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ESTADO DE GOIÁS 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
 

1º PELOTÃO BOMBEIRO MILITAR  
Seção de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

 
 
 
 
 

DESPACHO N. 02/2012 

JULGAMENTO CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO 
PARECER TÉCNICO nº xxx/2014-CTD 

 
 
 

1. Referências 
 

1.1 Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006 (Redação alterada pela Lei nº 18.204, 

de 12-11-2013); 

1.2 Norma Técnica n. 01/2014, do CBMGO; 

1.3 Norma Técnica n. 22/2014, do CBMGO; 

1.4 Norma Técnica n. 41/2014, do CBMGO; 

1.5 Projeto sob protocolo n. xxxx/2014; 

1.6 Requerimento de Comissão Técnica assinada pelo Sr Fulano de tal, CPF 

000.000.000-00; 

1.7 Cópia de Alvará de Licença, n. xxxx, da Prefeitura Municipal de xxxx, datado 

de xx de xxx de xxxxx; 

1.8 Portaria n. xx/2010 - CODEC. 

  

 

2. Identificação do Solicitante: 
 

2.1 Proprietário / Resp. pelo uso: Fulano de Tal; 

2.2 Endereço: Av. xxxxx, Qd xxx, Lt xxx, Bairro xxxxxr, Cidade; 

2.3 Contato: 062 0000 0000; 

2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Serviço de Hospedagem / Hotel / B-1; 

2.5 Área Total Construída: 1.169,26 m². 

Anexo L 
Modelo_Julgamento CTD  

 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2013/lei_18204.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2013/lei_18204.htm
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 3. Descrição da Edificação/Projeto  

 

Projeto de edificação existente com quatro pavimentos, sendo pavimento térreo, 

destinado à recepção, garagem e lavanderia; primeiro e segundo pavimentos destinados 

aos quartos e sala de café; e terceiro pavimento destinado a depósito e área de serviço, 

totalizando uma área de 1.169,26 m². 

 

4. Solicitação 

 

É solicitada através de Comissão Técnica a aprovação do projeto, de protocolo 

n. xxxx/14, com a escada destinada à saída de emergência do tipo comum, pois esta 

deveria ser do tipo protegida, e com dimensões em desacordo com a legislação adotada 

(largura 1,08 m).  

 

5. Avaliação 

 

5.1 Quadro de Conformidade  

Solicitações/Motivos 

Lei 

n.15.802/06 

(Redação 

alterada pela 

Lei nº 18.204, 

de 12-11-

2013) 

Norma 

Técnica(NT) 

Conformidade 

Conforme 
Não 

Conforme 

Tipo de escada --------- 11/2014 --------- X 

Largura da escada --------- 11/2014 --------- X 

 

5.2 Comentários 

5.2.1 Foi apresentado cópia de Alvará de Licença n. xx, da Prefeitura Municipal de Rio 

Verde, datado de xx de xxx de xxx, atestando que a edificação já é existente. 

5.2.2 A legislação atual, Norma Técnica n. 11 do CBMGO, prevê para edificações com 

ocupação de serviço de hospedagem, com altura entre 6 e 12 m, escada tipo protegida, com largura mínima 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2013/lei_18204.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2013/lei_18204.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2013/lei_18204.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2013/lei_18204.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2013/lei_18204.htm
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de 1,20 m. A legislação à época do referido Alvará, lei estadual n. 12.111/93,  também já previa escada tipo 

protegida para referida edificação, com largura mínima de 1,10 m. 

5.2.3 A mencionada legislação a época do referido Alvará não previa sistema de detecção 

de incêndio para a edificação em questão, estando tal sistema previsto no projeto. 

5.2.4 A população estipulada para o último pavimento (depósito e área de serviço), 

conforme a Norma Técnica 11 do CBMGO é inferior a 20 pessoas. 

5.2.5 Como a escada é existente qualquer mudança que afete a estrutura da escada 

poderá, também, afetar a estrutura da edificação. 

 

6. Parecer 

 

Pelo exposto, somos de parecer que o projeto poderá ser aprovado com a escada do tipo 

comum e possuindo largura mínima de 1,08 m, desde que a edificação possua as demais instalações 

preventivas de proteção contra incêndio  exigidas para ela de acordo com a legislação atual, lei 15.802/06 e 

Normas Técnicas do CBMGO, e que a população do último pavimento seja inferior a 20 pessoas.  

Cumpram-se rigorosamente esta e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás referentes à segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à edificação. 

 

 

(Cidade), (dia)  de (mês) de (ano). 

 

 

Fulano de tal – 1º Ten QOC 

Membro 

 

 

Beltrano de tal  – 1º Ten QOC 

Membro 

 

 

Sicrano de tal – 2º Ten QOC 

Membro 

 

 


