe da Seção Administrativa do 22º CIBM, que a presidirá;

-  1º Sgt QPC 02.348 Carlos Henrique de Oliveira Suda, CPF nº 988.964.741-91, Chefe
de Ala do 22º BBM,  membro;

- Cb QPC 03.458 Paulo José Xavier dos Santos, CPF nº 866.960.171-00, Auxiliar da
SAAD do 22º BBM, membro.

Art. 3º - Determinar a todos os titulares das seções 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 - Determinar que seus efeitos sejam relativos ao inventário de 2022.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 



CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 
 

Gabinete do Comandante do 22º Batalhão Bombeiro Militar, aos 19 dias do mês de outubro de 2022.

 
 

Ricardo Farias Bailona - TC QOC
Comandante do 22º BBM

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO FARIAS BAILONA, Comandante, em
19/10/2022, às 10:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034702084 e o código CRC 7287BC66.

22º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA AMAZONAS - Bairro JARDIM ATLANTICO - CEP 76330-000 - JARAGUA - GO -  (62)3326-6229

Referência: Processo nº 202200011034312 SEI 000034702084

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034702084&crc=7287BC66


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 157, de 17 de outubro de 2022

 
Dispõe sobre nomeação de Comissão Permanente de Inventário do ano de
2022 no Comando de Atividades Técnicas.

 
 

O Comandante de Atividades Técnicas em exercício, uso de suas atribuições legais que
lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores, resolve:

 
Art. 1º - Instituir comissão permanente para realização do Inventário Patrimonial  (bens

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

I - Receber da unidade setorial de patrimônio do CBMGO 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 e o cronograma de execução nas localizações desta unidade administrativa e o respectivo
auditor;

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

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 e encaminhá-las à unidade setorial de
patrimônio do CBMGO para atualização dos bens patrimoniais no SPMI;

VI - Propor à unidade setorial de patrimônio do CAT 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;

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

2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis do Comando de Atividades Técnicas os seguintes militares:
- 2º Tenente QOC 04126 RHANDERSON Lourenço Santos, CPF nº 037.830.001-65,

Assessor do Departamento de Normatização e Doutrina, que a presidirá;
- 2º Sgt QP/Combatente ELCIO de Jesus Fernandes, CPF nº 702.060.231-20, Auxiliar do

Departamento de Normatização e Doutrina;
- 3º Sgt QP/Combatente HÉLIO Fausto Gomes de Campos, CPF nº 884.628.111-

04, Auxiliar do Departamento de Análise de Projetos.



 
Art. 3º - Determinar a todos os chefes de Departamento 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 -  Determinar que seus efeitos sejam relativos ao inventário de 2022.
 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
BRUNO DIAS PRUDENTE - MAJ QOC

Comandante do CAT em exercício
 

 

 
Goiânia, aos 17 dias do mês de  outubro de 2022.

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
18/10/2022, às 14:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 990, de 27 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
202200011033329, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse próprio, nos termos da legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO
01 Sd QP/Combatente 04.026 OSMAR JUNIO RODRIGUES DE SOUZA ***.909.061-** COA BSE

 

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

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 27/10/2022, às 11:07, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 27/10/2022, às 14:17, conforme art. 2º,
§ 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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