
________________________________________________________________________________________________________________ 
Secretaria Geral do CBMGO – comandogeral@bombeiros.go.gov.br 

Avenida Anhanguera, 7364, quadra 30, Setor Aeroviário, Goiânia-GO, CEP 74435-300, telefone 3201-2000, fax 3201-2005 
 

LDS/Secretaria Geral/Determinação 34-2014 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  
 
 
 

Referência .......: Ofício n. 18/2014 – BM/7 
 

Interessadas ....: Todas as Unidades do CBMGO 
 

Assunto ...........: Ações sobre taxa da Corporação 
 
 
 

Determinação n. 34/2014 – CG 
 
No intuito de padronizar ações de conduta referentes à cobrança da Taxa 

Potencial dos Serviços de Extinção de Incêndios e evitar informações divergentes aos 
contribuintes, bem como alinhar procedimentos e cumprir princípios básicos da 
administração pública, determinamos o seguinte: 

1 – As dúvidas relacionadas à Taxa Potencial do Serviço de Extinção de 
Incêndios deverão ser encaminhadas à 7ª Seção do Estado-Maior Geral, e não ao 
Departamento de Proteção Contra Incêndio, Explosão e Pânico/CODEC. 

2 – A área dos estabelecimentos de revenda de gás liquefeito de petróleo 
deve ser a soma das áreas de armazenamento dos botijões e do escritório, se houver. 

3 – Nas emissões de Habite-se, serão isentos os estabelecimentos que 
comprovarem não terem atividades iniciadas. 

4 – Para o cálculo da área de shoppings, galerias e afins, o responsável pelo 
condomínio deve realizar pagamento referente à área comum da edificação (corredores, 
halls, garagens etc.), sendo que cada ocupante de lojas e ou estabelecimentos diversos 
devem realizar pagamento para a respectiva área e atividade econômica. 

5 – Caso verificado divergência entre a área da edificação e a informada no 
DARE da TPI, deverá ser expedido novo documento por meio de contato na BM/7 e 
realizado novo pagamento, para após o feito solicitar o ressarcimento do DARE referente à 
área menor. 

6 – Os microempreendedores individuais possuem isenção da taxa para o 
primeiro funcionamento de empresa, mesmo que tenha sido constituída legalmente em ano 
anterior, bastando para isso solicitar tal benefício, com documento que comprove a 
inatividade. 

7 – Qualquer estabelecimento que não está desenvolvendo atividades pode 
requerer isenção, mediante apresentação de documentos comprobatórios. 

8 – Para cadastros utilizando CPF, deverá ser adotado o Cadastro Nacional 
de Atividades Econômicas – CNAE estabelecido na Norma Técnica n. 14/2014, por 
analogia/similaridade das atividades desenvolvidas. 

 
Comando Geral, em Goiânia, 28 de março de 2014. 

 
 
 

Divino Aparecido de Melo – Cel QOC 
Subcomandante Geral 


