
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

RELATÓRIO Nº 17 / 2019 CAT- 17514

REFERÊNCIA: Procedimento Administrativo n. XX/2019 - CAT Xº BBM

AUTUADO: "EDIFICAÇÃO X"

I - DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES

Na data xxxx o vistoriador xxxx emitiu relatório de vistoria em anexo (SEI n. xxxx) com
exigências para regularização da edificação em epígrafe,  estando esta  em desconformidade com a Lei
Estadual n. 15.802/2006. Findo o prazo de XX dias concedido pelo vistoriador mais o prazo de XX dias
concedido pelo chefe da SECIP do XX  BBM para o cumprimento das exigências, verificou-se o não
cumprimento destas por parte do responsável pela edificação. Diante da situação, foi emitido ao Auto de
Infração n. XXX (SEI n. xxxx) à edificação, o qual originou o presente Procedimento Administrativo.

II – ANÁLISE DO RECURSO APRESENTADO E/OU DILIGÊNCIAS REALIZADAS

Com  o  objetivo  de  justificar  os  fatos  constatados  o  responsável  pela  edificação
apresentou  suas  alegações  de  defesa  através  do  documento  em  anexo  (SEI  n.  xxxx).  Ao  analisar  o
documento,  este  encarregado  verificou  que  xxxxxxxxxxxx  (substanciar  se  existe  base  ou  não  na
justificativa apresentada).

III - PARTE CONCLUSIVA

Ante  ao  exposto  e  pelas  razões  alinhadas  e  fundamentadas  neste  relatório,  este
encarregado sugere:

1.  O  arquivamento  do  presente  procedimento;  OU  a  aplicação  da  sanção  de  multa,
prevista  no Art.  XX da  Lei  Estadual  n.  15.802/06,  no valor  de R$ XXX (XX reais  e  XX centavos),
conforme cálculo elaborado com base no Art. XX da referida Lei (EXEMPLO).

IV – ENCAMINHAMENTO

Encaminho  o  presente  Relatório  ao  Comandante  do  XXº  BBM  para  conhecimento,
apreciação e providências julgadas cabíveis.
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Sicrano de Tal – 2º Ten QOC
Encarregado

GOIANIA, XX de dezembro de 2019.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA S/N - Bairro JARDIM GOIÁS - CEP 74805-100 - GOIANIA - GO

- S/C

Referência: Processo nº 201900011035843 SEI 000010537079
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