
29/12/2021 16:09 SEI/GOVERNADORIA - 000026332660 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31768885&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 1137/2021 - CBM

 

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de
2013, da alínea “c” do § 1° do art. 67, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, do art. 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 08 de abril de 2021, e considerando o teor dos autos dos Processos
SEI n° 202100011033292, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 30 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 5 de janeiro de 2022, ao Sd 1ª Classe QP/Combatente 03.702 DIEGO MANOEL SOARES
COSTA, CPF: 714.273.171-00, conforme Parecer n° 2073/2021 - CSAU (000026318142) e Despacho n°
9126/2021 - SG (000026329745).

 

Art. 2°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 28 dias do mês de dezembro de 2021.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO

 

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
28/12/2021, às 16:35, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 28/12/2021, às 17:28, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026332660&crc=97CFA850
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026332660 e o código CRC 97CFA850.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046

Referência: Processo nº 202100011033292 SEI 000026332660
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 1138/2021 - CBM

 

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de
2013, da alínea “c” do § 1° do art. 67, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, do art. 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 08 de abril de 2021, e considerando o teor dos autos dos Processos
SEI n° 202100011038427, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 4 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 17 de dezembro 2021, ao Cb QP/Combatente 03.398 HENRIQUE LIMA DE JESUS, CPF:
721.951.341-00, conforme Parecer n° 2071/2021 - CSAU (000026295336) e Despacho n° 9124/2021 - SG
(000026329069).

 

Art. 2°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 28 dias do mês de dezembro de 2021.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO

 

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
28/12/2021, às 16:35, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 28/12/2021, às 17:28, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026332613&crc=73689EA0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026332613 e o código CRC 73689EA0.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046

Referência: Processo nº 202100011038427 SEI 000026332613
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 57/2021 - CBM

 

O TC QOC Ézio Antônio de Barros, Comandante do 7º Batalhão  Bombeiro Militar, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares previstas na Lei 15.802, de 11 de setembro de 2006 e, na
Norma Técnica n. 17/2021 resolve:

 

 

Art. 1º – Nomear comissão para emi�r Parecer referente ao uniforme de brigadista
efe�vo da Empresa GI Empresa de Segurança Eireli no Protocolo de Credenciamento de Empresa nº
225963/20 do SIAPI.

Art. 2º – A comissão será composta pela Cap QOC 01.982 Ione Gomes dos
Santos (Presidente), 1º Ten QOC 02.660 Dériki Sullivan Castro (Membro) e  2º SGT QPC 01.740 VALTER
Mateus Tinoco Júnior  (Membro).

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

 

Publique-se e cumpra-se.     

 

Ézio Antônio de Barros - TC QOC
Comandante do 7º BBM

 

 Aparecida de Goiânia, aos 22 dias do mês de novembro de 2021.
 

 

Documento assinado eletronicamente por EZIO ANTONIO DE BARROS, Comandante, em
23/11/2021, às 17:46, 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
000025311667 e o código CRC EA40BDB2.

7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA ESCULTOR VEIGA VALE, - APARECIDA DE GOIANIA - GO - CEP 74954-410 - (62)3201-2208.

Referência: Processo nº 202100011034692 SEI 000025311667

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000025311667&crc=EA40BDB2
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202100011034692
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
 
Assunto: Uniforme Brigadista de Incêndio.
 

PARECER 7º BBM- 11140 Nº 74/2021
 
1. Referência
1.1 Lei Estadual n. 15.802, de 11 de setembro de 2006 (alterada pela Lei n. 18.204, de 12

de novembro de 2013);
1.2 Norma Técnica n. 17 - Brigada de Incêndio;
1.3 Protocolo SIAPI n.  225.963/20 com o CNPJ  07.473.476/0003-50
 
 
2. Solicitação
A empresa GI EMPRESA DE SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o

número  07.473.476/0003-50, apresentou requerimento junto a esta SeCIP/7ºBBM da conformidade dos
uniformes utilizados pelos brigadistas profissionais contratados pela empresa.

 
3. Parecer
Em atenção à consulta formulada pelo requerente à Norma Técnica 17 e através de

análise de amostra dos uniformes submetidos à apreciação, a comissão constatou que as peças do
fardamento atendem ao item 5.6.3, ou seja, possui cores distintas do fardamento utilizado por esta
corporação dificultando a possibilidade de serem confundidos, contudo não atende totalmente ao item
5.6.4 da NT-17/2021.

 
O uniforme apresentado para aprovação é composto por calça, gandola e camiseta na cor

azul com faixas refletivas nos bolsos, cotovelos e parte posterior. Possui o nome fantasia da empresa com
o logotipo e a descrição “Brigadista” na parte posterior do uniforme. Entretanto não foi localizado a
identificação permanente e em lugar visível com o nome e tipo sanguíneo do brigadista, atendendo a letra
“c” do item 5.6.4.

 
Considerando o exposto, esta comissão decide por APROVAR a confecção e uso do

uniforme em epígrafe e exigir que o nome do brigadista seja colocado no uniforme conforme a Norma
Técnica em referencia.

 

É
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É o parecer.
 
 

Aparecida de Goiânia, aos 12 dias do mês de dezembro de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente por VALTER MATEUS TINOCO JUNIOR, Bombeiro (a)
Militar, em 20/12/2021, às 08:34, 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 IONE GOMES DOS SANTOS, Bombeiro (a) Militar, em
21/12/2021, às 10:43, 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 DERIKI SULLIVAN CASTRO, Bombeiro (a) Militar,
em 21/12/2021, às 10:58, 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
000025608809 e o código CRC 0028E893.

 
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62) 3274-1102

 

Referência: Processo nº 202100011034692 SEI 000025608809

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000025608809&crc=0028E893
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 145/2021 - CBM

 
                                                                                                       Nomeia Comissão para emitir Parecer

Técnico referente ao pedido relativo ao processo de análise de projeto protocolado no SIAPI sob o número
119146/21.

 
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. 01/2021 - CBMGO, resolve:

 
Art. 1º Nomear Comissão 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. 119146/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
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: 2 º 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 assinatura.
 
 

ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

                                                                                                       
 GOIÂNIA, aos 21 dias do mês de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 22/12/2021, às 09:19, 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
000026176012 e o código CRC 91F218D1.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026176012&crc=91F218D1
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COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 COM C-117, JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO -  (62) 3286-8971

Referência: Processo nº 202100011037385 SEI 000026176012
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202100011037385
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 70/2021

1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 145/2021 - CBM;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.: 119146/21;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 171728/21;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H assinado pelo Responsável pela edificação: BRASIL INCORPORACAO 167 SPE LTDA, CNPJ: 38.059.097/0001-
80 e o Responsável Técnico pela elaboração do projeto, o Sr. Marcus Marques Basílio - A38634-0.

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social:  BRASIL INCORPORACAO 167 SPE LTDA, CNPJ: 38.059.097/0001-80;

2.2. Endereço: Rua C211 e C210, Quadra 524, Lote 05/07 - 16/18;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: A-2;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 19.434,04 m²;

2.5. Altura Apresentada:  61,33 m; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  23 Pavimentos.

 

3.  Requerimento 

 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos:

A reavaliação de análise por meio de Comissão Técnica, quanto ao item 08 do Protocolo de análise
nº 119146/21 de 21/07/2021, com a seguinte exigência: EM RELAÇÃO A COMPARTIMENTAÇÃO
VERTICAL UTILIZANDO O AMBIENTE DENOMINADO LAJE TÉCNICA, PARA SE
CONSIDERAR O PISO COMO ELEMENTO DE COMPARTIMENTAÇÃO NAS FACHADAS, O
ELEMENTO ESTRUTURAL DEVE ESTAR EM BALANÇO EM RELAÇÃO À PAREDE EXTERNA
DA FACHADA CONSIDERADA.

Como fundamentação ao pedido transcrito acima, na sua íntegra, o requerente alega:

Considerando que temos uma laje técnica em um prolongamento de laje da sala e da cozinha, e que
neste caso, se encontra interna ao alinhamento da fachada, foi recusada a compartimentação
vertical em nosso projeto, pois está sendo analisada com “Varanda”.
Gostaríamos, de esclarecer que o ambiente em questão é de fato uma “Laje Técnica”, ambiente para
instalação das máquinas de ar-condicionado. Não encontramos no conjunto das normas técnicas do
CBMGO alguma restrição em relação à localização e acesso à laje técnica. O fato de ter uma porta
e ela estar sendo acessada através da sala não, necessariamente, a caracteriza como varanda.
Sabemos da preocupação da Corporação em relação ao uso desde ambiente “Laje técnica” para
outras finalidades, mas temos dois pontos para esclarecer que a “laje técnica” não terá o uso de
varanda. Primeiramente, o ambiente tem apenas 0,80 m de profundidade, que impossibilita a
colocação de mobiliários. Portando, não será possível se tornar um ambiente de uso prolongado,
como acontece em varandas. A presença da porta na sala pode, eventualmente, ser um espaço
contemplativo, mas de permanência transitória.
O segundo ponto é que a Incorporadora proíbe, em convenção coletiva do condomínio, o fechamento
das lajes técnicas. Essa proibição acontece justamente para assegurar que a compartimentação
vertical exigida por norma seja mantida, garantindo a segurança dos usuários. E também para
garantir bom funcionamento dos equipamentos de ar-condicionado, uma vez que precisam de ser
ventilados.
Se tratando então de uma edificação residencial e baixo risco, categoria A2, e o ambiente ser uma
“Laje técnica”, seguimos a recomendação da NT 09/2017 quanto à compartimentação, atendendo
aos itens 6.2.1.1.3 e 6.2.1.1.4, que diz o seguinte: “6.2.1.1.3 Para efeito de compartimentação
vertical externa das edificações de baixo risco (até 300 MJ/m²), podem ser somadas as dimensões da
aba horizontal e a distância da verga até o piso da laje superior, totalizando o mínimo de 1,20 m.
(Figura A5). 6.2.1.1.4 Nas edificações citadas no item anterior, os pisos das sacadas, terraços e lajes
técnicas podem ser utilizados na composição da compartimentação vertical, sendo considerados
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como prolongamentos horizontais (abas), desde que tais ambientes sejam constituídos por materiais
de acabamento e de revestimento incombustíveis (piso, parede e teto). Caso a somatória das
dimensões especificadas no item 6.2.1.1.3 seja inferior a 1,20 m, poderá ser utilizado fechamento
com vidros de segurança para a complementação da referida somatória.”
Também gostaríamos de salientar que temos dois projetos com mesmas características, aprovados
por esta competente Corporação. Nestas aprovações, foram analisados esta laje técnica como
elemento para colocação dos equipamentos de ar condicionado (condensadoras).
Certos de Vossa atenção, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos, dialogar, se
necessário, para buscarmos uma solução conjunta para o caso.

4. Comentários

O Projeto em questão é referente a uma edificação que se enquadra na divisão A-2 - Habitação multifamiliar, possui 23 pavimentos (térreo e 22
pavimentos elevados) e altura de 61,33 metros.

A questão suscitada pelo analista é referente à compartimentação vertical na envoltória do edifício onde uma varanda está sendo tratada como
laje técnica para contabilização do comprimento do seu piso na composição total exigida de 1,2 m entre aberturas em pavimentos subsequentes.

Em regra, a NT-09/2017, em seu item 6.2.1.1 e subitem 6.2.1.1.1, traz o seguinte: 
 
6.2.1.1 Deve existir elemento corta-fogo na fachada, com tempo de resistência determinado pela NT-08, separando aberturas de pavimentos

consecutivos, que podem se constituir de vigas e/ou parapeito ou prolongamento dos entrepisos, além do alinhamento da fachada.
6.2.1.1.1 Quando a separação for provida por meio de vigas e/ou parapeitos, estes devem apresentar altura mínima de 1,2 m separando

aberturas de pavimentos consecutivos.
 
Porém, nos subitens 6..2.1..1.3 e 6.2.1.1.4 a já referida norma traz algumas configurações que podem ser aplicadas somente em edificações de

baixo risco (possuem carga de incêndio de até 300 MJ/m²), transcritos abaixo:
6.2.1.1.3 Para efeito de compartimentação vertical externa das edificações de baixo risco (até 300 MJ/m²), podem ser somadas as dimensões da

aba horizontal e a distância da verga até o piso da laje superior, totalizando o mínimo de 1,20 m. 
6.2.1.1.4 Nas edificações citadas no item anterior, os pisos das sacadas, terraços e lajes técnicas podem ser utilizados na composição da

compartimentação vertical, sendo considerados como prolongamentos horizontais (abas), desde que tais ambientes sejam constituídos por materiais de
acabamento e de revestimento incombustíveis (piso, parede e teto). Caso a somatória das dimensões especificadas no item 6.2.1.1.3 seja inferior a 1,20 m, poderá
ser utilizado fechamento com vidros de segurança para a complementação da referida somatória.

Neste caso em estudo, é importante frisar os conceitos envolvidos de varanda e laje técnica, para efeito de aplicação do Código Estadual de
Segurança Contra Incêndio e Pânico. O conceito de varanda está definido no item 4.718 da NT-03/2014 - Terminologia de Segurança Contra Incêndio, transcrito
abaixo: 

 
4.718 Varanda: parte da edificação, não em balanço, limitada pela parede perimetral do edifício, tendo pelo menos uma das faces aberta para

o logradouro ou área de ventilação.
 
Salientamos, entretanto, que o conceito específico para o compartimento de edificação denominado como Laje Técnica ainda não encontra uma

definição específica dentro das normas técnicas do CBMGO, porém, existe o conceito geral de piso técnico, definido no item 4.502, transcrito abaixo:
 
4.502 Piso técnico: piso destinado exclusivamente à instalação e manutenção de equipamentos, com acesso restrito de pessoas.
 
Consta em projeto, que nos pavimentos tipo (onde a planta se repete) haverá "lajes técnicas" junto as salas e cozinhas dos apartamentos,

conforme figuras abaixo, extraída do projeto em análise:
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Figura 1 - Detalhe da planta dos pavimentos tipo.
 

 

Figura 2 - Detalhe da planta dos pavimentos tipo.
 

Figura 3 - Detalhe da Fachada Frontal.
 

Da planta dos pavimentos tipo e das suas fachadas conseguimos identificar 08 (quatro) supostas lajes técnicas (assim definidas em projeto), duas
em cada face da edificação. Também conseguimos confirmar as informações apresentadas pelo requerente no pedido feito, onde afirmou que os pisos em análise
possuem comprimento de 80 cm e que, realmente, foi prevista a instalação de equipamentos de ar-condicionado nesses pisos. O comprimento aproximado da
verga é de aproximadamente 42 cm (medido com ferramenta de medição do software Autodesk Design Review ) e caso os pisos possam ser considerados como
lajes técnicas, a soma do comprimento do piso de 80cm, com o comprimento da verga, que é de 42cm, totalizará o comprimento de 1,22m e, nesse caso, estaria
atendendo aos itens de norma citados anteriormente. 

5. Parecer

Diante do exposto esta comissão decide DEFERIR o pedido para que os pisos em análise possam ser considerados como lajes técnicas, por se
tratarem de pisos destinados a instalação de equipamentos, possuindo dimensões reduzidas, o que impede que os usuários dos apartamentos utilizem mobílias
nesses compartimentos, não gerando, assim, carga de incêndio nesses ambientes.

Para tanto, deverá ser incluída nota em planta, junto a essas lajes, com o seguinte dizer: "Laje Técnica - piso destinado exclusivamente à
instalação e manutenção de equipamentos, com acesso restrito de pessoas. Não poderá ser fechada com vidros de segurança e desfeita a separação do ambiente
interno do externo, criando um ambiente único, de forma a descaracterizar a compartimentação vertical".

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. Caso seja alterada sua finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá
ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás referentes à segurança contra
incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

 

Este é o parecer
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CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 20 dias do mês de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Bombeiro (a) Militar, em 20/12/2021, às 14:27, 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 HIGOR SOUZA ELLER, Bombeiro (a) Militar, em 20/12/2021, às 15:14, 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 ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA, Bombeiro (a) Militar, em 20/12/2021, às 19:45, 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 000026177194 e o código CRC 89844EEE.

 DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA COM RUA C-117 (62) 3286-5942

 

Referência: Processo nº 202100011037385 SEI 000026177194

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026177194&crc=89844EEE


30/12/2021 14:09 SEI/GOVERNADORIA - 000026193561 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31614424&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 147/2021 - CBM

                                                                                                                                                                  
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente ao pedido relativo ao processo de análise
de projeto                                                                                                                                                           
              protocolado no SIAPI sob o número 151172/21.
 

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 01/2021 - CBMGO, resolve:

 
Art. 1º Nomear Comissão 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. 151172/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
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: Cap QOC 02.950 Anderson ARAÚJO da Costa;
- Membro: 1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos Sabbatini da Silva;
- Membro: 2 º 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 assinatura.
 
 

ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

                                                                                                       
Goiânia, aos 20 dias do mês de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 20/12/2021, às 16:24, 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
000026193561 e o código CRC 89A80B22.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026193561&crc=89A80B22
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COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 COM C-117, JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO -  (62) 3286-8971

Referência: Processo nº 202100011038232 SEI 000026193561
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202100011038232
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 72/2021

1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 35/2020 - CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  151172/21;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 184992/21;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO,
CNPJ: 01.616.929/0001-02 e o Responsável Técnico, Eng. Civil Thaís Alves Rodrigues – 1010418750D-
GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social:  Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO;

2.2. Endereço: Rua da Divisa, Área especial, Bairro Floresta,  Goiânia-GO. CEP: 74.477-183;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: F-1;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 2.056,34 m²;

2.5. Altura Apresentada:  0m; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  Térrea.

 

3. Requerimento 

 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos
Administrativos, para exigência listadas a baixo:

3.1. Conforme item 5.1 do anexo H, a exigência / Estudo de caso para análise, foi solicitado pelo analista:
Sistema de Hidrantes.
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3.2. Fundamentação Técnica para a solicitação:

Conforme manual orientativo do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ sobre as recomendações para
construção de arquivos, que enviamos em anexo junto ao processo, argumentamos com base no item 10.1
(páginas 18 e 19), mais precisamente com base nos seguintes fragmentos, que foram também destacados no
documento: “Muitos acervos valiosos têm sido destruídos ou danificados por incêndios ou inundações. Esses
desastres são devidos a problemas na instalação elétrica e hidráulica, à infiltração de água por paredes,
telhados, calhas ou janelas. Em grande parte, a causa reside na falta de manutenção adequada. Durante o
combate a incêndios, os danos provocados pela água podem ocasionar mais destruição do que o próprio
fogo.” E também: “Os extintores automáticos do tipo aspersores ou sprinklers, liberam uma fina névoa de
água, sendo os mais recomendáveis para depósitos de documentos. Normalmente, quando acionados, não
chegam a causar sérios danos aos documentos. Mesmo assim, devem atuar de forma setorizada, excluindo as
áreas ainda não atingidas pelo fogo.”
 
3.3. Medida Alternativa / Solução Proposta:

Propusemos, no projeto, a substituição do sistema de hidrantes pelo Sistema de Sprinklers, a fim de se evitar
os danos mencionados no texto do manual de recomendações da CONARQ. Entendemos que essa
substituição seja possível com base nos argumentos acima, uma vez que a reserva técnica para o sistema de
sprinklers é maior do que a que seria destinada para o sistema de hidrantes. O sistema proposto atenderá a
edificação em sua totalidade, garantindo-se a eficiência no combate a possíveis incêndios.

 

4. Comentários

O Projeto em questão é referente a uma edificação que, segundo informações fornecidas pelo responsável
técnico no Anexo H, se enquadra como Atividades de Bibliotecas e Arquivos (F-1).

Em se tratando da exigência referente ao item 3.1, Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para combate a
incêndio e o sistema de chuveiros automáticos ("sprinklers"), tecemos alguns comentários conforme a NT-
02, com as seguintes orientações pertinentes ao projeto:

É um sistema de proteção ativa, destinado a conduzir e distribuir tomadas de água, com determinada pressão
e vazão em uma edificação, assegurando seu funcionamento por determinado tempo.
Sua finalidade é proporcionar aos ocupantes de uma edificação um meio de combate para os princípios de
incêndio no qual os extintores manuais se tornam insuficientes.
 

O sistema de chuveiros automáticos é composto por um suprimento d’água em uma rede hidráulica sob
pressão, em que são instalados, em diversos pontos estratégicos, dispositivos de aspersão d’água (chuveiros
automáticos), contendo um elemento termo-sensível que se rompe por ação do calor proveniente do foco de
incêndio, permitindo a descarga d’água sobre os materiais em chamas. O sistema de chuveiros automáticos
possui grande confiabilidade para extinção a incêndios, e se destina a proteger diversos tipos de edifícios.
Deve ser utilizado em situações: 1) Quando a evacuação rápida e total do edifício é impraticável e o
combate ao incêndio é difícil; 2) Quando se deseja projetar edifícios com pavimentos com grandes áreas sem
compartimentação. Pode-se dizer que, via de regra, o sistema de chuveiros automáticos é a medida de
proteção contra incêndio mais eficaz quando à água for o agente extintor mais adequado. De sua
performance, espera-se que:
1) Atue com rapidez;
2) Extinga o incêndio em seu início; 
3) Controle o incêndio no seu ambiente de origem, permitindo aos bombeiros a extinção do incêndio com
relativa facilidade.

Conforme  consta nas normas técnica do CBMGO, vemos que a mesma classifica as bibliotecas, centro de
documentos históricos e assemelhados, divisão F-1, em sua descrição sabiamente como:

Local onde há objeto de valor inestimável. (pág. 02, anexo A, NT-01)

Destarte a substituição integral do sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio pelo sistema
de chuveiros automáticos, seria a princípio, tendo em vista o uso a qual se destina, que é a nebulização de
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água em incêndio, o que de certa forma se dá de forma automática, seria algo tão maior e tão mais
importante que poderia ser consideravelmente aceitável.

Porém, como em todo sinistro podem ocorrer as mais variáveis adversidades, que de forma imprevisível
fazem que o incêndio tome proporções catastróficas, ficando assim sem uma ferramenta básica de combate a
incêndio, que é o sistema de hidrantes e mangotinhos, que inclusive pode ser utilizado com jato nebulizado.

Ainda cabe salientar que o sistema de chuveiros automático, quando instalado em uma edificação, sempre
será o primeiro sistema a entrar em funcionamento caso aconteça algum sinistro, sendo o sistema de
hidrantes, apenas mais uma ferramenta de complementação e/ou substituição caso o sistema de chuveiros
automático por ventura venha falhar.

Por fim, vemos que a NT-26 que trata do sistema fixo de gases para combate a incêndio, trás em seu escopo
normativo o que se aplicaria de maneira ímpar ao proposto, senão vejamos:

5.1 O emprego de sistemas fixos de gases ocorre:
a) Nas situações em que o uso da água ou outro agente extintor (anteriormente ao uso do sistema de gases)
pode causar danos adicionais aos objetos ou equipamentos daquela edificação;

Diante de todo exposto, findamos que, tanto o sistema de chuveiros automáticos e/ou o de sistema fixo de
gases, como medidas adicionais, ainda que não exigíveis para a edificação em questão, podem atender de
forma assertiva ao que foi proposto à esta comissão.

 

5. Parecer

Diante do exposto esta comissão decide:

5.1. Referente a solicitação da substituição do sistema de Hidrantes e Mangotinho pelo sistema de chuveiro
automáticos, esta comissão INDEFERE o pedido,  devendo portanto ser instalado o sistema conforme a NT-
22. Podendo a critério do solicitante, a instalação complementar do sistema de chuveiros automáticos e/ou o
sistema fixo de gases.

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação. Caso seja alterada sua finalidade, ocupação
ou área, um novo projeto deverá ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
referentes à segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

 

Este é o parecer

CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA,
Bombeiro (a) Militar, em 22/12/2021, às 09:48, 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 ANDERSON ARAUJO DA COSTA, Analista, em
22/12/2021, às 09:49, 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 HIGOR SOUZA ELLER, Bombeiro (a) Militar, em
22/12/2021, às 09:49, 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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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026194598 e o código CRC B2508F9A.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62)3201-2215

 

Referência: Processo nº 202100011038232 SEI 000026194598

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026194598&crc=B2508F9A
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 687/2021 - CBM

 

Designa gestor e suplente do Convênio nº 204/2021 - PM, para os fins que especifica.
 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do
Estado n. 23.197, 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 (202100002128737), resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 13ª
CIBM; como Gestor do Convênio nº 204/2021 - PM (000025181147), 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
Israelândia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 01.067.248/0001-32.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

13ª CIBM; 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 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 13ª CIBM 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.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 27 dias do mês de

dezembro de 2021.
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ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 28/12/2021, às 10:45, 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
000026318655 e o código CRC 6EEF7D17.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 688/2021 - CBM

 

Designa gestor e suplente do Convênio nº 177/2021 - PM, para os fins que especifica.
 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do
Estado n. 23.197, 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 (202100002061661), resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 13ª
CIBM; como Gestor do Convênio nº 177/2021 - PM (000021604049), 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
Jaupaci, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 01.767.342/0001-02.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

13ª CIBM; 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 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 13ª CIBM 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.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 27 dias do mês de

dezembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 28/12/2021, às 10:47, 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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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 689/2021 - CBM

 

Designa gestor e suplente do Convênio nº 142/2021 - PM, para os fins que especifica.
 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do
Estado n. 23.197, 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 (202100002055854), resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 10ª
CIBM; como Gestor do Convênio nº 142/2021 - PM (000020610294), 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 Nova
Roma, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 01.067.925/0001-12.

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

10ª CIBM; 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 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.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 27 dias do mês de

dezembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 28/12/2021, às 10:49, 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
000026318856 e o código CRC 068A2EE4.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 1001/2021 - CBM

 
 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.
 
 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202100011035283, resolvem:

 

Art. 1º Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
2º Ten RR  01.633 MARCIONIL CRISTIANO DA SILVA , CPF: 587.460.721-87, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 7/2001 - 1º SGI , onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 8/2002 - 1º SGI , onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 43/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 58/2003 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Interno nº 5/2005 - 1º SGI, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se "Exercício:
2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 12/2006 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Interno nº 9/2007 - 6º GB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se "Exercício:
2007";

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 152/2008 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 111/2009 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-
se "Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 160/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";

XI - Bole�m Geral Eletrônico  nº 198/2010 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-
se "Exercício: 2010";
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XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 197/2011 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 198/2012 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 82/2013 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 5/2014 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-se
"Exercício: 2014";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 13/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 226/2015 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 88/2017 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 196/2017 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 185/2018 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 191/2019 - CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020".

 

Art. 2º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, a adoção das providências que lhe compete.

 

Art. 3º  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 24 dias do mês de novembro de 2021.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

AMI DE SOUZA CONCEIÇÃO
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por AMI DE SOUZA CONCEICAO, Comandante, em
25/11/2021, às 16:07, 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 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 30/12/2021, às 12:09, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000025470862&crc=7C848C04
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000025470862 e o código CRC 7C848C04.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 
 

ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

REFERÊNCIA: SEI nº 202100011030731

 

  ACUSADO: 3º SGT QPC 03.156 THIAGO DA SILVA MICHALCZYK

ADVOGADA DO ACUSADO: Dra Lúcia Maria da Silva Michalczyk OAB nº 26.167

ENCARREGADO:  1º Ten QOA/Adm 01.590 Leandro Martins DIAS

ESCRIVÃO: ST QPC 01.672 RODOLFO Alves Monteiro.

DATA E HORÁRIO: 15/12/2021, às 13h50min.

LOCAL: 4º Batalhão Bombeiro Militar.

Aberta a audiência, às 13h50min, constatou-se a presença do acusado e da sua Advogada, Dra Lúcia
Maria da Silva Michalczyk, OAB nº 26.167. Em princípio foi realizada a leitura da citação e orientado a
todos quanto ao rito das oi�vas conforme Art. 74 do CEDIME. Em ato con�nuo, iniciou-se a inquirição da
testemunha de acusação as 14h00, que em vídeo conferência u�lizando a plataforma do google meet
(h�ps://meet.google.com/ghq-mdbi-jic), a fim de prestar esclarecimento sobre os fatos narrados no PAD
53/2021 – CCD - 4º BBM, o 2º Sgt QPC 02.056 Lindomar Basílio GOMES, CPF 771.734.571 – 49, brasileiro,
natural da cidade de Inhumas-GO, nascido em 25/09/1975, filho de João Basílio Gomes e Judite Basílio
Gomes, residente na Rua D, QD. 04, LT. 16, Jardim Vila Rica, Goianira-GO, Tel (62) 98200-1035, Lotado no
Batalhão de Salvamento e Emergência - BSE – Goiânia GO, que sabendo ler e escrever, adver�do sobre o
crime de falso testemunho e compromissado dizer a verdade, foi perguntado se tem algum grau de
parentesco com o acusado, respondeu que não. Perguntado sobre o que sabe e o que tem a dizer sobre o
fato do 3º Sgt QPC 03.156 Thiago da Silva MICHALCZYK estar de uniforme 4º B no interior do restaurante
do Bruno dia 06/10/2021, respondeu que estava no restaurante do Bruno para almoçar juntamente com
o Cap Danilo Pires, quando tomavam a refeição o Capitão perguntou se ele conhecia o militar que estava
sentado em uma mesa atrás dele e ele respondeu que não, con�nuaram a tomar a refeição e quando
terminaram ele pagou a sua conta e saiu do restaurante, que visualizou de fato um militar sem gandola,
estando do lado fora do restaurante percebeu que o Capitão Danilo Pires estava demorando e voltou
para ver por que estava demorando, e visualizou o Capitão vindo da direção onde estava o militar sem a
gandola, que não sabe se conversaram. Perguntado se viu o momento que o acusado adentrou ao
restaurante, respondeu que não. Perguntado se visualizou em algum momento sinais de sangramento no
militar acusado, respondeu que não. Perguntado se o acusado ou a sua procuradora gostaria de fazer
algum ques�onamento à testemunha, responderam que não. Perguntado se a testemunha �nha algo
mais a declarar, respondeu que não. Como nada mais foi perguntado e nem foi dito, foi encerrada a
inquirição as 14h23. As 14h25, na cidade de Rio Verde - GO, a fim de prestar esclarecimento sobre os
fatos narrados no PAD 53/2021 – CCD - 4º BBM, foi iniciada a inquirição através da plataforma do google
meet (h�ps://meet.google.com/ghq-mdbi-jic) da  testemunha de defesa, o 3º Sgt QPC 03.191 Emerson
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Ba�sta Gonçalves, CPF 721.883.831- 68, brasileiro, natural da cidade de Três Marias – MG, nascido em
11/02/1982, filho de Walfrido José Gonçalves e Constan�na Ba�sta Gonçalves, residente na Qd 02  Lt 09,
Jardim Mangueiral, em Brasília, Tel (61) 99508 – 7878, Lotado na 9ª CIBM – Planal�na - GO. Sabendo ler e
escrever, adver�do sobre o crime de falso testemunho e compromissado dizer a verdade foi perguntado
se tem algum grau de parentesco com o acusado, respondeu que não. Perguntado o que sabe e tem a
declarar sobre os fatos que deram origem ao processo Administra�vo Disciplinar, respondeu que estava
no EAS tendo aula de Defesa Civil no CAOPP, finalizando a aula deslocou juntamente com o Sargento
Michalczyk até o Restaurante do Bruno, que fica aproximadamente a 2 Km do CAOPP, que no caminho viu
o nariz do Sargento Michalczyk sangrando, e o informou, então o Sargento Michalczyk levou o braço ao
nariz, e chegando no local, estacionaram o carro e o Sargento Michalczyk verificou que a gandola estava
bastante suja de sangue e a re�rou, que quando entraram no restaurante o Sargento Michalczyk foi ao
banheiro, que quando estavam sentados na mesa um Capitão que o mesmo não sabe o nome, o
perguntou: "cadê a sua gandola guerreiro?", o Sargento Michalczyk respondeu que estava no carro e o
Capitão deu as costas e saiu. Perguntado se era o único que acompanhava o Sargento Michalczyk no
carro, respondeu que sim. Perguntado qual foi o momento em que o Sargento Michalczyk �rou a
gandola, respondeu que foi ao chegar no estacionamento do restaurante. Perguntado se o Sargento
Michalczyk u�lizou algum método de contenção de sangramento, respondeu que adentrou ao
restaurante efetuando compressão nasal. Perguntado se o acusado ou a sua procuradora gostariam de
fazer algum ques�onamento à testemunha, responderam que não. Perguntado se a testemunha �nha
algo mais a declarar, respondeu que era isso mesmo e que diante do sangramento os dois acharam que a
melhor a�tude era o Sargento Michalczyk re�rar a gandola suja de sangue. Como nada mais foi
perguntado e nem foi dito, foi encerrada a inquirição as 14h50. As 14h51, na cidade de Rio Verde - GO, a
fim de prestar esclarecimento sobre os fatos narrados no PAD 53/2021 – CCD - 4º BBM, apresentou-se
para audiência de instrução virtual através do link na plataforma do google meet
(h�ps://meet.google.com/ghq-mdbi-jic) a testemunha, o 3º Sgt QPC 03.203 THIAGO MELO Guimarães,
CPF 024.934.821-74, brasileiro, natural da cidade de Brasília-DF, nascido em 13/05/1988, filho de João
Colemar Guimarães e Cleonice de Melo Guimarães, residente na Avenida Circular Qd. 40 Lt. 20, Jardim
Triângulo, Formosa-GO, Tel (61) 99815-9145, Lotado no 9º CRBM – Formosa/GO. Sabendo ler e escrever,
adver�do sobre o crime de falso testemunho e compromissado dizer a verdade foi perguntado se tem
algum Grau de parentesco com o acusado, respondeu que não.  Perguntado o que sabe e tem a declarar
sobre os fatos que deram origem ao processo Administra�vo Disciplinar respondeu que, no dia do fato
quando dispensados da instrução no CAOPP o mesmo estava no carro junto com o Rafael e o Judson e o
Sargento Michalczyk e o Sargento Emerson estavam em outro veículo. Que chegaram juntos no
estacionamento do restaurante, quando desceu do veículo e viu o Sargento Michalczyk �rando a sua
gandola dentro do carro em que estava, viu que o fardamento do mesmo estava sem condições de uso
por estar sujo de sangue, desceram todos e só ele re�rou a gandola. Adentraram ao restaurante e o
Sargento Michalczyk foi até ao banheiro tentando controlar o sangramento, que se serviram e sentaram à
mesa, quando começaram a tomar a refeição o Capitão Danilo que estava na função de Supervisor de
Dia, acompanhado de seu motorista, chegou próximo à mesa em que estavam sentados e dirigindo-se ao
Sargento Michalczyk perguntou onde estava a gandola dele, o mesmo respondeu que estava no veículo, o
Capitão perguntou de qual quartel ele era, que a pergunta foi imediata, o Sargento Michalczyk respondeu
que era do 4º BBM, que após as duas perguntas o Capitão se re�rou do restaurante. Depois que saíram
do restaurante deslocaram-se para o 1º BBM onde teriam instrução.  Então o Sargento Michalczyk
conseguiu deslocar-se até sua residência e trocou o fardamento. Perguntado se o acusado ou a sua
procuradora gostaria de fazer algum ques�onamento à testemunha, respondeu que não. Perguntado se a
testemunha �nha algo mais a declarar, respondeu que o Capitão Danilo fez duas perguntas bem
rapidamente, que não perguntou a razão de ele estar sem gandola e em nenhum momento abriu a
possibilidade do Sargento Michalczyk se jus�ficar. Como nada mais foi perguntado e nem foi dito, foi
encerrada a inquirição as 15h20. Às 15h23, na cidade de Rio Verde - GO, a fim de prestar esclarecimento
sobre os fatos narrados no PAD 53/2021 - CCD - 4º BBM, apresentou-se para audiência de instrução
virtual através do link na plataforma do google meet (h�ps://meet.google.com/ghq-mdbi-jic) a
testemunha, o 3º Sgt QPC 03.245 JUDSON de Sá Gomes, CPF 020.700.381- 57, brasileiro, natural da
cidade de Ceres-GO, nascido em 31/10/1988, filho de Raimundo Nonato Gomes Barbosa e Joania de Sá
Barbosa, residente Rua 22, n. 447, Negrinho Carrilho, Goianésia-GO, Tel (62) 98555 - 1581, Lotado no 18º
BBM – Goianésia/GO.  Sabendo ler e escrever, adver�do sobre o crime de falso testemunho e
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compromissado dizer a verdade foi perguntado se tem algum grau de parentesco com o acusado,
respondeu que não. Perguntado o que sabe e tem a declarar sobre o fato do 3º Sgt QPC 03.156 Thiago da
Silva MICHALCZYK estar tomando refeição no restaurante do Bruno dia 06/10/2021, com o uniforme
desfalcado, respondeu que estavam tendo instrução no CAOPP e no intervalo de almoço foram ao
restaurante do Bruno, que o Sargento Michalczyk deslocou-se junto com o Emerson no carro e eu e o
Rafael Marques e o Thiago em outro carro, que chegando ao local viu o Michalczyk re�rando a gandola e
relatando que estava com o nariz sangrando e �nha sujado a gandola, viu que a gandola estava suja de
sangue, então foi consenso entre todos de deixar a gandola no carro. Chegando ao restaurante o
Michalczyk foi ao banheiro enquanto os outros foram se servir, após sair do banheiro o Michalczyk
também se serviu e sentou-se a mesa junto comigo, que o Capitão Pires aproximou-se da mesa e
perguntou onde estava a gandola do Michalczyk, que respondeu que estava no carro, que perguntou em
seguida de onde ele era, o Sargento Michalczyk respondeu e o Capitão virou as costas e se re�rou, que
con�nuaram almoçando até terminar a refeição e em seguida deslocaram-se até o 1º BBM, onde teriam
instrução. Que o Sargento Michalczyk foi até a casa dele trocar o fardamento e retornou ao 1º BBM onde
con�nuaram a instrução normalmente no período vesper�no com o Sargento Michalczyk já tendo
trocado o fardamento. Perguntado se o acusado ou a sua procuradora gostariam de fazer algum
ques�onamento à testemunha, responderam que  não. Perguntado se a testemunha �nha algo mais a
declarar, respondeu que não. Como nada mais foi perguntado e nem foi dito, foi encerrada a inquirição as
15h45. Às 15h46, na cidade de Rio Verde - GO, apresentou-se para audiência de instrução virtual na
plataforma do google meet com o link (h�ps://meet.google.com/ghq-mdbi-jic), a fim de prestar
esclarecimento sobre os fatos narrados no PAD 53/2021 – CCD - 4º BBM,  a testemunha o 3º Sgt QPC
03.123 RAFAEL MARQUES da Silva, CPF 014.195.581-37, brasileiro, natural da cidade de Catalão - GO,
nascido em 26/06/1987, filho de João Ba�sta Aires da Silva e Edna Marta Marques da Aires, residente
Rua A, n. 585, Sta Helena II, Catalão-GO, Tel (64) 98121 9413, Lotado no 10º BBM – Catalão/GO.  Sabendo
ler e escrever, adver�do sobre o crime de falso testemunho e compromissado dizer a verdade foi
perguntado se tem algum grau de parentesco com o acusado, respondeu que não. Perguntado o que
sabe e tem a declarar sobre o fato do 3º Sgt QPC 03.156 Thiago da Silva MICHALCZYK estar tomando
refeição no restaurante do Bruno dia 06/10/2021, respondeu que estavam no CODEC no Serra Dourada e
que foram almoçar no restaurante próximo, que estavam no meu carro eu, o Judson e o Thiago
Guimarães e no outro carro o Emerson e o Michalczyk, que quando chegaram no restaurante e desceram,
o Sargento Michalczyk que �nha saido do CODEC fardado chegou ao restaurante descendo já sem a farda
que estava com uma mancha de sangue e foi deixada dentro o veículo. Entraram no restaurante para
almoçar, o Michalczyk foi ao banheiro enquanto nós nos servíamos, ele sem a gandola mas de máscara, aí
sentamos em duas mesas no restaurante, que tem um corredor com outra área/ambiente, onde estava o
Capitão, acompanhado de um 2º Sargento, e que o Capitão veio em nossa direção, quando fomos
cumprimentá-lo o mesmo passou direto para falar com o Michalczyk, recordo do Capitão fazer duas
perguntas, onde estava a gandola dele e de que unidade ele era, o Sargento Michalczyk respondeu e o
Capitão saiu rapidamente sem falar mais nada. Fomos para o 1º BBM e acho que o Michalczyk passou no
seu apartamento para trocar o fardamento, porque no 1º BBM ele apresentou com o fardamento sem
sangue.  Perguntado se o acusado ou a sua procuradora gostariam de fazer algum ques�onamento à
testemunha, responderam que não. Perguntado se a testemunha �nha algo mais a declarar, respondeu
que não. Como nada mais foi perguntado e nem foi dito, foi encerrada a inquirição as 16h09. Às 16h11,
na sala do almoxarifado do quartel do 4º Batalhão Bombeiro Militar na cidade de Rio Verde - GO, a fim de
prestar esclarecimento sobre os fatos narrados no PAD 53/2021 – CCD - 4º BBM, foi dado início ao
interrogatório do 3º Sgt QPC 03.156 Thiago da Silva MICHALCZYK, CPF 713.923.941 - 04, brasileiro,
natural da cidade de Goiânia - GO, nascido em 01/10/1984, filho de João Michalczyk e Lúcia Maria da
Silva Michalczyk, residente Rua Marcela Balduino Cruvinel, Qd. 07, Lt. 92ª, Esq. c/ Rua Serafim Leão –
Residencial Interlagos, Rio Verde - GO, Tel (64) 99249 - 2650, lotado no 4º BBM – Rio Verde/GO.  Sabendo
ler e escrever, CIENTIFICADO dos seus direitos cons�tucionais, inclusive do direito de permanecer calado
diante das perguntas formuladas ou de respondê-las parcialmente, e de que o silêncio não importará em
confissão. Perguntado se no dia 06/10/2021, ao adentrar ao restaurante do Bruno estando com o
uniforme 4º B, foi direto servir sua refeição e e sentou se a mesa, respondeu que não, que antes de me
servir fui ao banheiro para lavar o braço, as mãos e a face que estavam sujas de sangue, que coloquei
uma contenção de papel toalha na narina e que só depois disso fui me servir.  Perguntado a razão pela
qual, no momento em que foi interpelado pelo Supervisor de Dia, sobre seu uniforme, não informou que
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a sua gandola estava suja de sangue, respondeu que o Capitão não abriu espaço, não deu brecha para eu
jus�ficar, que fez um ques�onamento após o outro e que após a minha resposta ele simplesmente virou
as costas e saiu. Que a sua abordagem foi bastante imposi�va e ameaçadora, que colocou as duas mãos
na mesa e perguntou "cadê sua gandola militar?" e "de onde você é?". Perguntado se o fato foi
repassado para o dia turma do EAS ou para a coordenação do estágio, respondeu que não e que não se
sen�u à vontade para se expressar pelo fato ocorrido. Perguntada a Advogada, se a mesma gostaria de
efetuar algum ques�onamento ao acusado, respondeu que não. Não havendo mais ques�onamentos do
encarregado foi oportunizado ao representante legal e/ou acusado a apresentação de alegações orais
pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Que o acusado e seu representante legal
optaram por apresentar a defesa em memoriais por escrito no prazo de 5 dias conforme faculta o Art. 76
do CEDIME. NADA MAIS. ENCERRAMENTO: Pelo encarregado foi declarado encerrada a audiência às
16h34min, do que para constar, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado. Eu, Rodolfo Alves
Monteiro, escrivão, que o digitei e subscrevi.

_______________________________

 Thiago da Silva MICHALCZYK - 3º Sgt QPC 
Acusado

_______________________________________
Lúcia Maria da Silva Michalczyk OAB nº 26.167

Advogado (a)

____________________________________
RODOLFO Alves Monteiro - ST QPC

Escrivão

 
 
 

_____________________________
Leandro Mar�ns DIAS - 1º Ten QOA

Encarregado 
 

______________________________
 Lindomar Basílio GOMES - 2º Sgt QPC

Testemunha
 

________________________________
 Emerson Ba�sta Gonçalves - 3º Sgt QPC

Testemunha
 

_____________________________
Tiago Melo Guimarães - 3º Sgt QPC

Testemunha
 

____________________________
 Judson de Sá Gomes - 3º Sgt QPC

Testemunha
 

______________________________
 Rafael Marques da Silva - 3º Sgt QPC

Testemunha
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

REFERÊNCIA: PAD nº 000026233321/2021 – CCD/4º BBM- 09867

ACUSADO:  3º SGT QPC 03.156 Thiago da Silva MICHALCZYK.

PARECER

I – PARTE EXPOSITIVA:

Trata se de Processo Administra�vo Disciplinar instaurado por determinação do Sr. TC
QOC AMILTON de Souza Conceição, Comandante do 4º BBM, iniciado pela Portaria n. 54/2021 - 4º
BBM/2021 - CBM (000025263474), publicada no Bole�m Geral Eletrônico n. 189 de 02/12/2021, para
apurar as responsabilidades frente aos fatos narrados no O�cio n. 50727 (000024328665).

Com obje�vo de reunir todos os elementos possíveis para a elucidação dos fatos, este
encarregado providenciou a citação do militar (000025736332), no�ficou testemunhas de acusação e as
arroladas pelo acusado na defesa prévia expedida através do o�cio n. 61353 (000025754787), bem
como realizou a audiência de instrução com as oi�vas das testemunhas e o interrogatório do acusado.     
             

Ao Acusado foi imputada a seguinte conduta: adentrar e tomar refeição em restaurante,
localizado na Rua. Humaitá, n. 191 - Jardim Novo Mundo - Goiânia, com o fardamento incompleto (sem
gandola), o que ocasionaria a infringência do Inciso XII do Art. 119 da Lei Nº 19.969, (Código de É�ca e
Disciplina dos Militares do Estado de Goiás ).

Art. 119. São transgressões disciplinares médias:

XII – apresentar-se com uniforme desabotoado, desfalcado de peças, sujo ou desalinhado;

Nas alegações preliminares o�cio n. 61353 (000025754787), o militar acusado
reconhece que estava com o fardamento desfalcado e que a conduta é �pificada como transgressão
disciplinar, jus�fica que re�rou a gandola antes de entrar no restaurante, em virtude da mesma estar suja
de sangue oriundo de hemorragia nasal sofrida durante o deslocamento para o restaurante .

Na audiência de instrução (000026064783), as testemunhas de defesa relatam que o 3º
Sgt QPC 03.156 Thiago da Silva MICHALCZYK, �rou a gandola no estacionamento do restaurante e
informam de forma unânime, que o fato ocorreu em razão do fardamento do militar ter sujado de sangue
durante o deslocamento para o restaurante em razão da ocorrência de hemorragia nasal sofrida
pelo acusado. O 3º Sgt QPC 03.245 JUDSON de Sá Gomes em sua oi�va, declara que foi consenso entre os
militares que ali estavam, que o acusado não devia adentrar ao restaurante com o fardamento sujo de
sangue.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO:

Após a realização dos atos essenciais ao esclarecimento dos fatos que suscitaram a
instauração do presente Processo Administra�vo Disciplinar, ficou evidente através dos relatos do
acusado já na defesa prévia (000025754787), elementos que jus�ficam a conduta �pificada na citação



29/12/2021 16:01 SEI/GOVERNADORIA - 000026233321 - CEDIMEBM 2.6 Parecer PAD Ordinário

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=31658536&infra_siste… 2/3

(000025736332), como transgressão disciplinar pra�cado pelo 3º Sgt QPC 03.156 Thiago da Silva
MICHALCZYK. Relatos, que também foram ra�ficados nas oi�vas das testemunhas, interrogatório e nos
memoriais das alegações finais, que explicam e jus�ficam a conduta do militar diante de uma condição
adversa não previsível.

Tendo em vista a análise de todo o conjunto probatório, foi possível determinar os
mo�vos que levou o acusado a re�rar a gandola para adentrar ao restaurante no dia 06/10/2021. As
alegações do acusado são reafirmadas por todas as testemunhas de defesa que o acompanhava no
trajeto do local da Instrução na CAOPP (Companhia Ambiental de Operações com Produtos Perigosos),
até ao estacionamento do Restaurante do Bruno (R. Humaitá, 191-267 - Jardim Novo Mundo, Goiânia -
GO), local em que o militar re�rou a peça do fardamento, materializando assim o fato �pificado como
transgressão disciplinar no Inciso XII do Art. 119 da Lei Nº 19.969, (Código de É�ca e Disciplina dos
Militares do Estado de Goiás ).

As diligências realizadas no PAD n. 53/2021 - CCD/4º BBM, evidenciaram causa de
jus�ficação prevista no inciso V do Art. 21 da Lei Nº 19.969, (Código de É�ca e Disciplina dos Militares do
Estado de Goiás ).

Art. 21. A transgressão poderá ser jus�ficada quando come�da:

V – por mo�vo de força maior, plenamente comprovada;

O fato do fardamento do militar ter sujado de sangue não ocorreu por dolo ou culpa, e
sim por mo�vo de força maior, que naquele momento não podia ser previsto ou evitado. Ambas
as opções, de re�rar a peça do fardamento suja ou permanecer se ves�do com ela suja, são �pificadas
como transgressão disciplinar na Lei Nº 19.969.

A possibilidade da apresentação do militar acusado em ambiente des�nado a
alimentação de pessoas com fardamento completo sujo de sangue, aparenta ser mais danoso a
ins�tuição aos olhos dos que ali estavam, que com o uniforme desfalcado.

Sendo assim, as alegações do acusado nas alegações preliminares (000025754787), e na
audiência de instrução (000026064783), ra�ficadas pelas testemunhas merecem prosperar, uma vez
que se enquadra em uma das causas de jus�ficação previstas no Art. 21  da Lei Nº 19.969, (Código de
É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás ).

 

III – CONCLUSÃO:

Através da análise imparcial dos fatos em face ao exposto que dos autos consta, e
conforme análise realizada na parte fundamenta�va, concluo que com base no inciso V e do parágrafo
único do Art. 21 da Lei Nº 19.969, (Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás ), que
o 3º Sgt QPC 03.156 Thiago da Silva MICHALCZYK, deve ser absolvido da acusação �pificada como
transgressão disciplinar no Inciso XII do Art. 119 também da Lei Nº 19.969, (Código de É�ca e Disciplina
dos Militares do Estado de Goiás ), conforme já delineado acima, não impondo ao acusado a aplicação de
corre�vo disciplinar.

 

 

É o parecer.

 

 

 

Rio Verde, 22 de dezembro de 2021.
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  LEANDRO MARTINS DIAS - 1º TEN QOA
Encarregado
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