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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

PUBLICAÇÃO Nº 1698/2022 - CBM

 

3ª Parte - Assuntos Gerais e Administra�vos

 

- Plano de Férias para o exercício de 2023 referente ao efe�vo do 1º Comando Regional Bombeiro Militar -
Goiânia, nos termos do art. 3º da Norma Administra�va n. 05:

 

n. Nome Mês Dias

1 CORONEL QOC 01.310 EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA maio 30 

2 TENENTE-CORONEL QOC 01.972 HELAINE VIEIRA SANTOS janeiro/setembro 10/20

3 2º TENENTE QOA/ADMINISTRATIVO 01.604 LUCIANO DIAS DA SILVA janeiro/agosto/dezembro 10/10/10

4 3º SARGENTO QP/COMBATENTE 02.740 RITA CÂNDIDA DE ARAÚJO SANTOS julho 30

5 3º SARGENTO QP/COMBATENTE 02.737 RICARDO DIAS DOS REIS junho 30

 

1º Comando Regional Bombeiro Militar, em Goiânia, 1º de novembro de 2022.

 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
Comandante do 1º CRBM 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 01/11/2022, às 20:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000035032456
e o código CRC BC1D5BAE.

   

Referência: Processo nº 202200011035617 SEI 000035032456

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000035032456&crc=BC1D5BAE


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 559, de 03 de novembro de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município Mambaí.
 

 
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 202200007056920, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 10ª
CIBM - Posse, como Gestor do Convênio nº 013/2022 - DGPC (000034301371), 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
Mambaí-GO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 01.740.463/0001-52.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

10ª CIBM - Posse, 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 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 10ª CIBM - Posse,
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.



 
 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 03/11/2022, às 16:27, 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
000035091300 e o código CRC EA5DEB91.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-

231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 202200007056920 SEI 000035091300

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000035091300&crc=EA5DEB91


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 10, de 31 de outubro de 2022

 

Designa membros da Comissão de Inventário do COTI.

 

O MAJ QOC COMANDANTE DO COTI, no uso das respectivas atribuições legais e
regulamentares: 

RESOLVE:
 Art. 1º - Instituir Comissão de Inventário e nos termos que dispõe o Decreto nº 9.063 de

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

I - Receber fichas de inventário do Departamento de Controle Patrimonial
(DECOP/CAL), contendo a relação dos bens móveis tangíveis e intangíveis registrados em sistema
pertencentes ao acervo patrimonial;

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

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

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

V - Preencher e assinar as fichas de inventário 2022 conforme o Manual de Inventário de
Bens Móveis;

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

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

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

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

 - CAP QOA/Administrativo 01.596 LEONARDO ALVES DE MORAIS, CPF nº
875.945.011-87, Subcomadante do COTI, presidente

- ST QP/Combatente 01.751 WALTER JOSÉ DE SANTANA, CPF nº 586.216.361-15 ,
Chefe da SAAD do COTI, membro;

- Sd QP/Combatente 03.968 HEWERTTON DENNYS GEBRIM RODRIGUES ,  CPF
nº 015.119.181-60, Auxiliar da SAAD do COTI, membro.



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

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

 

CENTRO DE OPERAÇÕES E TECNOLOGIA DE INCÊNDIO, em Anápolis, 31 de outubro de 2022
 
 

 
 

TIAGO COSTA Chaves - Maj QOC
Comandante do COTI

 
 

Centro de Operações e Tecnologia de Incêndio - cbmgo.coti@gmail.com 
Distrito Agroindustrial, Rua VP-7-D, quadra 13, módulos 3 e 4, Anápolis-GO, CEP 75.132-140, telefone (62) 3333-

2628

Documento assinado eletronicamente por TIAGO COSTA CHAVES, Comandante, em 01/11/2022,
às 10:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034994207 e o código CRC AEB6C09B.

 

Referência: Processo nº 202200011031375 SEI 000034994207

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034994207&crc=AEB6C09B


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 11, de 31 de outubro de 2022

 

Designa membros da Comissão de Avaliação de patrimônio do COTI.

 

O MAJOR QOC COMANDANTE DO COTI , no uso das respectivas atribuições legais
e regulamentares: 

RESOLVE:
Art. 1º - Instituir comissão permanente de avaliação de bens móveis nos termos que

dispõe a Lei º 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 19.853 de 03 de outubro de 2017, Lei nº 9.063, de 04
de outubro de 2017 e Instrução Normativa nº 12 de 07 de dezembro de 2018, com as seguintes atribuições:

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

II - Avaliar a situação dos bens móveis inservíveis, com base nas seguintes
características:

a) Bom – em perfeitas condições de uso;
b) Ocioso – em perfeitas condições, mas não está sendo usado pela unidade;
c) Recuperável – em possibilidade de recuperação e economicamente viável;
d) Antieconômico – quando sua manutenção for onerosa ou seu rendimento precário e

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

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

do órgão ou destinados a outros órgãos Administração Pública;
IV - Realizar os procedimentos necessários para a avaliação de bens considerados

inservíveis e/ou irrecuperáveis, incluindo os resíduos economicamente aproveitáveis;
V - Agrupar os bens em lotes (por tipo de bem e por situação), tanto no laudo de

avaliação de bens quanto fisicamente, para o caso de desfazimento através da modalidade de alienação -
leilão;

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

Art. 2º - Nomear para compor a Comissão encarregada de realizar a análise dos bens
móveis inservíveis deste órgão/entidade, os seguintes servidores:

 - CAP QOA/Administrativo 01.596 LEONARDO ALVES DE MORAIS, CPF nº
875.945.011-87, Subcomadante do COTI, presidente

É



- ST QP/Combatente 01.751 WALTER JOSÉ DE SANTANA, CPF nº 586.216.361-15 ,
Chefe da SAAD do COTI, membro;

-  Sd QP/Combatente 03.968 HEWERTTON DENNYS GEBRIM RODRIGUES ,  CPF
nº 015.119.181-60, Auxiliar da SAAD do COTI, membro.

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

 

CENTRO DE OPERAÇÕES E TECNOLOGIA DE INCÊNDIO, em Anápolis, 31 de outubro de 2022
 
 

 
 

TIAGO COSTA Chaves - Maj QOC
Comandante do COTI

 

 

Centro de Operações e Tecnologia de Incêndio - cbmgo.coti@gmail.com 
Distrito Agroindustrial, Rua VP-7-D, quadra 13, módulos 3 e 4, Anápolis-GO, CEP 75.132-140, telefone (62) 3333-

2628

Documento assinado eletronicamente por TIAGO COSTA CHAVES, Comandante, em 01/11/2022,
às 11:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000034995023 e o código CRC EA23758A.

 

Referência: Processo nº 202200011031375 SEI 000034995023

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034995023&crc=EA23758A


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 164, de 04 de novembro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número
142174/21 e protocolo de Comissão Técnica número
154263/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 - CBMGO, resolve:

 
 
Art. 1º Nomear Comissão Técnica para analisar e emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 142174/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 154263/22. 

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

                                        - Presidente: 1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VILELA de Aguiar;

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

                                       - Membro: 2º Ten QOC 03.863 Higor Souza ELLER.

 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
Goiânia, aos 04  dias do mês de novembro de 2022.
 



 
 

MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA - TC QOC
Comandante do CAT

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 04/11/2022, às 11:14, 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
000035132005 e o código CRC EAE4161E.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.ÁREA - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011036091 SEI 000035132005

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000035132005&crc=EAE4161E


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 162, de 03 de novembro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número
115033/22 e protocolo de Comissão Técnica número
141319/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS EM EXERCÍCO DO CORPO

DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos da  Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 -
CBMGO, resolve:

 
 
Art. 1º Nomear Comissão Técnica para analisar e emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação perante solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 115033/22 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 141319/22. 

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

                                       - Presidente:  1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VILELA de Aguiar;

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

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

 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
 
Goiânia, aos 04 dias do mês de novembro de 2022.



 
 

MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA- TC QOC

Comandante do CAT
 

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 04/11/2022, às 11:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000035095203 e o código CRC 1B97B001.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.ÁREA - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011035892 SEI 000035095203

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000035095203&crc=1B97B001


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 12, de 07 de novembro de 2022

 
 
O Chefe da 4ª Seção do Estado-Maior Geral, 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 ao Comando de Apoio Administrativo os procedimentos a serem realizados,
visando regularizar as divergências constatadas nos bens patrimoniais móveis, sempre que preciso;

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

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

2022, dos bens tangíveis móveis e intangíveis desta Seção, os seguintes militares:
- Cap QOA/Administrativo RG 00.790 Roberto Luís Menezes Soares, CPF nº

516.880.771-20, Subchefe da 4ª Seção do Estado-Maior Geral, que a presidirá;
- 2º Sgt QP/Combatente RG 02.409 Fernando Medeiros de Sousa, CPF nº 984.050.121-

68, Auxiliar da Subseção de Convênios e Contratos;
- 2º Sgt  QP/Combatente RG 01.847 Claiton Rodrigues Fagundes, CPF nº 892.794.171-

34, Auxiliar da Subseção de Convênios e Contratos.
 



Art. 3º - Determinar a todos os integrantes da 4ª Seção do Estado-Maior Geral, 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.
 

Gabinete do Chefe da 4ª Seção do Estado-Maior Geral, aos 07 dias do mês de novembro
de 2022.

 
 

TIAGO RODRIGUES RIBEIRO - TENENTE-CORONEL QOC 
Chefe da Seção de Planejamento e Orçamento – BM/4

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO RODRIGUES RIBEIRO, Chefe, em 07/11/2022,
às 09:42, 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
000035177155 e o código CRC 57060588.

4ª SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM 

AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - 3201-2026 / 3201-2027. 
 

Referência: Processo nº 202200011031351 SEI 000035177155

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000035177155&crc=57060588


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
 
 
 

Ata da Reunião Ordinária CPP n. 22/2022
 

Aos 09 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h30, na sala de reunião
do Comando Geral, a Comissão de Promoção de Praças (CPP), formada pelo Coronel Jailton Pinto de
Figueiredo, Presidente, Coronel Pablo Lamaro Frazão, Membro Nato, Coronel Claison Alencar Pereira,
Membro Nato, Tenente-Coronel Tiago Rodrigues Ribeiro, Membro Efe�vo, Tenente-Coronel Marcus
Vinícius Borges Silva, Membro Efe�vo e Capitão José Rodolfo Vicente Ribeiro, Secretário, reuniu-se em
caráter ordinário para tratar do pedido de Promoção por Ato de Bravura por ações decorrentes do
acidente radiológico com o elemento radioa�vo Césio-137, ocorrido em Goiânia no ano de 1987. Por
ordem do Senhor Cel QOC BM Presidente da Comissão de Promoção de Praças deu-se início os trabalhos,
cabendo ao Secretário da Comissão, designado pela referida Portaria n. 316/2022, uma breve exposição
do conteúdo do processo autuado sob o número 202000011009057 – SEI, tendo como interessado o 1º
Sgt Ref 00.178 Raimundo Moreira dos Santos. Verificou-se que o Processo não possui vícios formais,
tendo se subme�do à avaliação prévia regulamentar da CAPAB e por processo de apuração da ação
meritória por intermédio da Sindicância n. 106/2021 - CCD/CAEBM. Após conhecer do pedido e análise
minuciosa de toda a documentação que compõe o processo, não restam dúvidas a esta comissão, quanto
à suficiência do mérito e bravura do militar diante de um perigo inédito, pernicioso e lesivo,
demonstrando audácia em sua atuação envolvendo o elemento radioa�vo Césio-137. Em ato
con�nuo, coube a esta Comissão de Promoção realizar o julgamento do mérito, acatando por
unanimidade de votos, os fundamentos con�dos no Relatório do Sindicante e Decisão da Autoridade
Instauradora, para considerar reconhecido o ato de bravura. Em face da comprovação dos elementos que
evidenciam o Ato de Bravura, e em observância ao Art. 9º da Lei n. 15.704, de 20 de junho de 2006, bem
como a Lei n. 18.182, de 1º de outubro de 2013, a CPP manifestou FAVORÁVEL AO DEFERIMENTO DA
PROMOÇÃO pretendida. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Cel QOC BM Presidente da Comissão de
Praças deu por encerrada a reunião às 17h00min desta mesma data, determinando que seja
encaminhada esta Ata decisória ao Excelen�ssimo Sr. Comandante Geral solicitando a avaliação,
aprovação e publicação em Bole�m Geral, de acordo com o art. 25 da Lei 15.704 de 20/06/06. A presente
ata será assinada posteriormente, via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, pelos membros da
Comissão.

  

JAILTON Pinto de Figueiredo – Cel QOC
Presidente

 
 

PABLO Lamaro Frazão – Cel QOC
Membro Nato   

 
 

Claison ALENCAR Pereira – Cel QOC
Membro Nato   

 
 



Tiago Rodrigues RIBEIRO – TC QOC
       Membro Efe�vo

 
 

 Marcus VINÍCIUS Borges Silva – TC QOC
Membro Efe�vo

 
 

JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro – Cap QOC
Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS BORGES SILVA, Membro de
Comissão, em 18/08/2022, às 09:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CLAISON ALENCAR PEREIRA, Membro de
Comissão, em 18/08/2022, às 10:13, 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 TIAGO RODRIGUES RIBEIRO, Membro, em
18/08/2022, às 13:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Membro, em 18/08/2022,
às 14:52, 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 RODOLFO VICENTE RIBEIRO, Secretário (a),
em 19/08/2022, às 11:00, 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 JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO, Presidente, em
19/08/2022, às 11:57, 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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
 
 
 

Ata da Reunião Ordinária CPP n. 32/2022
 

Aos 06 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00, na sala de
reuniões do Comando Geral, a Comissão de Promoção de Praças (CPP), formada pelo Coronel Jailton
Pinto de Figueiredo, Presidente, Coronel Pablo Lamaro Frazão, Membro Nato, Coronel Claison Alencar
Pereira, Membro Nato, Tenente-Coronel Tiago Rodrigues Ribeiro, Membro Efe�vo, Tenente-
Coronel Marcus Vinícius Borges Silva, Membro Efe�vo e Capitão José Rodolfo Vicente
Ribeiro, Secretário, reuniu-se em caráter ordinário para tratar sobre pedido de Promoção por Ato de
Bravura por ações decorrentes do acidente radiológico com o elemento radioa�vo Césio-137, ocorrido
em Goiânia no ano de 1987. Por ordem do Senhor Cel QOC BM Presidente da Comissão de Promoção de
Praças deu-se início aos trabalhos, cabendo ao Secretário da Comissão, designado pela Portaria n.
316/2022, uma breve exposição do conteúdo do processo autuado sob o número 202000011036896 –
SEI, tendo como interessado o Sd Ref 00.373 Luis Antônio Ramos. Verificou-se que o processo não possui
vícios formais, tendo sido subme�do a avaliação prévia regulamentar da CAPAB e a processo de apuração
da ação meritória por intermédio da Sindicância n. 38/2022 - CCD/ CAPAB. Após conhecer do pedido e
análise minuciosa de toda a documentação que compõe o processo, não restam dúvidas a esta
comissão quanto a suficiência do mérito e bravura do militar diante de um perigo inédito, pernicioso e
lesivo, demonstrando audácia em sua atuação envolvendo o elemento radioa�vo Césio-137. Em ato
con�nuo, coube a esta Comissão de Promoção realizar o julgamento do mérito, acatando por
unanimidade de votos, os fundamentos con�dos no Relatório do Sindicante e Decisão da Autoridade
Instauradora, para considerar reconhecido o ato de bravura. Em face da comprovação dos elementos que
evidenciam o Ato de Bravura, e em observância ao Art. 9º da Lei n. 15.704, de 20 de junho de 2006, bem
como a Lei n. 18.182, de 1º de outubro de 2013, a CPP manifestou FAVORÁVEL AO DEFERIMENTO DA
PROMOÇÃO pretendida. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Cel QOC BM Presidente da Comissão de
Praças deu por encerrada a reunião às 11h00min desta mesma data, determinando que seja
encaminhada esta Ata decisória ao Excelen�ssimo Sr. Comandante Geral solicitando a avaliação,
aprovação e publicação em Bole�m Geral, de acordo com o art. 25 da Lei 15.704 de 20/06/06. A presente
ata será assinada posteriormente, via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, pelos membros da
Comissão.

  

JAILTON Pinto de Figueiredo – Cel QOC
Presidente

 
 

PABLO Lamaro Frazão – Cel QOC
Membro Nato   

 
 

Claison ALENCAR Pereira – Cel QOC
Membro Nato   
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

16ª - COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 2/2022 - CBM/16ª CIBM - GOIATUBA-14225

                            

1. A presente Sindicância foi instaurada por este signatário por meio da Portaria 30/2022 –
CBM (doc. 000032392858), publicada no Bole�m Geral Eletrônico da Corporação nº 122, em 08 de
agosto de 2022, para apurar possível ato de bravura atribuído ao 3º Sgt QP/Combatente 03.130
RICARDO de Oliveira Prado, por sua atuação em ocorrência de afogamento no Lago Park dos Buritys
“Osvaldo Lima”, no Município de Goiatuba, ocorrido, conforme relatado no O�cio nº 37232/2022/CBM,
no dia 09 de fevereiro de 2014.

2. Com o obje�vo de reunir todos os elementos necessários para subsidiar esta decisão,
considerou-se o estudo estritamente técnico do ocorrido, juntamente com a análise do decurso do fato,
que se deu a quase 9 anos, ou seja, um período de tempo bastante significa�vo, em que nesse intervalo o
Sindicado teve diversas oportunidades de pleitear e requerer a abertura de uma Sindicância como essa.

3. A Lei Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que ins�tuiu o Plano de Carreira das
Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regula a matéria da
seguinte forma:

Art. 6º As promoções de Praças dar-se-ão:

I - por an�guidade;

II - por merecimento;

III - por ato de bravura;

IV - por ocasião da passagem para a reserva remunerada;

V - post mortem;

VI - extraordinariamente, em ressarcimento de preterição. (...)

Art. 9º A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do
reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que,
ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem
indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos
resultados alcançados ou pelo exemplo posi�vo deles emanado.

 

4. Regulamentando a matéria internamente, a Corporação editou a Portaria n. 32/2015,
datada de 20 de fevereiro de 2015, que estabelece providências a serem adotadas no curso da apuração
de ato de bravura pra�cado por bombeiros militares do CBMGO, dispondo da seguinte forma:

Art. 1º O processo instaurado para a inves�gação sumária, com o fim
precípuo de apurar suposto ato de bravura pra�cado por bombeiro
militar do CBMGO deverá observar as disposições legais aplicáveis, sendo
imprescindível a formação de conjunto probatório capaz de propiciar a
elucidação dos fatos.
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§ 1º Na condução da instrução processual deverão ser abordados os
elementos essenciais que descrevem o ato de bravura, quais sejam:

I – Ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem e audácia no
desempenho de ações cuja natureza seja exclusivamente inerente às
a�vidades bombeiro militar;

II – Evidenciar se a conduta do bombeiro militar ultrapassou os limites
normais do cumprimento do dever;

III – Esclarecer se o ato pra�cado pelo bombeiro militar representou feito
excepcionalmente valioso, seja pelos resultados alcançados ou pelo
exemplo edificante deles emanado.

IV – Existência de prova inequívoca de que o perigo era certo (com real
probabilidade de dano), conhecido, iminente, inevitável e que não era
exigível ao militar enfrentá-lo;

V – Que o ato não tenha sido pra�cado por especialista de qualquer
a�vidade BM, dentro de sua respec�va área (revogado pela Portaria n.
31/2019- CG)

VI – Que esteja comprovada a individualidade e discricionariedade do
autor em relação à exposição ao risco excessivo, caracterizando atos de
coragem e audácia no desempenho da ação apreciada. (...)

§ 3º Compreende-se por cumprimento do dever, todas as atribuições
legalmente estabelecidas e previstas a serem desempenhadas pelo Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás na execução de serviços que se
fizerem necessários à proteção da comunidade.

§ 4º É necessária a constatação de que a ação desprendida pelo
bombeiro militar, colocou em risco incomum sua própria vida.

Art. 2º As consequências �sicas, psicológicas ou o dano patrimonial
decorrente do exercício da a�vidade de bombeiro militar não configura,
por si só, requisito caracterizador de ato de bravura. (...) (grifo nosso)

5. Sendo assim, analisando os disposi�vos supracitados, observa-se que o ato de bravura está
sujeito ao preenchimento de certos requisitos, que devem ser ponderados de maneira cumula�va.

6. Segundo o que consta no Parecer CBM/16ª CIBM - Goiatuba-14225 nº 2/2022, feito pelo
Sindicante 2º Ten QOA/Adm - Geziel ALVES de Moraes a u�lização de uma pessoa, no caso o militar Sd
Costa, não foi único e exclusivamente para constatação da profundidade do Lago, mas também para
buscar a recons�tuição de como provavelmente ocorreu o deslocamento do Sindicado. O Sindicante além
de realizar a constatação da profundidade fazendo a devida analogia com a estatura do referido militar,
fez-se também o uso de outra forma para a mensuração em questão, forma essa também adotada por
este signatário, com a presença de vários outros militares da OBM.

7. Sobre o ques�onamento apresentado pelo Sindicado em que o mesmo relata “não é certo
afirmar o local correto onde ocorreu o salvamento”, o Sindicante realizou a medição e o deslocamento de
acordo com fatos narrados e apresentados pelo Sindicado e pelas próprias testemunhas indicadas por
ele, uma vez que, não foi anexado ao processo fatos comprobatórios do real acontecimento como fotos e
vídeos, os quais normalmente são apensos aos autos, deixando assim as informações ní�das e precisas,
excluindo-se assim impugnações/contradições.

8. Ainda, observou-se que nos depoimentos houveram algumas divergências nos relatos das
testemunhas assim como do Sindicado, onde nos foi narrado as seguintes distâncias da margem à ví�ma:

...“50 metros ou mais”;

...“de 5 a 6 metros”;

...“a mais ou menos 6 metros”; e

...“de 20 a 30 metros”.

9. Em relação à profundidade do Lago, sabe-se que o ocorrido se deu no dia 9 de fevereiro de
2014, conforme relatado no O�cio Nº 37232/2022/CBM, e segundo o Sindicado o ato foi realizado em
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“período chuvoso com o Lago em capacidade total”, porém, não foi apresentado nenhum fato novo que
comprovasse tal informação.

10. Na parte em que o Sindicado diz:
“relato ainda que no momento dessa medição não havia nenhuma
testemunha da parte autora, onde não é certo afirmar o local correto
onde ocorreu o salvamento”

11. Informo aos devidos fins que por se tratar de uma sindicância, não cabe tal argumento e
como mencionado anteriormente, por falta de provas contundentes como fotos e vídeos, levou-se em
consideração as narra�vas apresentadas pelas testemunhas e pelo Sindicado.

12. Quanto a ART e o Laudo apresentado, viu-se que trata de um Rascunho da ART, mas
verificamos a veracidade da mesma junto ao CREAGO e ainda que o Sindicado tenha inserido aos autos a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica no dia 19 de outubro (data posterior ao úl�mo dia
aceitável), que se deu no dia 18 de outubro, este signatário a aceitou.

13. Em análise aos documentos apresentados, nota-se que os mesmos abrangem as medidas
do Lago de uma forma geral e não específica, deixando vago qual a real profundidade nos locais
especificamente percorridos pelo Sindicado até o ponto onde realizou a abordagem à ví�ma. Conforme
analisado no Laudo, verificamos que a profundidade máxima do Lago é de 1,91 metros (mas para que se
tenha essa profundidade a comporta deve estar fechada, e ainda assim, a mesma se dá apenas na parte
mais profunda do Lago, fato este não observado pelas narra�vas das testemunhas). Conforme medição,
não foi constatado a referida medida (1,91m) nos locais próximos ao ocorrido, nem mesmo foi
apresentado pelo Sindicado documentação comprobatória da real profundidade nos locais específicos.

14. O Sindicado abordou que a medição do Sindicante não está de acordo, assim, não
deixando transparente e confiável a profundidade extraída, pois segundo o mesmo:

“não foi u�lizado nenhum �po de equipamento de mensura apropriado
com capacidade obje�va de informação”

15. Porém ao analisar o que nos fora apresentado no O�cio Nº 57446/2022/CBM - Assunto:
RECONSIDERAÇÃO DE ATO, os documentos, ART e Laudo, também não apresentam o método u�lizado,
nem mesmo os equipamentos empregados nesta verificação, o que de fato deixa vago as informações
apresentadas.

16. Ainda sobre a ART, na mesma não está descrito a aferição nos pontos em questão a esta
sindicância, o que atestaria assim, a real profundidade. Verificou-se no Campo 4 – A�vidade Técnica –
Atuação – Laudo Técnico Coleta de Amostra de Água e tal atuação não embasa o referido documento na
parte de aferição.

17. No que fora citado pelo Sindicado:
“Relato ainda que no momento do reboque com a ví�ma, as testemunhas
e equipe do SAMU saíram da cena e foram até a UR que estava
estacionada na via Av. Jose F. de Santana que fica numa distância de
aproximadamente de 35 metros do píer e logo retornaram da UR
trazendo a maca e a bolsa de primeiros socorros, podendo também
influenciar na distância por eles relatadas devido terem perdido a
ocorrência de vista.”

18. Cumpre ressaltar que tais informações não foram comprovadas ao analisar as inquirições
das testemunhas, sendo assim, ficou-se inviável de constatar a veracidade, uma vez que não há nos
autos, documentos comprobatórios para a situação, como fotos e vídeos.

19. Em relação ao que foi apresentado, de que no Processo nº 202100011031559 referente a
promoção por ato de bravura de dois militares do CBMGO no município de Bela Vista, em que o mesmo
foi deferido, não cabe a este signatário julgar o mérito em questão, mas ressalto que embora haja
semelhança, há também diferenças, sendo as mais evidentes as provas apresentadas junto ao referido
processo, quais sejam:
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Vídeo da ocorrência gravado por populares em que aparece os militares fazendo RCP - (doc
000025503980);

Vídeo da ocorrência gravado por populares em que aparece o Sd Nascimento abordando a ví�ma na
água e o Sd Macedo entrando no lago (doc 000025504009);

Vídeo da ocorrência gravado por populares em que aparece o Sd Nascimento e o Sd Macedo
re�rando a ví�ma do lago (doc 000025504092);

Vídeo da ocorrência gravado por populares em que aparece o Sd Nascimento e um popular
posicionando a ví�ma no solo, realizando a avaliação dos sinais vitais, e iniciando o protocolo de RCP,
enquanto o Sd Macedo solicitava apoio do SAMU (doc 000025504129); e

Segundo apresentado no Processo 202100011031559, PARECER SG- 09346 Nº 3/2021, a
profundidade do Lago em que se deu o referido deferimento do Ato de Bravura dos militares de Bela
Vista, é de aproximadamente “10 metros de profundidade, com uma extensão total de 28.200
metros quadrados”, o que diferencia bastante do ocorrido.

 

20. No decorrer da apuração, o oficial sindicante, 2º Ten Geziel ALVES de Moraes entendeu,
conforme o Parecer 2 (000033037196), que:

“As ações realizadas pelo militar não preenchem os requisitos
caracterizadores de ação meritória e, indico o militar a ser agraciado com
a medalha de mérito por reconhecimento profissional, conforme
prescreve o Art. 5º - Inciso IV da Portaria n. 32/2015 - CG que estabelece
providências a serem adotadas no curso da apuração de ato de bravura
pra�cado por bombeiros militares do CBMGO.”

21. Ainda, conforme Decisão nº 1/2022 - CBM/16ª CIBM - Goiatuba-14225 em que o 1º Ten
QOC - Bruno Henrique ÁVILA, resolve:

“I - Concordar com o relatório do sindicante, pois restou evidenciado que
a ação pra�cada pelo 3º Sgt QP/Combatente 03.130 RICARDO de Oliveira
Prado não atendeu integralmente os requisitos estabelecidos nos itens do
§ 1º, do art. 1º, da Portaria n. 32/2015 - CG;

II - Indicar o referido militar para ser agraciado com a medalha de mérito
por reconhecimento profissional, pois apesar de não preencher
integralmente os itens estabelecidos pela Portaria 32/2015 – CG, o ato do
militar foi de extrema eficiência e coragem;”

 

22. E, tendo em vista os fatos apurados nos autos, denota-se cristalino que os atos pra�cados
pelo Sindicado representaram feito extremamente valioso, seja pelos resultados alcançados ou pelo
exemplo edificante deles emanado.

23. Porém, em virtude da falta de documentos concludentes, como: apresentação de mais
testemunhas, maiores semelhanças nos depoimentos, profundidade do local em que ocorreu o
salvamento, fotos, vídeos, apresentação por parte do Sindicado da real profundidade no local exato do
ocorrido, o que de certa forma garante maior veracidade dos fatos narrados, deixando assim o processo
mais categórico e convincente, DECIDO:

I- Concordar com o relatório do Sindicante e com a Decisão Nº 1/2022 -
CBM/16ªCIBM/Goiatuba-14225, mantendo as decisões anteriores apresentadas pelos Oficiais da
Unidade, haja vista que o Sindicado não atendeu integralmente os requisitos estabelecidos nos itens do §
1º, do art. 1º, da Portaria n. 32/2015 – CG;

II- Alterar a indicação para que o militar seja agraciado não com a medalha de mérito
por reconhecimento profissional, mas na oportunidade, que este seja reconhecido com a medalha Dom
Pedro II, a mais alta condecoração do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, pois apesar de não
preencher integralmente os itens estabelecidos pela Portaria 32/2015 – CG, o ato do militar foi de
extrema eficiência e coragem, servindo assim de exemplo aos seus pares e subordinados;
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 III- Enviar a presente Decisão ao Comando de Gestão e Finanças - CGF para
conhecimento e deliberações que o caso requer e publicação em Bole�m Geral – BGE; e

 IV- No�ficar o sindicado do teor desta decisão.

 
Vinícius GRATÃO Dalul - Cap QOC

Comandante da 16ª CIBM/Goiatuba
 

Goiatuba- GO, ao 1º dia do mês de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS GRATAO DALUL, Comandante, em
01/11/2022, às 17:26, 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
000035067328 e o código CRC FEBD4DB0.
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