
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 25, de 17 de outubro de 2022

 
O Comandante do Centro de Operações Aéreas, no uso de suas atribuições legais:
 
 
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 da setorial de patrimônio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás as Fichas

de Apuração de Inventário, contendo a relação dos bens móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis,
localizados no Centro de Operações Aéreas - COA, e registrados em sistema pertencentes ao acervo
patrimonial;

II - Expedir termo de abertura de inventário no qual definirá a data de abertura do início
dos trabalhos atinentes ao inventário anual do COA;

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

IV - Encaminhar as Fichas de Apuração de Inventário preenchidas pelos auditores à
Comissão Permanente de Inventário;

V - Propor à Comissão Permanente de Inventário os procedimentos a serem realizados,
visando regularizar as divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis, sempre que preciso;

VI - 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 desta OBM, os seguintes servidores:
- 1º Ten QOC 02.660 Dériki SULLIVAN Castro - CPF nº 899.555.871-72 - Chefe do

Almoxarifado;
- ST QPC 02.251 WILIS Braz de Paulo - CPF nº 618.984.491-04 - Chefe de Ala "Alfa";
- ST QPC 01.659 OZIEL Lírio de Souza - CPF nº 837.517.261-87 - Chefe de Ala

"Delta";
- ST QPC 01.416 Aender CARDOSO Pinheiro - CPF nº 897.124.631-68 - Chefe de Ala

"Bravo"; 
- ST QPC 01.658 OYALA Rodrigues da Silva - CPF nº 839.071.731-04 - Chefe de Ala

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



CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE
 

LUCIANO Rodrigues de Sousa – TC QOC
Comandante do COA

 
 

Centro de Operações Aéreas - COA, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA, Comandante, em
17/10/2022, às 16:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034642643 e o código CRC D5BBD876.

CENTRO DE OPERAÇÕES AÉREAS - COA 
Praça Capitão Frazão - Setor Santa Genoveva - Hangar do Corpo de Bombeiros Militar - Goiânia - GO - CEP 74.672-

420 - (62) 3201-2321.
 

Referência: Processo nº 202200011031377 SEI 000034642643

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034642643&crc=D5BBD876


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 26, de 17 de outubro de 2022

 
O Comandante do Centro de Operações Aéreas, no uso de suas atribuições legais:
 
 
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 o inventário do ano de
2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis desta OBM, os seguintes servidores:

- 1º Ten QOC 02.660 Dériki SULLIVAN Castro - CPF nº 978.415.101-44 - Chefe do
Almoxarifado;

- 3º SGT QPC 02.853 ADAIR Moreira Alves Júnior - CPF nº 618.984.491-04 -
Abastecedor de Aeronaves;

- 3º SGT QPC 03.045 HELTON Rodrigues da Silva - CPF nº 992.010.971-15 -
Tripulante Operacional;

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

LUCIANO Rodrigues de Sousa – TC QOC
Comandante do COA

 
 

Centro de Operações Aéreas - COA, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO RODRIGUES DE SOUSA, Comandante, em
17/10/2022, às 16:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034644604 e o código CRC 009F0C0E.

CENTRO DE OPERAÇÕES AÉREAS - COA 
Praça Capitão Frazão - Setor Santa Genoveva - Hangar do Corpo de Bombeiros Militar - Goiânia - GO - CEP 74.672-

420 - (62) 3201-2321.
 

Referência: Processo nº 202200011031377 SEI 000034644604

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034644604&crc=009F0C0E


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 20, de 17 de outubro de 2022

 

Ins�tui comissão de inventário e dá outras providências.

 

O TC QOC Leonardo Bruno de Souza, Assessor Fundacional, em cumprimento ao O�cio
n. 55092/2022 - CBM (000034354399), ao O�cio circular n. 880/2022 - CAL (000034354715) c/c o Plano
n. 31/2022 - CAL (000034271716), e no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei n. 20.491,
de 25 de junho de 2019, resolve:

 

Art. 1º Ins�tuir comissão de inventário nos termos que dispõe o Decreto n. 9.063, de 4
de outubro de 2017, Instrução Norma�va n. 05, de 30 de agosto de 2019, e Instrução Norma�va
Intersecretarial n. 01, de 6 de outubro de 2020, com as seguintes atribuições:

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

II - expedir termo de abertura de inventário no qual definirá a data de abertura, o
planejamento de suspensão das movimentações, o cronograma de execução nas localizações das
unidades 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 da Assessoria Fundacional, os seguintes servidores:

- 1º Ten QOA/Administra�vo 01.688 Roberto Pereira de Araújo, CPF n. 799.233.991-
68, presidente;

- 2º Sgt QP/Combatente 01.965 Glaucio José Koziol, CPF n. 691.582.821-49, membro; e



- 3º Sgt QP/Combatente 02.909 Olídio Valadão Faria Júnior, CPF n. 921.612.001-00,
secretário.

 

Art. 3º Informar que todos os modelos de documentos necessários à condução dos
trabalhos desta comissão estão anexados ao processo SEI n. 202200005017318 (Plano de Ação,  Termo
de Abertura, Termo de Encerramento de Inventário dentre outros) e outras dúvidas poderão ser sanadas
diretamente com o DECOP/CAL.

 

Art. 4º Determinar aos �tulares das seções desta Assessoria que sejam oferecidas à
comissão permanente de inventário os meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel
cumprimento de suas atribuições.

 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE em Bole�m Geral Eletrônico.

 

Assessoria Fundacional, em Goiânia, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 
 
 
 

LEONARDO BRUNO DE SOUZA - TENENTE-CORONEL QOC
Assessor Fundacional

 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO BRUNO DE SOUZA, Chefe, em
18/10/2022, às 15:10, 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
000034658171 e o código CRC D4220908.

Assessoria Fundacional - cbmgo.fdpedro2@gmail.com 
Rua 74, quadra 112, lote 4, n. 46, Setor Central, Goiânia-GO, CEP 74.045-020, telefone (62) 3201-5678

Referência: Processo nº 202200011031345 SEI 000034658171

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034658171&crc=D4220908


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 25, de 17 de outubro de 2022

 
O Comandante da 5ª Companhia Independente Bombeiro Militar de Palmeiras de Goiás,

nos termos do art. 64, da Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, art. 38 da Norma Administrativa nº 03,
Atualizada em 19 de setembro de 2018, e do teor do autos do processo SEI nº 202200011031496,
RESOLVE:

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

9.063 de 04 de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 005 de 30 de agosto de 2019, com as seguintes
atribuições:

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

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

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

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

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

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

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

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

2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis da 5ª CIBM, os seguintes servidores:
 
- 2ºTEN QOA 01.669 PAULO SÉRGIO Ferreira, CPF n. 033.954.636-05, Presidente;
- 3ºSGT QPC 03.516 JEFFERSON Cardoso Costa, CPF n. 998.646.651-20, Membro;
- CB QPC 03.689 RODRIGO dos Santos Gomes, CPF n. 015.935.991-02, Secretário.
 
Art. 3º - Determinar a todos os titulares da 5ª CIBM, que sejam oferecidas à comissão

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



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

FABIANO Wilson Freitas Oliveira - CAP QOC 
Comandante da 5ª CIBM/Palmeiras de Goiás

 

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
PALMEIRAS DE GOIÁS, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FABIANO WILSON FREITAS OLIVEIRA,
Comandante, em 18/10/2022, às 07:57, 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
000034652405 e o código CRC 8283CECB.

5ª Companhia Independente BM  – cbmgo.palmeirasdegoias@gmail.com 
Rua 10, Lt. 01, Lago Municipal, Jd. Atlântico, Palmeiras de Goiás, CEP 76.190-000, Tel: 3571-1216

Referência: Processo nº 202200011031496 SEI 000034652405

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034652405&crc=8283CECB


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 47/2022/9º BBM, de 14 de outubro de 2022

 
 

Nomeia Comissão de Inventário 2022.
 
 

O Maj QOC Comandante do 9º Batalhão Bombeiro Militar, no uso da sua atribuição
que lhe confere a Portaria n.589/2022/CBM (000031608240), publicada no BGE n. 104/2022
(202200011021688) em 6 de julho de 2022, 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
2022 dos bens tangíveis móveis e intangíveis deste Batalhão, os seguintes servidores:

Cap QOA/Adm. Eduardo Aparecido DUARTE, CPF nº 907.371.131-20, que a presidirá.
2º Ten QOA/Adm. Ueliston MARÇAL Silveira, CPF nº 588.705.801-30.
2º Ten QOA/Adm GUILHERME Moreira, CPF nº 555.741.191-04.
Art. 3º - Determinar a todos os chefes de seções do 9º BBM, que sejam oferecidas à

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



Art. 4º Encaminhar esta Portaria ao Comando de Gestão e Finanças, para que seja
publicada em Boletim Geral Eletrônico.

 
 

 9º BATALHÃO BOMBEIROS MILITAR, aos 14 dias do mês de outubro de 2022.

 
 

DANIEL FREIRE PEREIRA BATISTA
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL FREIRE PEREIRA BATISTA, Comandante,
em 18/10/2022, às 11:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034605154 e o código CRC 28368109.

9º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA D - Bairro PARQUE DAS BRISAS - CEP 75690-000 - CALDAS NOVAS - GO -  (64)34546653

Referência: Processo nº 202200011031399 SEI 000034605154

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034605154&crc=28368109


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 45, de 18 de outubro de 2022

 

Dispõe sobre nomeação de Comissão Permanente de Inventário no âmbito da 20ª CIBM.

 

 

O Capitão QOC BM Comandante da 20ª CIBM/Goianira, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Lei nº 20.491/2019 e respec�vas alterações,

 

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 20ª CIBM/Goianira, os seguintes militares:

- Cap QOC 03.252 Guilherme Antônio Lisita, CPF nº 014.249.931-56, como Presidente
desta Comissão;



- ST QPC 01.082 Barsanulfo Leonis Caetano, CPF nº 424.011.601-59, como Membro
desta Comissão; e

- Sd QPC 03.965 Helder Pires Basilio, CPF nº 031.279.531-94, como Secretário.

 

Art. 3º - Determinar que sejam oferecidas à comissão permanente de inventário os
meios, recursos e colaboração indispensáveis para o fiel cumprimento de suas atribuições;

 

Art. 4º - Estabelecer o prazo conforme Plano de Ação, para entrega dos trabalhos com
data limite de 24/10/2022, com os devidos preenchimentos das fichas de apuração de inventário 2022 e
demais orientações no Plano de Ação Inventário 2022 (000034271716);

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Goianira, em 18 de outubro de 2022.

 

 

GUILHERME ANTÔNIO LISITA - CAP QOC BM
Comandante da 20ª CIBM/Goianira

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME ANTONIO LISITA, Comandante, em
18/10/2022, às 11:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034676718 e o código CRC A70671D0.

20ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA DOM CARLOS S/Nº, QD. 32, APM-05 - Bairro LOTEAMENTO NOVA GOIANIRA - GOIANIRA - GO - CEP 74371-

834 - .

Referência: Processo nº 202200011031519 SEI 000034676718

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034676718&crc=A70671D0


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 84, de 17 de outubro de 2022

 

Designa membros da Comissão de Inventário do CAEBM.

 

O CEL  QOC COMANDANTE DO CAEBM, no uso das respectivas atribuições
legais que lhe conferem a Lei nº 20.491/2019 e suas alterações posteriores, RESOLVE: 

 Art. 1º - Instituir Comissão Permanente 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, localizados no CAEBM,
e 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 deste órgão/entidade, os seguintes servidores:

 - Cap QOC 02.433 Henrique Saint-Clair de Oliveira, CPF nº 710.548.121-87, Chefe do
DABM presidente;

 - 2º Ten QOA 00.945 Gilberto da Fonseca,  CPF nº 836.008.927-20, Assessor do
almoxarifado, membro;

  - ST QP/Combatente 00.765 Kleber Divino de Brito ,  CPF nº 451.307.361-68, Auxiliar
do almoxarifado, membro.



 - 3° Sgt QP/Combatente 03.180 Wilson Valdomiro de Souza Gabriel, CPF n°
002.011.911-99, auxiliar da ESFAP/ESFAO, membro.

 
Art. 3º - Determinar a todos os titulares do CAEBM, 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.

 

CAEBM, em Goiânia, 17 de outubro de 2022.
 
 

 
 

 
CARLOS ALBERTO CARDOSO FALEIRO - CEL QOC

Comandante do CAEBM
COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA - SETOR GOIÂNIA 2 - CEP 74663-520 - GOIÂNIA - GO -  (62)3201-
2304

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO CARDOSO FALEIRO,
Comandante, em 19/10/2022, às 12:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

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
000034658191 e o código CRC A406FD91.

 

Referência: Processo nº 202200011034185 SEI 000034658191

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034658191&crc=A406FD91


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 85, de 17 de outubro de 2022

 

Designa membros da Comissão de Avaliação de patrimônio do CAEBM.

 

O Cel QOC COMANDANTE DO CAEBM, 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 do CAEBM, os seguintes servidores:
 - Cap QOC 02.433 Henrique Saint-Clair de Oliveira, CPF nº 710.548.121-87, Chefe do

DABM presidente;



 - 2º Ten QOA 00.945 Gilberto da Fonseca,  CPF nº 836.008.927-20, Assessor do
almoxarifado, membro;

  - ST QP/Combatente 00.765 Kleber Divino de Brito ,  CPF nº 451.307.361-68, Auxiliar
do almoxarifado, membro.

 - 3° Sgt QP/Combatente 03.180 Wilson Valdomiro de Souza Gabriel, CPF n°
002.011.911-99, auxiliar da ESFAP/ESFAO, membro.

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

CAEBM, em Goiânia, 17 de outubro de 2022
 
 

 

CARLOS ALBERTO CARDOSO FALEIRO - CEL QOC
Comandante do CAEBM

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA - SETOR GOIÂNIA 2 - CEP 74663-520 - GOIÂNIA - GO -  (62)3201-

2304

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALBERTO CARDOSO FALEIRO,
Comandante, em 19/10/2022, às 12:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

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
000034658219 e o código CRC 2CEA7FD0.

 

Referência: Processo nº 202200011034185 SEI 000034658219

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034658219&crc=2CEA7FD0
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 125, de 19 de outubro de 2022

 
Designa militares para comissão.

 
O Comandante do 10º BBM, no uso de suas atribuições legais e, conforme o Art. 47 do

Capítulo VI da Norma Administrativa n.03 do CBMGO,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Instituir Comissão de Averiguação da Situação Patrimonial do 10º BBM, em

razão de assunção e passagem de função ou cargo, com as seguintes atribuições:
 
I - Receber do Comando de Apoio Logístico - CAL o Termo de Responsabilidade (carga

da Unidade) atualizado e a Planilha de Inventário de Bens Imóveis do 10º BBM, contendo a relação dos
bens móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis registrados em sistema pertencentes ao acervo patrimonial;

II - Expedir termo de abertura de averiguação no qual definirá a data de abertura, o
planejamento de suspensão das movimentações e o cronograma de execução;

III - Realizar a averiguação da situação patrimonial do 10º BBM, inclusive das
condições dos imóveis e suas instalações, cumprindo o cronograma e atividades preestabelecidas no
planejamento realizado;

IV - Expedir termo de encerramento de averiguação no prazo de 15 dias, contendo as
alterações da verificação quantitativa e qualitativa dos bens móveis tangíveis e intangíveis em uso e ainda
dos bens imóveis, que deverá ser assinado por todos os membros da Comissão de Averiguação e
encaminhado para conhecimento e ratificação do Comando do 10º BBM.

 
Art. 2º - Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar a Averiguação da

Situação Patrimonial do 10º BBM, os seguintes servidores:
 
- Cap QOA/Administrativo RG 01.210 PEDRO José da Silva, CPF nº 588.379.301-00,

presidente;
- 1º Ten QOA/Administrativo RG 01.607 LUCIANO José da Silva, CPF nº 768.243.061-

34, membro;
-  2º Ten QOA/Administrativo RG 01.395 AGUINON Batista Costa, CPF nº

470.242.831-49, secretário.
 
Art. 3º - Determinar a todos os militares desta OBM, que sejam oferecidas à comissão de

averiguação 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. 
 
Catalão, 19 de outubro de 2022.
 

WILIAM ALVES DINIZ JÚNIOR - MAJ QOC
Comandante do 10º BBM

 

Documento assinado eletronicamente por WILIAM ALVES DINIZ JUNIOR, Comandante, em
19/10/2022, às 11:48, 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
000034705296 e o código CRC 47445F64.

10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA RAULINA FONSECA PASCOAL, 870, BAIRRO CENTRO - CEP 75701-490 - CATALÃO-GO (64)

3411-6178

Referência: Processo nº 202200011034322 SEI 000034705296

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034705296&crc=47445F64
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 56, de 17 de outubro de 2022

 
 
O Comandante do 4º 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 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:

- 2º Ten QOA/Adm 01.286  MARD Porfiro de Sousa, Presidente;
- 2º Ten QOA/Adm 01.290 PAULO Rogério de Souza, Membro;
- ST QP/Comb 01.692 RODOLFO Alves Monteiro, Membro.
 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 

Amilton de Souza Conceição – TC QOC
Comandante do 4º BBM
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Gabinete do Comandante do 4º Batalhão Bombeiro Militar do CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, aos 17 dias do mês de outubro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por AMILTON DE SOUZA CONCEICAO, Comandante,
em 19/10/2022, às 09:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034645185 e o código CRC 051DFE46.

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
Rua Dário Alves de Paiva, n. 1823 - Jardim Goiás. CEP 75903-390 - Rio Verde - GO. (64) 3620-0931

Referência: Processo nº 202200011031387 SEI 000034645185

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034645185&crc=051DFE46
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 09, de 20 de outubro de 2022

 
O Chefe da 1ª Seção do Estado-Maior Geral, 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:

 
- Diogo Martins Pimenta, CPF nº 894.704.351-68, 1° Tenente, que a presidirá.
- Angelo Rodrigues Cordeiro, CPF nº 998.350.291-72, 3° Sargento.
- Lenya Moraes Elias, CPF nº 034.570.371-59, Soldado.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.
 
1ª Seção do Estado-Maior Geral do CBMGO, aos 20 dias do mês de outubro de 2022.
 

 
ANDRÉ LUIZ DE SOUSA MACHADO - TC QOC

Chefe da BM/1

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ DE SOUSA MACHADO, Bombeiro (a)
Militar, em 20/10/2022, às 09:34, 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
000034744851 e o código CRC ABF740F5.

1ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-

231 (62)3201-1206

Referência: Processo nº 202200011034423 SEI 000034744851

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034744851&crc=ABF740F5


27/10/2022 09:18 SEI/GOVERNADORIA - 000034232223 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40619710&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 77, de 03 de outubro de 2022

 

Nomeia Comissão para emi�r Parecer Técnico.

O Comandante do 5º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos da Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 -
CBMGO, RESOLVE:

Art. 1º Nomear Comissão Técnica para analisar e emi�r parecer inerente aos itens que
encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a
solicitação de Parecer Técnico referente ao protocolo  n. 116896/22-SIAPI, encaminhado a este
5ºBBM através do protocolo de Comissão Técnica n. 142991/22-SIAPI.

 

Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes militares:

- Presidente: Cap QOC 02449 JOSÉ FÁBIO ANASTÁCIO LEITE;

- Membro: 1º Sgt QP/Combatente 01582 JUNIO DE JESUS COELHO; e

- Membro: Cb QP/Combatente 03461 FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS.

 

Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.

 

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

JOSÉ FÁBIO ANASTÁCIO LEITE - Cap QOC
Comandante em exercício do 5º BBM

 

5º Batalhão Bombeiro Militar, aos 03 dia do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSE FABIO ANASTACIO LEITE, Comandante em
exercício, em 03/10/2022, às 17:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034232223 e o código CRC F78166B8.

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

5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011032445
Nome: 5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

 

PARECER CBM/5º BBM-09871 Nº 17/2022

1. Referência
 
1.1 – Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006;
1.2 – Normas Técnicas atualizadas – CBMGO;
1.3 – Portaria n. 77/2022 – 5º BBM;
1.4 – Protocolo de Análise de Projeto n. 116896/22;
1.5 – Solicitação de Comissão Técnica – Anexo “H”;
1.6 – Protocolo de Comissão Técnica n. 142991/22.
 
2. Iden�ficação do Solicitante
 
2.1 – Responsável Técnico: Eduardo Santos Carneiro - Engenheiro Civil (CREA 1016278810D-GO)
2.2 – Proprietário: Zacapa Bar e Restaurante (CNPJ 45.382.775/0001-07);
2.3 – Endereço: Rua 03, Quadra 03, Lote 13, Parque Rio Branco, Valparaíso de Goiás - GO;
2.4 – Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: F-6 (Bar com entretenimento);
2.5 – Área Total Construída apresentada: 386,90 m² ;
2.6 – Altura Apresentada: 0 m (térrea).
2.7 – Número de pavimentos apresentados: 01.
 
3. Solicitação
 
Através do Requerimento de Comissão Técnica – Anexo “H” da Norma Técnica n. 01 – Procedimentos

Administra�vos, foi solicitada a aprovação do projeto de incêndio da edificação com a seguinte inconformidade:
- Central de GLP em nicho em edificação sem comprovação de edificação existente.
 
3.1 Fundamentação Técnica para a solicitação:

 
3.2 Medida Alterna�va / Solução Proposta:
 
Extrai-se do Anexo H juntado ao processo, que a solução proposta se baseia nos seguintes pontos:
 
- Construção de uma parede fechando a porta ao lado da central e parte superior da central.

 



4. Comentários
 
De acordo com os  itens 6.3.3 e 6.3.3.2 letra “d” da NT-41/2019:
 

6.3.3 Edificações existentes que não possuam os recuos estabelecidos em NT específica e, por
consequência, impossibilidade técnica de instalação, podem, por exceção, adotar centrais
prediais de GLP em nichos
(...)
6.3.3.2 A central pode ser instalada na fachada da edificação voltada para via pública, no
pavimento térreo e atender aos seguintes requisitos:
a) Ter área mínima de 1 m²;
b) Os recipientes devem distar no mínimo 0,8 m do limite frontal da propriedade;
c) Ter interposição de paredes resistentes ao fogo (TRRF 120 min) nas partes superior,
posterior e nas laterais da central. Estas paredes devem apresentar resistência mecânica e
estanqueidade com relação ao interior da edificação;
d) Ter capacidade máxima de até 2 recipientes de 0,108 m³ (P-45) ou 01 (um) 0,454 m³ (P-
190);
e) Possuir na frente da edificação fechamento por porta metálica, que propicie área de
ventilação permanente, no mínimo, 0,32 m², na parte inferior;
f) Possuir veneziana de ventilação permanente, localizada acima da porta, com área mínima
de 0,32 m²;
g) Atender às demais exigências de afastamentos de fonte de calor, ralos e depressões,
sinalização, proteção por extintores, prescritos em NT específica.
 

De acordo com o projeto n. 160070/21, o qual esta em processo de análise, a edificação possui uma central
de GLP em nicho com 01 recipiente de GLP P-190 (0,454 m³), cumprindo a capacidade máxima de 01 recipiente de GLP P-
190 (0,454 m³), previsto na NT-28/2014 Parte I.

A edificação não tem comprovação de edificação existente, e também não atende as distância mínima
prevista na NT-28, conforme projeto.

 
 
5. Parecer
 
Diante do exposto, esta comissão manifesta-se favorável ao pedido do solicitante quanto à aprovação do

projeto n. 1116896/21, no que se refere a admi�r central de GLP em nicho com 1 (um) recipiente de GLP P-190 (0,454
m³)  conforme descrito nos comentários acima, desde que:

 
a) Sejam realizada adequações na edificação para que atenda os afastamentos mínimos previstos na NT-28,

bem como seja construída a parede con�gua à central, conforme previsto no projeto e diferente da foto apresentada no
anexo H, onde mostra a existência de um portão onde seria a parede;

 
b) A central localizada na fachada da edificação deve possuir obstáculo de proteção mecânica e sinalização

de alertar para os riscos potenciais;
 
c) Sejam instalados ex�ntores em toda a edificação de tal forma que o operador não percorra mais que 15

metros;
 



d) Seja reclassificada a edificação no projeto, memorial e SIAPI conforme a sua real ocupação: F-6 - Bares e
outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento.

 
O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. Caso seja alterada sua finalidade,

ocupação ou área, um novo projeto deverá ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.
Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

referentes à segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à edificação.
 
É o parecer.
 
 

Luziânia, 19 de outubro de 2022.

 

 
 
 

JOSÉ FÁBIO ANASTÁCIO LEITE - Cap QOC
Presidente

 
JUNIO DE JESUS COELHO - 1º SGT QP/Combatente

Membro
 

FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS - CB QP/Combatente
Membro

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por JUNIO DE JESUS COELHO, Bombeiro (a) Militar, em 19/10/2022, às
15:17, 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 FABRICIO RIBEIRO DOS SANTOS, Bombeiro (a) Militar, em
20/10/2022, às 10:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JOSE FABIO ANASTACIO LEITE, Comandante em exercício, em
20/10/2022, às 14:32, 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 531, de 19 de outubro de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Monte Alegre 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 202200007066582, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 4º Pelotão Bombeiro Militar/Campos Belos - 4º
PBM, como Gestor do Convênio 16/2022 - DGPC (000034045135), que tem por objeto a mútua
cooperação entre os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, com o fim de propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no
tocante às atividades de segurança pública, que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros, e o Município de Monte
Alegre de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 01.126.341/0001-70.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante do 4º Pelotão Bombeiro Militar - 4º PBM, como

Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e afastamento.
Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo

de férias, licenças ou outros afastamentos. 
 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das

providências que lhe são afetas e à 4º Pelotão Bombeiro Militar - 4º PBM, para conhecimento.
 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

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

 
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo convênio.
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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 19/10/2022, às 12:38, 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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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034714664 e o código CRC 59117DD0.
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