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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  
  

Portaria n. 204/2014 – CG 
 

Aprova errata da Portaria n. 183/2014 - CG e 

das Normas Técnicas da Corporação. 

 

 

O Comandante Geral e o Comandante de Operações de Defesa Civil 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do art. 4º da Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006, 

 
  RESOLVEM: 
 
  Art. 1º Aprovar erratas da Portaria n. 183/2014 – CG e das Normas 

Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, conforme redação: 

 

I – Na Portaria n. 183/2014 – CG, de 05 de novembro de 2014: 

Onde se lê: Leia-se: 
“XVI – NT-16/2014 – Segurança em áreas de 
piscinas e emprego de guardião de piscinas;” 

“XVI – NT-16/2014 – Segurança em áreas de piscinas e 
emprego de guarda-vidas;” 

 
II – Na Tabela 6F.4 do Anexo A da NT-01: 

- Nas Notas Específicas da referida tabela: 

Onde se lê: Leia-se: 
“1 – Pode ser substituída por chuveiros 
automáticos; 
2 – Pode ser substituída por sistema de detecção 
de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as 
compartimentações das fachadas e selagens dos 
shafts e dutos de instalações; 
3 – Para edificações com área total construída igual 
ou superior a 1.500,00 m

2
; 

4 – Para edificações com área total construída igual 
ou superior a 1.500,00 m

2
 ou número de 

pavimentos superior a dois; 
5 – Recomendado para as vias de acesso e faixas 
de estacionamento. Exigido para o portão de 
acesso da edificação; 
6 – Deve haver Elevador de Emergência para altura 
maior que 60 m; 
7 – Somente para edificações acima de 60 m; 
8 – A Divisão F-7, com altura superior a 6 metros, 
será submetida à Comissão Técnica para definição 
das medidas de segurança contra incêndio e pânico 
a serem adotadas nas edificações; 
9 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) 
de GLP em cozinhas e assemelhados, para a 
cocção de alimentos, desde que o recipiente esteja 

“1 – Pode ser substituída por chuveiros 
automáticos; 
2 – Pode ser substituída por sistema de detecção 
de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as 
compartimentações das fachadas e selagens dos 
shafts e dutos de instalações; 
3 – Para edificações com área total construída igual 
ou superior a 1.500,00 m

2
; 

4 – Para edificações com área total construída igual 
ou superior a 1.500,00 m

2
 ou número de 

pavimentos superior a dois; 
5 – Recomendado para as vias de acesso e faixas 
de estacionamento. Exigido para o portão de 
acesso da edificação; 
6 – Deve haver Elevador de Emergência para altura 
maior que 60 m; 
7 – Somente para edificações acima de 60 m; 
8 – A Divisão F-7, com altura superior a 6 metros, 
será submetida à Comissão Técnica para definição 
das medidas de segurança contra incêndio e pânico 
a serem adotadas nas edificações; 
9 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) 
de GLP em cozinhas e assemelhados, para a 
cocção de alimentos, desde que o recipiente esteja 
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localizado em área externa e ventilado no 
pavimento térreo; 
10 – Recomendatório.” 

localizado em área externa e ventilado no 
pavimento térreo; 
10 – Recomendatório. 
11 – Obrigatório para eventos com concentração de 
público a partir de 500 pessoas. Recomendatório 
para eventos com concentração de público inferior a 
500 pessoas.” 

 

- Na linha de referência de Brigada da Divisão F-7: 

Onde se lê: Leia-se: 

“X
3
” “X

11
” 

 

- Na linha de referência de SPDA e Hidrante Urbano da Divisão F-7: 

Onde se lê: Leia-se: 

“X
3
” “-” 

 

III – NT-01/2014 – Procedimentos administrativos: 

- No item 4.1: 

Onde se lê: Leia-se: 
“CERTIFICADO DE CONFORIDADE DO CORPO 
DE BOMBEIROS (CERCON):” 

“CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO 
DE BOMBEIROS (CERCON):” 

 

- Nas alíneas do item 6.3.2: 

Onde se lê: Leia-se: 
“a) Classificadas com as Divisões F-5, F-6, F-7 e F-
8, de acordo com a Tabela 1 do Anexo – A desta 
NT;  
b) Que possuam acima de três pavimentos, 
desconsiderando o subsolo quando usado 
exclusivamente para estacionamento; 
c) Tenham, no caso de comércio de GLP (revenda), 
armazenamento de até 24.960 kg de GLP ou área 
inferior a 1500 m

2
; 

d) Armazenem até 20 m³ de líquidos inflamáveis ou 
combustíveis em tanques aéreos, subterrâneos, 
cilindros ou fracionados, para qualquer finalidade; 
e) Armazenem até 10 m³ de gases inflamáveis em 
tanques ou cilindros, para qualquer finalidade; 
f) Possua central de GLP, independente do volume 
armazenado; 
g) Outras edificações com área construída acima 
de 750 m

2
 não enquadradas nos itens anteriores.” 

“a) Classificadas com as Divisões F-5, F-6 e F-7, de 
acordo com a Tabela 1 do Anexo – A desta NT;  
b) Que possuam a partir de dois pavimentos; 
c) Que possuam armazenamento de recipientes 
transportáveis de GLP, destinados ou não à 
comercialização, enquadrando-se nas classes I, II, 
III, IV ou V (capacidade máxima de até 24.960 kg 
de GLP); 
d) Armazenem até 20 m³ de líquidos inflamáveis ou 
combustíveis em tanques aéreos, subterrâneos, 
cilindros ou fracionados, para qualquer finalidade; 
e) Outras edificações com área construída acima 
de 750 m

2
 não enquadradas nos itens anteriores.” 

 

IV – NT-11/2014 – Saídas de emergência: 

- No item 5.5.4.1: 

Onde se lê: Leia-se: 

“5.5.4.1 As portas das rotas de saídas, e aquelas 
das salas com capacidade acima de 50 pessoas, 
em comunicação com os acessos e descargas, 
devem abrir no sentido do trânsito de saída (ver 
Figura 2), podendo ser dispensado quando o 
público total da edificação for igual ou inferior a 50 
pessoas e esta for utilizada como porta de 
segurança da edificação.” 

“5.5.4.1 As portas das rotas de saídas, e aquelas 
das salas com capacidade acima de 50 pessoas, 
em comunicação com os acessos e descargas, 
devem abrir no sentido do trânsito de saída (ver 
Figura 2), podendo ser dispensado quando o 
público total da edificação for igual ou inferior a 50 
pessoas e esta for utilizada como porta de 
segurança da edificação, salvo exceções previstas 
nesta Norma Técnica.” 
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- Nos itens: 5.5.4.6, 5.5.4.7 e 5.5.4.8, e seus respectivos subitens: 

Onde se lê: Leia-se: 
“5.5.4.6 Para as ocupações do grupo F, com 
capacidade acima de 200 pessoas, será 
obrigatória a instalação de barra antipânico nas 
portas de saídas de emergência das salas, das 
rotas de saída, das portas de comunicação com 
os acessos às escadas e descarga, conforme 
NBR 11785. 
5.5.4.6.1 As ocupações de divisão F-2, térreas 
com ou sem mezaninos, com área máxima 
construída de 1500 m², podem ser dispensadas 
da exigência anterior, desde que haja 
compromisso do responsável pelo uso, através 
de termo de responsabilidade das saídas de 
emergência (Anexo M da Norma Técnica 01) 
assinado pelo proprietário ou responsável pelo 
uso, de que as portas permanecerão abertas 
durante a realização dos eventos. 
5.5.4.6.2 Quando não houver dispositivo de 
travamento, tranca, fechadura na porta de saída 
de emergência não haverá necessidade de 
dispositivo de barra antipânico.  
5.5.4.7 Nas rotas de fuga não se admite porta 
de enrolar,exceto quando esta for utilizada com 
a finalidade de segurança patrimonial da 
edificação, devendo permanecer aberta durante 
toda permanência de pessoas na edificação, 
mediante nota inserida no projeto, quando 
exigido, e preenchimento do Anexo M da Norma 
Técnica 01.  
5.5.4.7.1 Para as ocupações da divisão F-6 com 
capacidade total acima de 200 pessoas não se 
admite porta de enrolar na rota de fuga e nas 
saídas de emergência. 
5.5.4.7.2 O termo em referência nos itens 
5.5.4.6.1 e 5.5.4.7 deverá ser recolhido durante 
a inspeção e ficar arquivado na Seção do Corpo 
de Bombeiros juntamente com o restante da 
documentação do processo. 
5.5.4.8 São admitidas portas de correr na rota 
de saída desde que possuam barra antipânico 
ou sistema de abertura automática com 
dispositivo que, em caso de falta de energia, 
pane ou defeito de seu sistema, permaneçam 
abertas. 
5.5.4.8.1 Para as ocupações do grupo F com 
capacidade total acima de 200 pessoas é 
vedado o uso de porta de correr nas rotas de 
fuga e nas saídas de emergência, salvo se 
forem instaladas com barra antipânico. 
5.5.4.8.2 A exigência de barra antipânico ou 
sistema de abertura automática, do item 5.5.4.8, 
pode ser dispensada quando o público total da 
edificação for igual ou inferior a 50 pessoas.” 

“5.5.4.6 Para ocupações de divisão F-2, F-3, F-5 e F-
6, com capacidade acima de 200 pessoas, será 
obrigatória a instalação de barra antipânico nas portas 
de saídas de emergência, das rotas de saída e nas 
portas de comunicação com os acessos às escadas e 
descarga, conforme NBR 11785. 
5.5.4.6.1 As edificações com ocupações de divisão F-
2, térreas com ou sem mezaninos, com área máxima 
construída de 1500 m², podem ser dispensadas da 
exigência de instalação de barras ou dispositivos 
antipânico, desde que haja compromisso do 
responsável pelo uso, através de termo de 
responsabilidade das saídas de emergência (Anexo M 
da Norma Técnica 01) assinado pelo proprietário ou 
responsável pelo uso, de que as portas permanecerão 
abertas durante a realização dos eventos. 
5.5.4.6.2 Quando não houver dispositivo de 
travamento, tranca, fechadura na porta de saída de 
emergência que abrir no sentido da rota de fuga, não 
haverá necessidade de instalação de barra antipânico. 
5.5.4.7 Nas rotas de fuga não se admite, portões, 
grades, portas de enrolar ou correr e assemelhados, 
exceto quando estas forem a última porta de saída da 
edificação e utilizadas com a finalidade de segurança 
patrimonial, devendo permanecer abertas durante toda 
permanência de pessoas na edificação, mediante nota 
inserida no projeto, quando exigido, e preenchimento 
do Anexo M da NT-01. 
5.5.4.8 Nas rotas de fuga internas da edificação não 
se admite portas de correr, exceto quando estas 
possuírem sistema de abertura antipânico ou sistema 
de abertura automática com dispositivo que, em caso 
de falta de energia, pane ou defeito de seu sistema, 
permaneçam abertas. 
5.5.4.8.1 A exigência de sistema de abertura 
antipânico ou sistema de abertura automática, do item 
anterior, pode ser dispensada quando a porta de 
correr atender a um público igual ou inferior a 200 
pessoas para as ocupações em geral e igual ou 
inferior a 50 pessoas para as divisões F-3, F-5 e F-6, 
mediante nota inserida no projeto, quando exigido, e 
preenchimento do Anexo M da NT-01. 
5.5.4.8.2 Nas rotas de fuga internas das edificações 
com ocupação de divisão F-3, F-5 e F-6, que atendam 
ambientes com público total acima de 200 pessoas, a 
instalação de portas de correr só será permitida caso 
as mesmas possuam sistema de abertura antipânico. 
5.5.4.8.3 O termo citado nos itens anteriores (Anexo M 
da NT-01) devidamente preenchido, deverá ser 
recolhido durante a inspeção e ficar arquivado na 
Seção do Corpo de Bombeiros juntamente com o 
restante da documentação do processo.” 
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- No Anexo B, Tabela B1, coluna 1, linha 3: 

Onde se lê: Leia-se: 

“C, D, E, F, G-2, G-3, G-4, G-5, H, L e M” “C, D, E, F, G-2, G-3, G-4, G-5, G-6, H, L e M” 

 
- No Anexo C, Tabela C1, linha grupo G, divisão G-4: 

Onde se lê: Leia-se: 

“G-4” “G-4 a G-6” 

 
V – NT-16/2014 – Segurança em áreas de piscinas e emprego de 

guarda-vidas: 

No item 5.4, letra g: 

Onde se lê: Leia-se: 

“Indicação de número máximo de banhistas.” 
“Indicação do número de banhistas, na 
proporção máxima de 1 pessoa a cada 1,9 m

2
 de 

área da superfície da piscina.” 

 
VI – NT-17/2014 – Brigada de incêndio: 

No item 5.12.3: 

Onde se lê: Leia-se: 

“A fim de atender ao prescrito no item acima, é 

permitido definir o número de brigadistas em 
função da quantidade efetiva de ingressos 
colocados à venda ou limitação do número de 
pessoas quando o evento for gratuito, devendo 
esta informação ficar à disposição da 
fiscalização e afixada junto à portaria principal, 
conforme Anexo O da NT-12/2014. Neste caso, 
deve haver na portaria, meios para controlar o 

número de pessoas que adentrarão ao evento.” 

“A fim de atender ao prescrito no item acima, é 

permitido definir o número de brigadistas em 
função da quantidade efetiva de ingressos 
colocados à venda ou limitação do número de 
pessoas quando o evento for gratuito, devendo o 
responsável pelo evento apresentar o Anexo N 
da NT-01, e esta informação ficar à disposição 
da fiscalização, sendo afixada junto à portaria 
principal, conforme Anexo O da NT-12/2014. 
Neste caso, deve haver na portaria, meios para 
controlar o número de pessoas que adentrarão 

ao evento.” 

 
VII – NT-28/2014 – Gás liquefeito de petróleo – Parte 2; 

No Anexo C, Tabela C1, coluna 2, linha 1: 

Onde se lê: Leia-se: 

“Da área de armazenamento com passeios 
públicos” 

“Da área de armazenamento com todos os 
limites do imóvel” 

 
VIII – NT-41/2014 – Edificações Existentes 

- Nas alíneas do item 6.2: 

Onde se lê: Leia-se: 

“a) Saída de emergência; 
 b) Iluminação de emergência, para edificações 
acima de dois pavimentos ou locais de reunião de 
público com mais de 50 pessoas; 
 c) Sinalização de emergência; 
 d) Extintores de incêndio; 
 e) Central de GLP; 

“a) Saída de emergência; 
 b) Iluminação de emergência, para edificações 
acima de dois pavimentos ou locais de reunião de 
público com mais de 50 pessoas; 
 c) Sinalização de emergência; 
 d) Extintores de incêndio; 
 e) Central de GLP; 
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 f) Instalações elétricas em conformidade com as 
normas técnicas; 
 g) Laudos técnicos de avaliação das condições 
estruturais, das instalações elétricas, lógicas e 
telefônicas;” 
 

 f) Instalações elétricas em conformidade com as 
normas técnicas; 
 g) Laudos técnicos de avaliação das condições 
estruturais, das instalações elétricas, lógicas e 
telefônicas; 
 h) Controle de Materiais de Acabamento (para 
divisões F-5 e F-6).” 

- Nas alíneas do item 6.3: 

Onde se lê: Leia-se: 

“a) Saída de emergência; 
 b) Iluminação de emergência; 
 c) Sinalização de emergência; 
 d) Extintores de incêndio; 
 e) Detecção e Alarme de incêndio; 
 f) Brigada de incêndio; 
 g) Hidrantes; 
 h) Compartimentação Vertical (Realizar selagem 
de shafts e dutos de instalações); 
 i) Central de GLP; 
 j) SPDA; 
 k) Instalações elétricas em conformidade com as 
normas técnicas; 
 l) Laudos técnicos de avaliação das condições 
estruturais, das instalações elétricas, lógicas e 
telefônicas.” 
 

“a) Saída de emergência; 
 b) Iluminação de emergência; 
 c) Sinalização de emergência; 
 d) Extintores de incêndio; 
 e) Detecção e Alarme de incêndio; 
 f) Brigada de incêndio; 
 g) Hidrantes; 
 h) Compartimentação Vertical (Realizar selagem 
de shafts e dutos de instalações); 
 i) Central de GLP; 
 j) SPDA; 
 k) Instalações elétricas em conformidade com as 
normas técnicas; 
 l) Laudos técnicos de avaliação das condições 
estruturais, das instalações elétricas, lógicas e 
telefônicas. 
 m) Controle de Materiais de Acabamento (para 
divisões F-5 e F-6).” 

 

  Art. 2º As normas com erratas deverão ser publicadas com a nova 

redação no sítio oficial do CBMGO na internet.  

 

  Art. 3º Ao Comando de Operações de Defesa Civil e o Comando de 

Gestão e Finanças providenciem o que lhes competem, visando a difusão e a 

aplicação das erratas desta portaria. 

 

  Art. 4º O Comando de Gestão e Finanças deverá adotar providências 

visando publicação desta portaria no Diário Oficial do Estado. 

 

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

 
 
  PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 
 
  Comando Geral, em Goiânia, 05 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 
Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 

Comandante Geral 
Edmilson Eurípedes Lopes – Cel QOC 

Comandante CODEC 


