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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 692/2021 - CBM

 

Designa gestor e suplente do Convênio nº 188/2021 - PC, 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 (202100002060158), resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 13ª
CIBM; como Gestor do Convênio nº 188/2021 - PC (000021223875), 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
Arenópolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 00.007.914/0001-84.

 
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 30 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 30/12/2021, às 16:10, 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
000026378985 e o código CRC 3AF9635A.

SECRETARIA GERAL 
Av. C-206 esquina c/ Av. C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia - GO - CEP 74270-060 - (62) 3201-2004

Referência: Processo nº 202100002060158 SEI 000026378985

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026378985&crc=3AF9635A
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 61/2021 - CBM

O Maj QOC Comandante da 17ª Companhia Bombeiro Militar, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares previstas na Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006 (Redação
alterada pela Lei n. 18.204, de 12 de Novembro de 2013), e na Norma Técnica n. 01,

Art. 1º Nomear comissão para analisar tecnicamente o processo de protocolo n.
186699/21 – CBMGO, da empresa Anjos da Guarda e emitir parecer referente ao modelo do uniforme de
brigadista, conforme NT - 17/2021 - Brigada de Incêndio.

Art. 2° A comissão será composta pelos seguintes membros:
1 - Maj QOC 02.311 Eduardo de MELO (Presidente);
2 - 2° Ten QOC 03.975 Jair MERLIM Filho (Membro); e
3 - 3º Sgt QPC 03.233 Rodrigo Cezar da FONSECA (Membro).
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Eduardo de Melo – Maj QOC
Comandante da 17ª CIBM/Itaberaí

 
17ª COMPANHIA BOMBEIRO MILITAR DE ITABERAÍ, aos 15 dias do mês de

dezembro de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO DE MELO, Comandante, em 28/12/2021, às
08:18, 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
000026014722 e o código CRC B2CD2887.

17ª  COMPANHIA BOMBEIRO MILITAR DE ITABERAÍ 
RUA 11 - Bairro JARDIM NECO DE FARIA - CEP 76630-000 - ITABERAÍ - GO -  (62)3375-1060

Referência: Processo nº 202100011037663 SEI 000026014722

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026014722&crc=B2CD2887
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

17ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202100011037663
Nome: 17ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
Assunto: Uniforme Brigadista
 

PARECER 17ª CIBM - ITABERAÍ- 14226 Nº 11/2021
 
1. Referência
1.1 Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006;
1.2 Norma Técnica n. 17/2021 (Brigada de Incêndio) do CBMGO;
1.3 Credenciamento de empresa sob o protocolo n.186699/21;
1.4 Comissão técnica sob o protocolo n. 186699/21; e
1.5 Portaria n. 61/2021 -17ª CIBM (000026014722), que nomeia comissão para

avaliação de uniforme de brigadista.
 
2.  Solicitação
A empresa com o Nome fantasia de ANJOS DA GUARDA e razão social

de AGNALDO CARDOSO DE ARAÚJO, inscrita no CNPJ sob o número 44.388.367/0001-08,
apresentou requerimento junto a este comando para análise técnica da conformidade do uniforme utilizado
pelos Brigadistas contratados pela empresa.

 
3.  Parecer
Em atenção à consulta formulada pela requerente, esta comissão avaliou à luz da Norma

Técnica 17/2021 (Brigada de Incêndio) e através de análise de amostra dos uniformes submetidos à
aprovação, constatou que as peças do fardamento atendem aos itens 5.6.3 e 5.6.4 da referida NT em sua
integralidade.

O uniforme apresentado para aprovação é composto da seguinte forma: 000026015015
Farda Cinza, (Frente da Gandola) Nome do Bombeiro Civil com tipo Sanguíneo, Logo da empresa no
braço, Calça Cinza, Bota/Coturno na cor preta, Camiseta preta com escritas vermelhas e logo da empresa –
Nome do Bombeiro Civil com tipo Sanguíneo, descrição bombeiro civil nas costas, Boné Cinza,  cinto de
nylon e apito na cor preta , não possuindo semelhanças com os uniformes utilizados pelo CBMGO.

Considerando o exposto, esta comissão decide APROVAR a confecção do uniforme em
epígrafe.

É o parecer.
 

 
Eduardo de Melo - Maj QOC

Presidente
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Jair Merlim Filho - 2° Ten QOC
Membro

 
 

Rodrigo Cezar da Fonseca - 3º Sgt QPC
Membro

 

Itaberaí, 27 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO DE MELO, Comandante, em 28/12/2021, às
08:17, 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 JAIR MERLIM FILHO, Bombeiro (a) Militar, em
28/12/2021, às 08:22, 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 RODRIGO CEZAR DA FONSECA, Bombeiro (a)
Militar, em 28/12/2021, às 08:22, 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
000026015091 e o código CRC 4331961E.

 17ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 
RUA 11 - Bairro Jardim Neco de Faria - CEP 76630-000 - ITABERAÍ - GO -  (62)3375-1060

 

Referência: Processo nº 202100011037663 SEI 000026015091

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026015091&crc=4331961E
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO
 
 

Processo: 202100011035693
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Assunto: CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.

PARECER TÉCNICO CTD- 17532 Nº 9/2021

1. Referência

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019;
1.3 Portaria nº. 147 - COLOG, de 21 de novembro de 2019;
1.4 Normas Técnicas – CBMGO;
1.5 Portaria n. 38/2020 – CG;
1.6 Portaria n. 394/2021 – CG;
1.7 Protocolo da Análise do Projeto de nº. 159662/21;
1.8 Solicitação de Conselho Técnico Deliberativo – Ocupação/Uso: Explosivos, Divisão L-3, com
memorial descritivo e projeto sob responsabilidade técnica do Eng. Augusto Cocato da Cunha Alessi -
CREA: 9.8137/D-MG – 20129/V; e
1.9 Processo SEI n. 202100011035693.
 

2. Identificação do Solicitante e das Edificações

2.1 Nome ou Razão Social: CMOC Brasil Mineração, Industria e Participações LTDA.
2.2 Endereço: : Rodovia GO 503, S/N, Km 13 – Parte, Fazendo Chapadão (Tailings), Ouvidor-GO;
2.3 CNPJ: 26.108.898/0005-33

2.4 Área Total Construída Apresentada: 40.304,11 m2;
2.5 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: L-3 (Depósito de material explosivo); 
2.6 Altura Apresentada: 26,40 m
 

3. Requerimento

Solicita-se através de Requerimento de Conselho Técnico Deliberativo a análise do
Projeto nº. 159662/21, tendo em vista a Divisão L-3, referente aos explosivos e detonantes, conforme os
parâmetros da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos.

 

4. Comentários
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Em análise do referido projeto, observou-se que a edificação tem área construída total de
40.304,11 m2  entre paióis, container de ferramentas e guarita, composta pela Divisão L-3.

Conforme o item 9, da Norma Técnica 01/2020, bem como a Nota Genérica “b”, da
Tabela 5 do Anexo “A” da referida Norma Técnica, temos que:

"9. COMISSÃO TÉCNICA E CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO (grifo nosso)
9.1 A Comissão Técnica e o Conselho Técnico Deliberativo (grifo nosso) são os instrumentos
administrativos em grau de recurso que funcionam como instâncias superiores de decisão de assunto
relacionado ao Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

9.2 A Comissão Técnica e o Conselho Técnico Deliberativo são utilizados nas fases de análise de
projetos, inspeção ou quando há necessidade de estudo de casos especiais como forma de garantir ao
interessado a manutenção de exigências de futuro PSCIP, a exemplo de:
a) Solicitação de isenção de Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico; (grifo nosso)
b) Utilização de outras normas, nacionais ou internacionais; (grifo nosso)

c) Utilização de novos sistemas construtivos ou de novos conceitos de Medidas de Segurança Contra Incêndio
e Pânico;
d) Casos em que o Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico não possua os instrumentos adequados
para a avaliação em análise e/ou inspeção.
(...)

9.10.2 Conselho Técnico Deliberativo (CTD): É o conselho composto por 3 (três) Oficiais do CBMGO,
sendo presidido por oficial superior, que tem a finalidade de julgar o recurso sobre decisão da Comissão
Técnica.
(...)
9.16.3 A Comissão Técnica ou o Conselho Técnico Deliberativo pode, desde que fundamentado, reduzir,
dispensar ou substituir as medidas de segurança contra incêndio e pânico previstas."

TABELA 5 (ANEXO “A” - EXIGÊNCIAS DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
PÂNICO)
NOTAS GENÉRICAS
"b – A Divisão L1 (Explosivos) está limitada à edificação térrea até 100 m2 (observar NTCBMGO
específica). Quanto às Divisões L2 e L3, só haverá análise mediante o Conselho Técnico
Deliberativo;" (grifo nosso)

 
Portanto, a competência legal para a análise do referido projeto no que concerne as

Divisões L-2 e L-3 é do Conselho Técnico Deliberativo, que poderá em situações específicas, se basear
em outras legislações nacionais ou internacionais, a fim de garantir o cumprimento da segurança contra
incêndio e pânico da edificação.

Diante do exposto, este Conselho Técnico Deliberativo utilizou a legislação que
regulamenta os produtos controlados pelo Exército Brasileiro, aprovado pelo Decreto nº 10.030, de 30 de
setembro de 2019;

Conforme o Decreto nº. 10.030/ 2019 fica aprovado o Regulamento de Produtos
Controlados (PCE), constantes no Anexo I.

 
"ANEXO I
REGULAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Este Regulamento dispõe sobre os princípios, as classificações, as
definições e as normas para a fiscalização de produtos controlados pelo
Comando do Exército, observado o disposto na Lei nº 10.826, 22 de
dezembro de 2003.

Art. 2º Para fins do disposto neste Regulamento, Produto Controlado pelo Comando do Exército - PCE é
aquele que:

I - apresenta:
a) poder destrutivo;
b) propriedade que possa causar danos às pessoas ou ao patrimônio; ou

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.030-2019?OpenDocument
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c) indicação de necessidade de restrição de uso por motivo de incolumidade pública; ou
II - seja de interesse militar.

§ 1º Os PCE são classificados quanto: 
a) ao tipo;
b) ao grupo; e
c) ao grau de restrição.

§ 2º As classificações dos PCE quanto ao tipo e ao grupo constam do Anexo II.
Art. 3º As definições dos termos empregados neste Regulamento são aquelas constantes do Anexo III.
Art. 4º Compete ao Comando do Exército a elaboração da lista dos PCE e suas alterações posteriores.

§ 1º As alterações de que trata o caput referem-se à inclusão, à exclusão ou à mudança de nomenclatura dos
PCE.
§ 2º O Ministério da Defesa poderá solicitar a inclusão ou a exclusão, na lista de que trata o caput, dos
Produtos de Defesa - Prode previstos na Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012.
§ 3º A inclusão ou a exclusão de que trata o § 2º será condicionada ao enquadramento do produto como PCE,
nos termos estabelecidos no art. 2º.

Art. 5º A fiscalização de PCE tem por finalidade: 
I - contribuir para a segurança da sociedade, por meio do controle das atividades com PCE;
II - cooperar com o Ministério da Defesa nas ações da Estratégia Nacional de Defesa;
III - colaborar com a mobilização industrial de recursos logísticos de defesa;

IV - acompanhar a evolução científico-tecnológica dos PCE; e
V- colaborar com a preservação do patrimônio histórico nacional, no que se refere a PCE.
Art. 6º Compete, ainda, ao Comando do Exército regulamentar, autorizar e fiscalizar o exercício, por pessoas
físicas ou jurídicas, das atividades relacionadas com PCE de fabricação, comércio, importação, exportação,
utilização, prestação de serviços, colecionamento, tiro desportivo ou caça.

Conforme o decreto os explosivos e seus acessórios são PCE’s de uso restrito e sua armazenagem será
regulada em normas específicas.
CAPÍTULO IV
DAS ATIVIDADES COM PRODUTOS CONTROLADOS

Seção V
Da prestação de serviços
Art. 39. A prestação de serviço compreende o transporte, a armazenagem, a manutenção, a reparação, a
aplicação de blindagem balística, a capacitação para utilização de PCE, a detonação, a destruição de PCE, a
locação, os serviços de correios, a representação comercial autônoma e o serviço de procurador legal de
pessoas que exerçam atividade com PCE.

(...)
§ 6º A armazenagem compreende a prestação de serviço por meio de acondicionamento em depósitos, em
local autorizado, conforme definido em norma técnica editada pelo Comando do Exército.
Art. 40. O Comando do Exército editará normas relativas à segurança do armazenamento de PCE.

(...)
CAPÍTULO II 
DA SEGURANÇA
Art. 98. Para fins do disposto neste Regulamento, a segurança refere-se à:

I - segurança de área; e
II - segurança de PCE.
§ 1º A segurança de área corresponde à observação das condições de segurança das instalações onde haja
atividade com PCE, contra acidentes que possam colocar em risco a integridade de pessoas e de bens.

(...)
Art. 100. A pessoa, física ou jurídica, que detiver a posse ou a propriedade de PCE é a responsável pela
guarda ou pelo armazenamento dos produtos e deverá seguir as medidas de segurança previstas neste
Regulamento, nas normas complementares ou na legislação editada por órgão competente.
Art. 101. O Comando do Exército editará normas técnico-administrativas sobre segurança de área e segurança
de PCE de que trata este Capítulo.
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5. Parecer

Diante do exposto este Conselho Técnico Deliberativo decide que:

1. A construção dos depósitos de explosivos deve atender a Portaria nº. 147 - COLOG, de 21 de
novembro de 2019 e seus anexos F (Grupos de compatibilidade para armazenamento e transporte) e
H (Tabelas de quantidades-distâncias);

2. A análise deste parecer está relacionada somente a divisão L-3; 
3. As demais exigências relacionadas à segurança contra incêndio e pânico deverão ser analisadas pela

OBM de origem do projeto de acordo com a Lei 15.802/06 e suas respectivas normas técnicas;
4. Deverá constar no projeto apresentado junto a OBM, na qual o processo foi protocolado as seguintes

informações:

I - Tipos de explosivos e acessórios;

II - Quan�dades dos explosivos e acessórios;

III - Planta de situação e implantação (locação) com cotas dos distanciamentos
(Anexo H).

5.  Tais medidas devem ser anexadas nas pranchas do Projeto de Incêndio por meio de Notas Técnicas,
conforme a Portaria nº.147 discriminada abaixo no que lhe couber:

“PORTARIA Nº 147 - COLOG, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019. 
EB: 64447.044665/2019-87

Dispõe sobre procedimentos administrativos para o exercício de atividades
com explosivos e seus acessórios e produtos que contêm nitrato de
amônio.

CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES
Seção VI
Da armazenagem
(...)
Art. 31. As distâncias mínimas a serem observadas com relação a edifícios habitados, ferrovias, rodovias e a
outros depósitos, para fixação das quantidades de explosivos e acessórios que poderão ser armazenadas num
depósito, constam das Tabelas de Quantidades-Distâncias (anexo H).
§1º As distâncias do anexo H poderão ser reduzidas à metade para o caso de depósitos barricados, em
conformidade com a vistoria a ser feita no local pela Região Militar de vinculação. 
§2º A redução de que trata o parágrafo anterior se aplica aos depósitos a construir ou aos já construídos, desde
que sejam barricados a fim de aumentar a quantidade de explosivos a armazenar. 
Art. 32. Fica dispensada a aplicação das Tabelas de Quantidades-Distâncias (anexo H) para a armazenagem
dos seguintes produtos:

I – número de ordem 3.2.0090 - nitrocelulose ou solução de nitrocelulose com concentração maior ou igual a
20%, em massa seca, com teor de nitrogênio inferior a 12,6% - quando forem cumpridas as orientações
previstas no anexo I desta portaria e quando não houver atividade com altos explosivos no local de
armazenagem e circunvizinhanças; e II – número de ordem 7.3.0360 - mistura contendo de 10% (inclusive) a
20% (exclusive) de nitrocelulose, em massa seca, com teor de nitrogênio inferior a 12,6%.
Parágrafo único. A comprovação do cumprimento das condições previstas nos incisos I e II cabe à empresa
armazenadora dos produtos.
Art. 33. O produto número de ordem 3.2.0120 - pólvoras químicas de qualquer tipo, conforme critérios da
Organização das Nações Unidas (ONU) e do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), deve ser enquadrado como sólido inflamável quando:

I – armazenado em quantidade de até 20 kg, inclusive;
II – acondicionado em recipiente fabricado com material de baixa resistência (vidro, plástico, cerâmica, etc);
e
III – a altura da coluna no interior desses recipientes for inferior a trinta centímetros.

Parágrafo único. Atendidas as condições descritas nos incisos I a III, fica dispensada a aplicação das Tabelas
de Quantidades-Distâncias (anexo H).
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Art. 34. Na determinação da capacidade de armazenamento de depósitos levar-se-á em consideração os
seguintes fatores:
I – dimensões das embalagens de explosivos a armazenar;

II – altura máxima de empilhamento;
III – ocupação máxima de sessenta por cento da área, para permitir a circulação do pessoal no interior do
depósito e o afastamento das caixas das paredes; e
IV – distância mínima de setenta centímetros entre o teto do depósito e o topo do empilhamento. 
Parágrafo único. Conhecendo-se a quantidade de explosivos a armazenar, em face das tabelas de quantidades-
distâncias, a área do depósito poderá ser determinada pela seguinte fórmula:

Art. 35. Na construção de depósitos devem ser empregados materiais incombustíveis e maus condutores de
calor.
Art. 36. A armazenagem de explosivos deve ser feita em depósitos, permanentes ou temporários, construídos
para esta finalidade.

Parágrafo único. No caso de paióis ou depósitos permanentes, as paredes devem ser duplas, em alvenaria ou
concreto, com intervalos vazios entre elas de, no mínimo, cinquenta centímetros.
Art. 37. A armazenagem de diferentes tipos de explosivos deve seguir o grupo de compatibilidade previsto no
anexo F.
Art. 38. Os acessórios explosivos podem ser armazenados com explosivos no mesmo depósito, desde que
estejam isolados e atendam as quantidades máximas previstas nas Tabelas do anexo H.

Art. 39. Não é permitida a armazenagem de explosivos, em um mesmo depósito:
I – com acessórios iniciadores;
II – com pólvoras; ou

III – com fogos de artifício.
Art. 40. Na armazenagem de explosivos em caixas, o empilhamento deve estar afastado das paredes e do teto
e sobre material incombustível.
Art. 41. As instalações elétricas dos depósitos devem ter proteção anti-faísca.

Art. 42. Explosivos de diferentes empresas podem ser armazenados num mesmo depósito, 
desde que:
I – os produtos estejam visivelmente separados e identificados;
II – as movimentações de entrada e saída sejam individualizadas; e

III – atendam as regras de segurança de armazenagem previstas nesta portaria.
Art. 43. Os depósitos de explosivos devem atender aos requisitos de segurança:
I – de área, por meio da observância às distâncias de segurança; e

II – do produto, por meio da aplicação das medidas contra roubos e furtos, previstas no Plano de Segurança.
Art. 44. Para efeito da aplicação das Tabelas de Quantidades-Distâncias (anexo H), serão considerados: 
I – como construção única, os depósitos cujas distâncias entre si sejam inferiores às constantes nas Tabelas de
Quantidades-Distâncias (anexo H); ou
II – como unidades individuais, os depósitos cujas distâncias entre si sejam iguais ou superiores às constantes
nas Tabelas de Quantidades-Distâncias (anexo H).

§1º As quantidades de explosivos armazenadas no caso do inciso I serão a soma das quantidades estocadas
em cada um dos depósitos.
§2º Caso os depósitos sejam de materiais incompatíveis, a Tabela a ser adotada deverá ser a mais restritiva.
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O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação e projeto apresentado a
este conselho. 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.

Retorne-se a OBM de origem para a devida aprovação após o cumprimento das medidas
hora apresentadas.

 
Este é o parecer.
 

Thiago Abdala de Morais  - TC QOC
Presidente

 
 

Gyovana da Cruz Martins - CAP QOC
Membro

 
 

José Rodolfo Vicente Ribeiro - CAP QOC
Membro

 
 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 10 dias do mês de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GYOVANA DA CRUZ MARTINS, Membro, em
14/12/2021, às 10:11, 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 JOSE RODOLFO VICENTE RIBEIRO, Membro, em
16/12/2021, às 10:25, 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 THIAGO ABDALA DE MORAIS, Presidente, em
03/01/2022, às 09:53, 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
000025744051 e o código CRC 91815A7E.

 
CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO 

AVENIDA JOSE FUED SEBBA - Bairro JARDIM GOIAS - CEP 74805-100 - GOIANIA - GO 
- (62)3201-2204

 

Referência: Processo nº 202100011035693 SEI 000025744051
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

6º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

                DECISÃO Nº: 5/2021 - 6º CRBM- 19689

1.             O PAD n. 49/2021 CCD/6º CRBM, tendo como encarregado o 2º Ten QOC 03.184 Pyterson
KAZAER Morais Aires, foi instaurado para apurar prá�ca de transgressão disciplinar em desfavor do 1º Sgt
01.209 QPC NIRZENON da Silva Coelho, para apurar causas e atribuir responsabilidades quanto às
irregularidades apontadas no PAD n. 49/2021 CCD/6º CRBM (202100011028979).

 

2.             Os autos foram instruídos de provas documentais e testemunhais, com elementos probatórios
suficientes, ficando comprovado a existência de falha administra�va, previsto nos incisos I (ofender,
provocar, desafiar, desacreditar, dirigir-se, referir-se, ou responder de maneira desatenciosa ao superior
hierárquico ou funcional, por atos, gestos ou palavras), III (publicar, compar�lhar ou divulgar ofensas a
superiores hierárquicos, pares e subordinados na internet), VII (concorrer para a discórdia ou desarmonia
entre militares), XVII (desrespeitar membros do execu�vo, legisla�vo e judiciário ou companheiro de
farda), XLIV (travar ou incitar discussão pessoalmente ofensiva, rixa ou luta corporal, com outro militar) e
LI (ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia militar
previstos em lei) do Ar�go 120.

 

3.             Tendo em vista a circunstância agravante previsto no Art 23, Inciso II (a prá�ca simultânea ou
conexão de duas ou mais transgressões), VI (ter sido come�da em presença de subordinado, tropa ou em
público) e VII (ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica), a base da sanção foi alterada.
Não houve causa de jus�ficação, nos termos do Art. 21 e Art. 22 do CEDIME.

 

4.             Ao militar foram oferecidas todas as oportunidades para a apresentação de defesa e contraditar
as provas produzidas, de maneira a exercer a ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua o inciso
LV, do Art. 5º, da Cons�tuição Federal do Brasil, não apresentando jus�fica�vas convincentes de seus atos
pra�cados.

 

5.             Isto posto, DECIDO:

 

I – Concordar integralmente com o relatório do Encarregado e imputar transgressão disciplinar ao 1º Sgt
01.209 QPC NIRZENON da Silva Coelho de acordo com o previsto nos incisos I ( ofender, provocar,
desafiar, desacreditar, dirigir-se, referir-se, ou responder de maneira desatenciosa ao superior hierárquico
ou funcional, por atos, gestos ou palavras), III (publicar, compar�lhar ou divulgar ofensas a superiores
hierárquicos, pares e subordinados na internet), VII (concorrer para a discórdia ou desarmonia entre
militares), XVII (desrespeitar membros do execu�vo, legisla�vo e judiciário ou companheiro de farda),
XLIV (travar ou incitar discussão pessoalmente ofensiva, rixa ou luta corporal, com outro militar) e LI
(ofender, injus�ficadamente, qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia militar previstos
em lei) do Ar�go 120, todos do CEDIME.
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II – As transgressões foram previamente classificadas pelo legislador como GRAVE, com observância do
inciso IV do Art 41, onde as transgressões de menor gravidade foram consideras como circunstâncias
agravantes da transgressão principal. Fixo a Sanção Base de 05 (cinco) dias de prestação de serviço
preferencialmente operacional. Tendo em vista as circunstâncias agravantes (Art. 23, incisos II, VI e VII, do
CEDIME), altero a sanção base para 06 (seis) dias de serviço preferencialmente operacional de 12 horas,
respeitando-se os intervalos previstos na legislação vigente.

 

III – O militar permanecerá no comportamento “BOM” a contar de 16/12/2021.

 

IV – À SAAd/6ºCRBM para providências no sen�do de publicar a Decisão, e, logo após, no�ficar o
interessado. Posteriormente, confeccionar o Termo de Execução de Punição e repassar à Seção
Operacional do 1º PBM – Aruanã.

 

 

 

 

 

PEDRO CARLOS BORGES DE LIRA - TC QOC

COMANDANTE DO 6º CRBM

 

GOIAS - GO, aos 17 dias do mês de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO CARLOS BORGES DE LIRA, Comandante,
em 17/12/2021, às 19:12, 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
000026158089 e o código CRC 9551B77C.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SECRETARIA GERAL
 
 

Processo: 202100011031559
Nome: 5º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR

 

PARECER SG- 09346 Nº 3/2021
I - DAS DILIGÊNCIAS

 
A presente Sindicância  foi instaurada por determinação do Sr. Cel QOC Emerson

Divino Gonçalves Ferreira, Comandante do 5º Comando Regional Bombeiro Militar, por meio da Portaria
36/2021 – CBM (doc. 000025347841), publicada no Boletim Geral Eletrônico da Corporação n. 183, em
22 de novembro de 2021, para apurar possível ato de bravura atribuído ao Sd QPC 03.959 Guilherme
Mendanha Macedo e pelo Sd QPC 04.064 Tiago Pires do Nascimento, por sua atuação em ocorrência de
afogamento no Lago Sussuapara, no Município de Bela Vista de Goiás, ocorrido em 13 de outubro de
2021.

 
Com o objetivo de reunir todos os elementos necessários para subsidiar a decisão da

autoridade delegante, este Sindicante procedeu as seguintes diligências e juntadas dos
seguintes documentos:

a) Ofício n. 351/2021 - GP/BVG (doc. 000024540017);
b) Relatório da ocorrência pelo SAMU (doc. 000024541201);
c) Compêndio de Reportagens da ocorrência (doc. 000025502954);
d) Compêndio de Elogios pela ocorrência (doc. 000025503297);
e) Vídeo da ocorrência gravado por populares em que aparece os militares fazendo RCP

- (doc 000025503980);
f) Vídeo da ocorrência gravado por populares em que aparece o Sd Nascimento

abordando a vítima na água e o Sd Macedo entrando no lago (doc 000025504009);
g) Vídeo da ocorrência gravado por populares em que aparece o Sd Nascimento e o Sd

Macedo retirando a vítima do lago (doc 000025504092);
h) Vídeo da ocorrência gravado por populares em que aparece o Sd Nascimento e um

popular posicionando a vítima no solo, realizando a avaliação dos sinais vitais, e iniciando o protocolo de
RCP, enquanto o Sd Macedo solicitava apoio do SAMU (doc 000025504129);

i) Ficha de informações funcionais do Sd Macedo (doc 000025504981);
j) Ficha de informações funcionais do Sd Nascimento (doc 000025505043).
k) Ofício n. 220/2021 Secretaria Municipal de Obras e Limpeza Pública de Bela

Vista (doc 000025716766);
l) Reportagens do Afogamento Referente à ocorrência RAI

9938459 (doc 000025716842);
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m) Carta de agradecimento da Sra. Janaína (doc 000025716842);
n) Ata da CPP do dia 17/05/2018  (doc 000025716874);
o) Ata da CPP do dia 07/02/2019 (doc 000025716883);
p) Ocorrência RAI n. 9938459 - doc 000025716961.
 
Foram ouvidas as seguintes testemunhas:
a) CAP QOAPM 28.758 ROSIMAR PEREIRA DOS REIS (doc. 000025463956);
b)  SR. JALES WAGNER MARTINS RODRIGUES (doc. 000025464734);
c) SRA. DIVINA MARCIA PEREIRA GUIMARÃES (doc. 000025466701);
d) SR. GABRIEL ALVES RIBEIRO (doc. 000025470404);
e) SRA. WANESSA DE OLIVEIRA CAMILO (doc. 000025473472);
f) SR. FERNANDO FERREIRA DE SOUZA (doc. 000025475605);
g) SR. IVO VIEIRA LOPES (doc. 000025476682);
h) SR. AROLDO E ARRUDA CARDOSO (doc. 000025660444);
i) VEREADOR EDIONES MARCOS DE CAMPOS (doc. 000025665058); 
j)  SR. ADRIANO LUIZ NATA DA SILVEIRA (doc. 000025667754);
k) SD QPC 03.959 GUILHERME MENDANHA MACEDO (doc. 000025670428);
l) SD QPC 04.064 TIAGO PIRES DO NASCIMENTO (doc. 000025673646).
 

II - DOS FATOS APURADOS
 
A análise das peças que compõem a presente Sindicância Meritória demonstraram que

no dia 13 de outubro de 2021 o Sd Macedo e o Sd Nascimento estavam trabalhando na reforma da antiga
Rodoviária de Bela Vista de Goiás, onde será instalada uma Unidade da Corporação às margens do Lago
Sussuapara. Enquanto executavam as missões na construção, os dois militares foram acionados para
realizar o salvamento de uma pessoa que se afogou enquanto tentava a travessia do lago.

 
A prefeita do município de Bela Vista, Nárcia Kelly, oficiou ao Comando da Corporação

requerendo a abertura da presente sindicância, a fim de apurar o mérito da conduta dos militares (doc.
000025540017).

 
Após a retirada da vítima do lago Sussuapara, os militares foram auxiliados pela equipe

do SAMU de Bela Vista/GO, conforme relatório de ocorrência (doc. 000024541201).
 
A instauração da Presente Sindicância deu-se por determinação do 5° Comando

Regional Bombeiro Militar, nos termos da Portaria n. 36/2021, publicada no Boletim Geral Eletrônico da
Corporação n. 183, em 22 de novembro de 2021 (doc. 000025347841).

 
A presente sindicância foi instruída com amplo conjunto probatório representado pela

oitiva de 10 testemunhas, declaração dos sindicados, reportagens da imprensa, ofício da secretaria
municipal de infra-estrutura indicando as características do lago e demais documentos que são suficientes
para demonstrar de forma cristalina que os fatos se deram da seguinte forma:
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No dia 13 de Outubro de 2021 a vítima Antônio tentou atravessar a nado o lago
Sussuapara em Bela Vista de Goiás. Após passar a metade do percurso, a vítima começou a se afogar
sendo presenciado pelo Sr. Adriano Luiz Natal, que trabalha na empresa Auto Elétrica RD, que fica em
frente ao lago Sussuapara (doc. 000025717824).

 
O Sr. Adriano afirmou que viu a vítima ficar cansada durante a travessia e que, após a

metade do percurso, começou a afundar. Essa testemunha afirmou lembrar que havia bombeiros
trabalhando na reforma da rodoviária de Bela Vista e assobiou e gritou solicitando apoio daqueles
militares.

 
Ao ouvir os gritos e assobios, os Soldados Macedo e Nascimento correram até o lago e

visualizaram a vítima se a afogando. Ato contínuo, deram a volta no lago e se dividiram. No vídeo
000025504009 é possível perceber a vítima se afogando, a distância que estava da margem e a
aproximação realizada pelo Sd Nascimento. 

 
Os gritos de socorro iniciados pelo Sr. Adriano e a ação dos bombeiros foi suficiente

para chamar atenção dos moradores vizinhos e das pessoas que estavam passando. Nos vídeos divulgados
da ocorrência é possível verificar a quantidade de pessoas que se aglomerou para acompanhar o
salvamento (vídeo 000025503980).

 
No vídeo 000025504092 é possível perceber um cidadão no canto esquerdo dentro da

água, de cueca, próximo à vítima que se afogou e os dois bombeiros militares que a retiravam, já com
coletes salva-vidas. A partir dessa constatação é possível confirmar a presença de outras duas vítimas
conforme informado pelos sindicados e pelas testemunhas.

 
Da fato, ao perceber que o Sr. Antônio estava se afogando no Lago Sussuapara, outros

dois moradores de rua tentaram realizar o resgate e, segundo narraram as testemunhas, poderiam ter se
tornado novas vítimas, não fosse a ação do Sd Macedo e do Sd Nascimento, conforme vejamos:

QUE naquele momento havia outros dois moradores de rua que
tentavam ajudar o amigo; QUE eles quase se afogaram também, naquela
tentativa; QUE um dos bombeiros segurou a vítima e outro trouxe um
colete salva-vidas que eles pegaram nos pedalinhos do lago; QUE os dois
bombeiros trouxeram a vítima ate a margem do lago e
rapidamente iniciaram a reanimação; (termo da testemunha Adriano doc.
000025717824).
...

QUE escutou muitos comentários positivos pela atuação do Sd
Nascimento e Sd Macedo na ocorrência do lago; QUE ficou sabendo que
na verdade um dos afogados morreu, mas que outras pessoas estavam
tentando ajudar o afogado e que também estavam se afogando quando
o Sd Macedo e Sd Nascimento chegaram para prestar o socorro; (termo da
testemunha Cap Reis doc. 000025463956)
...
QUE a volta demorou uns cinco minutos, sendo que naquele momento
pôde perceber que o Sd Nascimento já estava abordando um dos
afogados e que o outro ainda tentou se segurar no militar, dificultando
o salvamento; QUE pôde perceber o Sd Nascimento estabilizando o
afogado de maior gravidade a acalmando o outro para ter sucesso no
salvamento; (termo da testemunha Jales doc. 000025464734)

...
QUE para piorar, a pessoa que afogou estava embriagada e era um
morador de rua; QUE outros moradores de rua, também embriagados,
tentaram dar uma de corajosos e quase se afogaram também e a coisa
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somente não foi pior e tivemos mais vítimas porque os bombeiros agiram
rápido. (termo da testemunha Gabriel doc. 000025470404)
...

Perguntado se havia outras vítimas no lago, respondeu QUE: de vítima
sendo atendidas, esta testemunha lembra somente daquele que estava em
parada cardio-respiratória; QUE ouviu as pessoas em volta comentando
que os amigos dele tentaram entrar no lago para o socorrerem e não
conseguiram, chegando quase a se afogarem; QUE inclusive viu esses
amigos dando trabalho na ocorrência, quando batendo em nós; QUE eles
pareciam estar embriagados; (termo da testemunha Wanessa
doc. 000025473472)
...
QUE mais dois amigos do rapaz que estava afogando tentaram
ajudar, mas deram foi mais trabalho e quase acabaram afogar
também;  (termo da testemunha Fernando doc. 000025475605)

...
QUE pelas as imagens dos vídeos e pelos comentários da cidade, pode
afirmar com certeza de que se não fosse a agilidade e a coragem dos
soldados, mais gente que estava tentando ajudar aquele afogado,
também teriam morrido. (termo da testemunha vereador Ediones
doc. 000025665058)
...

QUE quando um dos bombeiros chegou bem perto, reparou que a vítima
deu uma espécie de um espasmo, não sabendo dizer o que seria esse
movimento da vítima por não ser médico; QUE naquele momento havia
outros dois moradores de rua que tentavam ajudar o amigo; QUE eles
quase se afogaram também, naquela tentativa; (termo da testemunha
Adriano doc. 000025667754)
...
 

Portanto, as evidências colhidas ao longo da presente sindicância são suficientes para
afirmarmos que o Sd Nascimento abordou as vítimas em um primeiro momento, enquanto o Sd Macedo
pegava os coletes salva-vidas existentes nos pedalinhos do lago. Na ocasião, dois amigos da vítima
Antônio buscavam retirá-lo do lago, mas quase acabaram se afogando na tentativa. 

 
O Sd Nascimento tranquilizou aquelas pessoas e estabilizou a vítima Antônio até a

chegada do Sd Macedo. Os vídeos e as testemunhas confirmam que o Sd Macedo chegou a nado com os
coletes e auxiliou o Sd Nascimento no reboque da vítima, conforme nota-se nas seguintes declarações:

QUE eles quase se afogaram também, naquela tentativa; QUE um dos
bombeiros segurou a vítima e o outro trouxe um colete salva-vidas que
eles pegaram nos pedalinhos do lago; QUE os dois bombeiros
trouxeram a vítima até a margem do lago e rapidamente iniciaram a
reanimação; (termo da testemunha Adriano doc. 000025667754)

...
QUE ao ar a volta, viu que um outro bombeiro estava entrando na
água, e também usava somente uma bermudinha vermelha; QUE foi
um momento de muita tensão pois eles estavam muito longe da margem e
foi muito difícil voltar pra ela; (termo da testemunha Divina
doc. 000025466701)
 

Os autos demonstraram que o Sd Macedo e o Sd Nascimento não estavam preparados
para aquele tipo de atendimento, seja por não possuírem conhecimentos específicos de salvamento
aquático (fichas de informações individuais dos sindicados doc. 000025504981 e 000025505043), seja
pela ausência de equipamentos de salvamento (canoa, life belt, coletes, nadadeiras, etc), seja pela ausência
de viaturas (URs, ASAs, ABTS).
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QUE pensou que pudesse ser um treinamento, mas não tinha certeza
porque se fosse um treinamento teria mais pessoas, bóias, mais
segurança; QUE percebeu que realmente era um afogamento pois dava
pra ver a dificuldade do rapaz que usava a bermuda vermelha e a
força que ele fazia para tentar nadar e puxar o outro rapaz; QUE
parecia estar bem no início do atendimento porque não tinha tumulto de
gente na rua e estavam somente o bombeiro puxando aquela pessoa
afogada; QUE ele não tinha nenhum equipamento, mas apenas usava
aquela bermudinha vermelha; (termo da testemunha Divina
doc. 000025466701)
...

Perguntado se a ação dos bombeiros foi arriscada, respondeu QUE: é
evidente que há o risco; QUE os bombeiros não estavam trabalhando
em condições normais e um quartel, mas estavam despreparados em
uma obra e foram pegos e surpresa; QUE mesmo com condições
desfavoráveis, eles saíram correndo e pularam na água sem ter tempo nem
pra pensar direito; QUE era muito arriscado porque já ouviu dizer que a
pessoa quando está afogando é capaz e agarrar na pessoa e as duas
morrerem afogadas; QUE esta testemunha mesmo não teria coragem de
pular na água; (termo da testemunha Adriano doc. 000025667754)
 

  Após rebocarem a vítima até a margem do lago de Bela Vista o Sd Macedo e o Sd
Nascimento iniciaram imediatamente o protocolo de Reanimação Cardio Pulmonar (RCP), solicitaram
apoio ao SAMU de Bela Vista e entregaram a vítima, ainda com vida, para que fosse encaminhada ao
hospital de referência. Não foi possível identificar os dois amigos que tentaram socorrer a vítima naquela
ocasião, em razão da condição de vulnerabilidade social que se encontram. Segundo declarado pelo
sindicado Sd Nascimento, tentou contato com os dois, mas foi informado que eles estão foragidos da
justiça em razão de terem se envolvido posteriormente em uma tentativa de homicídio na cidade. 

Perguntado se sabe indicar quais seriam os outros dois amigos para serem
ouvidos na sindicância, respondeu QUE: todos eles estavam totalmente
embriagados naquele momento; QUE inclusive tentaram agredir estes
socorristas e os do SAMU durante a RCP; QUE ficou sabendo que são
moradores de rua e que atualmente estão foragidos a cidade pois se
envolveram em uma briga e esfaquearam um morador da cidade. (Termo
Sd Nascimento doc. 000025673646)
 

 
III - DA ANÁLISE DA CONDUTA SOB O PRISMA DO CONCEITO LEGAL DE ATO DE

BRAVURA
 
 
A Lei Estadual n. 11.416, de 05 de fevereiro de 1991, que baixa o Estatuto do Corpo e

Bombeiros Militar do Estado de Goiás, assim definiu o instituto da promoção:
 

Art. 60. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual
e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o
disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de
praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado da carreira. (...)
Art. 61. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antigüidade e
merecimento, ou, ainda, por bravura e post mortem. (grifo nosso)
 

17. A Lei Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que instituiu o
Plano de Carreira das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás, regula a matéria da seguinte forma:
 
Art. 6º As promoções de Praças dar-se-ão:
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I - por antiguidade;
II - por merecimento;

III - por ato de bravura;
IV - por ocasião da passagem para a reserva remunerada;
V - post mortem;

VI - extraordinariamente, em ressarcimento de preterição.
(...)
Art. 9º A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do
reconhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que,
ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se
mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros
pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.
(...)
§ 3º Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar poderão baixar, conjuntamente, normas complementares
estabelecendo critérios que possibilitem a caracterização e avaliação do
alegado ato de bravura, observadas as peculiaridades dos serviços
prestados pela Corporação. (grifo nosso)
 

Regulamentando a matéria internamente, a Corporação editou a Portaria n. 32/2015,
datada de 20 de fevereiro de 2015, que estabelece providências a serem adotadas no curso da
apuração de ato de bravura praticado por bombeiros militares do CBMGO, dispondo da seguinte
forma:

 

Art. 1º O processo instaurado para a investigação sumária, com o fim
precípuo de apurar suposto ato de bravura praticado por bombeiro militar
do CBMGO deverá observar as disposições legais aplicáveis, sendo
imprescindível a formação de conjunto probatório capaz de propiciar a
elucidação dos fatos.
§ 1º Na condução da instrução processual deverão ser abordados os
elementos essenciais que descrevem o ato de bravura, quais sejam:
I – Ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem  e audácia no
desempenho de ações cuja natureza seja exclusivamente inerente às
atividades bombeiro militar;
II – Evidenciar se a conduta do bombeiro militar ultrapassou os
limites normais  do cumprimento do dever;
III – Esclarecer se o ato praticado pelo bombeiro militar representou 
feito  excepcionalmente  valioso,  seja pelos  resultados  alcançados 
ou  pelo  exemplo  edificante  deles emanado.
IV – Existência de prova inequívoca de que o perigo era certo (com
real probabilidade de dano), conhecido, iminente, inevitável e que não
era exigível ao militar enfrentá-lo;
V – Que o ato não tenha sido praticado por especialista de qualquer
atividade BM, dentro de sua respectiva área  (revogado pela Portaria
n. 31/2019- CG)
VI – Que esteja comprovada a individualidade e discricionariedade do
autor em relação à exposição ao risco excessivo, caracterizando atos
de coragem e audácia no desempenho da ação apreciada.
(...)

§ 3º Compreende-se por cumprimento do dever, todas as atribuições
legalmente estabelecidas e previstas a serem desempenhadas pelo Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás na execução de serviços que se
fizerem necessários à proteção da comunidade.
§ 4º É necessária a constatação de que a ação desprendida pelo bombeiro
militar, colocou em risco incomum sua própria vida.
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Art. 2º As consequências físicas, psicológicas ou o dano patrimonial
decorrente do exercício da atividade de bombeiro militar não
configura, por si só, requisito caracterizador de ato de bravura.
(...) (grifo nosso)

 
19. Analisando os dispositivos supracitados, nota-se que o ato de bravura
está sujeito ao preenchimento de certos requisitos, que devem ser
sopesados de maneira cumulativa, dentre os quais passaremos a analisá-
los frente ao caso concreto:

 
a  – Ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem  e audácia no desempenho

de ações cuja natureza seja exclusivamente inerente às atividades bombeiro militar;
 
Conforme o Dicionário Online de Português, ato incomum caracteriza-se por “aquilo

que não é comum ou normal; que está fora do comum; extraordinário; habilidade incomum”. Este mesmo
dicionário define coragem como “Ausência de medo diante de riscos ou do perigo; bravura, valentia”.
Audácia: “Aptidão ou tendência que impulsiona o indivíduo para que este realize ações difíceis, não se
importando com o perigo das mesmas; ousadia”.

No caso concreto, os bombeiros estavam trabalhando como ajudantes na construção de
uma Unidade do Corpo de Bombeiros em Bela Vista de Goiás. A construção fica às margens do Lago
Sussuapara, que possui extenso histórico de afogamento que é de conhecimento da comunidade local e
também dos sindicados. Importante nesse quesito analisar a declaração do Sr. Adriano Luiz Natal e Silva,
que foi observou o afogamento e acionou os sindicados para o resgate.

QUE tanto os bombeiros quanto o SAMU ficaram tentando reanimar
aquela vítima, inclusive com desfibrilador, mas ficou sabendo que ela
morreu; QUE naquela ocasião ficou impressionado o tanto que os
bombeiros foram rápidos, correram e se esforçaram para salvar
aquele rapaz; QUE os bombeiros ficaram nitidamente cansados de tanto
fazer força para reanimar aquele rapaz. Perguntado se a ação dos
bombeiros foi arriscada, respondeu QUE: é evidente que há o risco; QUE
os bombeiros não estavam trabalhando em condições normais e um
quartel, mas estavam despreparados em uma obra e foram pegos e
surpresa; QUE mesmo com condições desfavoráveis, eles saíram correndo
e pularam na água sem ter tempo nem pra pensar direito; QUE era muito
arriscado porque já ouviu dizer que a pessoa quando está afogando é
capaz e agarrar na pessoa e as duas morrerem afogadas; QUE esta
testemunha mesmo não teria coragem de pular na água; QUE a parte
dessa testemunha foi feita, que era chamar a ajuda; QUE aqueles
bombeiros estavam trabalhando pesado em uma obra quando foram
chamados, saíram correndo e deram a volta toda no lago, então observa
por favor o desgaste físico muito grande que os bombeiros pularam na
água, ou seja, foi muito perigoso isso que eles fizeram. Perguntado se tem
algo mais a declarar, respondeu QUE: sem nenhum tipo de
puxassaquismo, mas queria parabenizar os bombeiros pelo ato que
tiveram; QUE naquela correria não teve oportunidade de parabenizar e
agradecer os bombeiros pelo ato de coragem; QUE infelizmente aquela
pessoa morreu, mas a parte que coube aos bombeiros, eles fizeram muito
bem e, por isso, queria deixar os parabéns pra eles. (doc. 000025667754)
 

Vale ressaltar ainda que os sindicados não têm experiência nesse tipo de ocorrência, não
possuem cursos de especialização na área e não estavam destacados para esse tipo de ação.

 
b – Evidenciar se a conduta do bombeiro militar ultrapassou os limites normais  do

cumprimento do dever;
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Nesse quesito, vislumbra-se claramente que os militar ultrapassaram os limites normais
do cumprimento do dever, pois conforme apurado nos autos, estavam trabalhando como na construção da
obra e não tinham equipamentos ou treinamento para atuar naquela ocasião. Desta forma, seria razoável
que os bombeiros tivessem apenas solicitado apoio de uma equipe especializada e não se arriscassem na
água para salvar aquelas pessoas. Por outro lado, ao serem acionados, os militares Sd Macedo e Sd
Nascimento não titubearam, saltando imediatamente na água e resgatando as pessoas que ali estavam,
conforme depreende-se da própria declaração das testemunhas.

 
QUE os militares Sd Nascimento e Sd Macedo arriscaram suas vidas
para poderem salvar aquelas pessoas e não mediram esforços ou
energia até que o paciente foi entregue ao SAMU; QUE inclusive o
acionamento do SAMU foi feito pelo próprio Sd Macedo. Perguntado à
testemunha os efeitos positivos da ação dos bombeiros, respondeu QUE: a
ação dos bombeiros foi 100% positiva; QUE é um sonho da cidade há
muitos anos ter uma Unidade da Corporação; QUE todo mundo da região
comentou sobre o atendimento dos bombeiros e o quanto era bom ter uma
Unidade na cidade agora; QUE viu o preparo dos bombeiros e nas redes
sociais todos os comentários foram de agora termos mais segurança para
os frequentadores do lago; QUE os comerciantes sempre reclamavam que
pagavam as taxas do bombeiro e não tinha uma Unidade da Corporação e,
agora, todos estão animados com a presença da Corporação;  (termo
Jales 000025464734)
...

QUE escutou gritos vindos do lago e imaginou que pudesse ter alguma
pessoa se afogando, visto que já aconteceu outras vezes; QUE olhou no
lago e viu apenas duas pessoas dentro, sendo que um usava uma bermuda
vermelha; QUE pensou que pudesse ser um treinamento, mas não
tinha certeza porque se fosse um treinamento teria mais pessoas,
bóias, mais segurança; QUE percebeu que realmente era um afogamento
pois dava pra ver a dificuldade do rapaz que usava a bermuda
vermelha e a força que ele fazia para tentar nadar e puxar o outro
rapaz; QUE parecia estar bem no início do atendimento porque não tinha
tumulto de gente na rua e estavam somente o bombeiro puxando aquela
pessoa afogada; QUE ele não tinha nenhum equipamento, mas apenas
usava aquela bermudinha vermelha; (termo Sra. Divina 000025466701)
...
respondeu QUE: segundo o relato das testemunhas, a coisa foi feia, porque
a pessoa que afogou já tinha passado do meio do lago, onde os bombeiros
os resgataram. Parece que eles não tinham nem equipamentos para
salvar aquela pessoa; QUE para piorar, a pessoa que afogou estava
embriagada e era um morador de rua; QUE outros moradores de rua,
também embriagados, tentaram dar uma de corajosos e quase se afogaram
também e a coisa somente não foi pior e tivemos mais vítimas porque os
bombeiros agiram rápido. Perguntado se sabe de outros afogamentos no
lago e as características do local, respondeu QUE: teve mais dois
afogamentos naquele lago, sendo um afogamento e outro um corpo que foi
encontrado boiando; (termo sr. Gabriel 000025470404)

...
QUE os cara estavam embriagados e mesmo fora da água ficaram dando
trabalho; QUE o Macedo e o Nascimento tiraram o cara da água, deitaram
ele no chão e fizeram massagem cardíaca até o SAMU chegar; QUE muita
gente ficou em volta deles, a maioria atrapalhando e filmando; QUE
achou a atitude dos dois muito corajosa pois o lago de Bela Vista é
muito perigoso e já morreu muita gente nele; QUE a função do
Macedo e do Nascimento é ajudar a reformar o prédio e eles estavam
ali somente pra ajudar na obra mesmo; QUE eles não tinham
obrigação de atender ocorrência nenhuma e nem equipamento pra
isso; (termo testemunha Fernando 000025475605)
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c – Esclarecer se o ato praticado pelo bombeiro militar representou  feito 
excepcionalmente  valioso,  seja pelos  resultados  alcançados  ou  pelo  exemplo  edificante  deles
emanado.

 
Denota-se cristalino que os atos praticados pelos sindicados representou feito

extremamente valioso, seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo edificante deles emanado.
 
Os resultados alcançados foram extremamente positivos seja porque os militares

entregaram o paciente com vida para que o SAMU encaminhasse a vítima ao hospital, seja também porque
evitaram que os dois amigos que tentavam socorrê-lo também se afogassem.

QUE o Nascimento foi até o cara que estava afogando no lago, enquanto
que o Macedo correu para os pedalinhos para pegar os coletes salva-vidas;
QUE mais dois amigos do rapaz que estava afogando tentaram
ajudar, mas deram foi mais trabalho e quase acabaram afogar
também; QUE o Macedo e o Nascimento tiveram que salvar o cara e
ainda os amigos dele que foram dar trabalho; QUE os cara estavam
embriagados e mesmo fora da água ficaram dando trabalho; (termo
testemunha Fernando 000025475605)
...

QUE naquele momento havia outros dois moradores de rua que
tentavam ajudar o amigo; QUE eles quase se afogaram também, naquela
tentativa; QUE um dos bombeiros segurou a vítima e outro trouxe um
colete salva-vidas que eles pegaram nos pedalinhos do lago; QUE os dois
bombeiros trouxeram a vítima ate a margem do lago e
rapidamente iniciaram a reanimação; (termo da testemunha Adriano doc.
000025717824).
...
QUE escutou muitos comentários positivos pela atuação do Sd
Nascimento e Sd Macedo na ocorrência do lago; QUE ficou sabendo que
na verdade um dos afogados morreu, mas que outras pessoas estavam
tentando ajudar o afogado e que também estavam se afogando quando
o Sd Macedo e Sd Nascimento chegaram para prestar o socorro; (termo da
testemunha Cap Reis doc. 000025463956)

...
QUE a volta demorou uns cinco minutos, sendo que naquele momento
pôde perceber que o Sd Nascimento já estava abordando um dos
afogados e que o outro ainda tentou se segurar no militar, dificultando
o salvamento; QUE pôde perceber o Sd Nascimento estabilizando o
afogado de maior gravidade a acalmando o outro para ter sucesso no
salvamento; (termo da testemunha Jales doc. 000025464734)
...

QUE para piorar, a pessoa que afogou estava embriagada e era um
morador de rua; QUE outros moradores de rua, também embriagados,
tentaram dar uma de corajosos e quase se afogaram também e a coisa
somente não foi pior e tivemos mais vítimas porque os bombeiros agiram
rápido. (termo da testemunha Gabriel doc. 000025470404)
...
Perguntado se havia outras vítimas no lago, respondeu QUE: de vítima
sendo atendidas, esta testemunha lembra somente daquele que estava em
parada cardio-respiratória; QUE ouviu as pessoas em volta comentando
que os amigos dele tentaram entrar no lago para o socorrerem e não
conseguiram, chegando quase a se afogarem; QUE inclusive viu esses
amigos dando trabalho na ocorrência, quando batendo em nós; QUE eles
pareciam estar embriagados; (termo da testemunha Wanessa
doc. 000025473472)

...
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QUE mais dois amigos do rapaz que estava afogando tentaram
ajudar, mas deram foi mais trabalho e quase acabaram afogar
também;  (termo da testemunha Fernando doc. 000025475605)
...

QUE pelas as imagens dos vídeos e pelos comentários da cidade, pode
afirmar com certeza de que se não fosse a agilidade e a coragem dos
soldados, mais gente que estava tentando ajudar aquele afogado,
também teriam morrido. (termo da testemunha vereador Ediones
doc. 000025665058)
...
QUE quando um dos bombeiros chegou bem perto, reparou que a vítima
deu uma espécie de um espasmo, não sabendo dizer o que seria esse
movimento da vítima por não ser médico; QUE naquele momento havia
outros dois moradores de rua que tentavam ajudar o amigo; QUE eles
quase se afogaram também, naquela tentativa; (termo da testemunha
Adriano doc. 000025667754)

 
As dezenas de reportagens e comentários na imprensa local e nacional, bem como nos

blogs e redes sociais demonstram de forma clara e exemplo edificante da conduta dos sindicados,
conforme podemos ver no doc. 000025502954 e no doc. 000025503297.

 
A filha da vítima entregou uma carta ao Sd Nascimento agradecendo aos militares pelas

ações naquele dia, mesmo após perder o pai.
 

Bom dia a todos! Quero através desta carta deixar em nome da nossa
família, eu, meus irmãos e minha mãe, nossos agradecimentos a vocês
bombeiros. Agradecemos de coração a vocês que não se exitaram em
arriscar suas vidas para prestar socorro ao Antônio, que se afogou no lago
no dia 13 de outubro de 2021. O nosso muito obrigado a vocês bombeiros
Nascimento e Macedo, os primeiros socorros de vocês foram essenciais,
fizeram tudo que estavam ao alcance de vocês até a chegada da equipe do
SAMU. Precisamos muito de uma Corporação de Bombeiros aqui em Bela
Vista de Goiás. Obrigado mais uma vez, e que vocês sempre continuem
com esse lindo dom de salvar vidas. (doc. 000025716842)  

 
  

d – Existência de prova inequívoca de que o perigo era certo (com real
probabilidade de dano), conhecido, iminente, inevitável e que não era exigível ao militar enfrentá-lo;

 
Os fatos demonstram que as atividades realizadas pelos sindicados geravam perigo de

morte, que era conhecido e iminente não sendo exigível aos militares enfrentá-lo. Os termos das
testemunhas demonstram a inaptidão dos sindicados para o meio aquático e a dificuldade que tinham em
se deslocar na água. Por outro lado, o lago é bastante profundo e já possui registro de outros afogamentos
no local. Como estavam destacados para uma reforma, não tinham equipamentos, habilidade e
conhecimento técnico para atuar naquela ocorrência, não seria exigível aos sindicados atuarem
diretamente na ocorrência.

 
Segundo informado pela Secretaria Municipal de Obras e Limpeza de Bela Vista de

Goiás, o Lago Sussupara é uma área pública é uma área pública de lazer aberto à população para
realização de eventos públicos. A natação no local é proibida. A estimativa da prefeitura é que o lago
tenha 10 metros de profundidade, com uma extensão total de 28.200 metros quadrados. O lago foi
construído em uma área alagadiça e lodosa que coloca em risco quem ousa atravessar o perímetro.
(doc. 000025716766)
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e – Que o ato não tenha sido praticado por especialista de qualquer atividade BM,
dentro de sua respectiva área;

 
Deixamos de nos manifestar sobre esse quesito, tendo em vista ter sido revogado

pela Portaria n. 31/2019- CG.
 
f – Que esteja comprovada a individualidade e discricionariedade do autor em

relação à exposição ao risco excessivo, caracterizando atos de coragem e audácia no desempenho da
ação apreciada.

 
Expressa-se clarividente que os atos individuais praticados pelos sindicados foram

amplamente significativos para o resultado positivo alcançado. As evidências colhidas ao longo da
presente sindicância são suficientes para afirmarmos que o Sd Nascimento abordou as vítimas em um
primeiro momento, enquanto o Sd Macedo pegava os coletes salva-vidas existentes nos pedalinhos do
lago. Na ocasião, dois amigos da vítima Antônio buscavam retirá-lo do lago, mas quase acabaram se
afogando na tentativa. 

 
O Sd Nascimento tranquilizou aquelas pessoas e estabilizou a vítima Antônio até a

chegada do Sd Macedo. Os vídeos e as testemunhas confirmam que o Sd Macedo chegou a nado com os
coletes e auxiliou o Sd Nascimento no reboque da vítima, conforme nota-se nas seguintes declarações:

 
QUE eles quase se afogaram também, naquela tentativa; QUE um dos
bombeiros segurou a vítima e o outro trouxe um colete salva-vidas que
eles pegaram nos pedalinhos do lago; QUE os dois bombeiros
trouxeram a vítima até a margem do lago e rapidamente iniciaram a
reanimação; (termo da testemunha Adriano doc. 000025667754)
...

QUE ao ar a volta, viu que um outro bombeiro estava entrando na
água, e também usava somente uma bermudinha vermelha; QUE foi
um momento de muita tensão pois eles estavam muito longe da margem e
foi muito difícil voltar pra ela; (termo da testemunha Divina
doc. 000025466701)

 
 

IV - DA IMPRECISÃO DOS TERMOS "ATOS INCOMUNS DE CORAGEM" E "LIMITES
NORMAIS DO CUMPRIMENTO DO DEVER" E A DISCRICIONARIEDADE DA

ADMINISTRAÇÃO
 
O legislador não define o que seria um ato incomum de coragem, nem tampouco quais

seriam os limites normais de cumprimento do dever. Por isso, devemos buscar nos autos estabelecer, por
meio das provas e das testemunhas quais seriam esses limites. Em tom uníssono, as testemunhas afiram
que os sindicados extrapolaram o limite exigível de suas ações e, com atos incomuns de coragem e
audácia, atuaram positivamente naquela ocorrência.

 
A fim de estabelecer um parâmetro cultural de ações que semelhantemente à apurada

culminaram com a promoção dos sindicados por ato de bravura, juntados duas atas da Comissão de
Promoção de Praças (doc. 000025716874 e 000025716874). 

 
Sobre o tema "promoção por ato de bravura", vejamos o entendimento adotado pelo

Superior Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE
DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Trata-se, na espécie, de Mandado de
Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato praticado pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, contra suposto
ato ilegal que indeferiu sua promoção por ato de bravura. 2. O Tribunal
local consignou (fl. 145, e-STJ): "Como bem destacado pela Comissão de
Promoção, o impetrante agiu dentro daquilo que é esperado de sua
profissão, atuando de forma minimamente exigível diante da situação de
perigo, pois ainda que em horário de folga, subsistem as obrigações legais
decorrentes da profissão de policial militar. (...) o administrador que
aplicar a regra em alusão deve estar adstrito aos institutos da oportunidade
e conveniência da Administração Pública, ou seja, do mérito
administrativo, portanto, de ato discricionário. Por conseguinte, a ação
praticada pelo impetrante é incapaz de caracterizar a situação prevista no
art. 9º da Lei n. 15.704/2006, visto que não revelam a coragem e a audácia
previstas legalmente. Noutro giro, cabe ressalvar que a ação praticada pelo
impetrante teve seu reconhecimento pela Comissão de Promoção, pois
determinou o encaminhamento dos autos à comissão permanente de
medalhas para conhecimento e análise". 3. O acórdão recorrido está
em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a
concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à
discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo
submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da
autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura
não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes:
AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp,
Quinta Turma, DJ 30/10/2006; 4. Recurso Ordinário não provido.
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 55.707 - GO
(2017/0285725-7) (grifo nosso)

 

Nesses termos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o administrador
público, mediante avaliação  dos fatos e circunstância que ensejaram o fato apreciado, se respalda pelo
manto da discricionariedade para exarar decisão acerca da promoção por ato de bravura, devendo levar em
consideração elementos de ordem objetiva e subjetiva para fundamentar sua decisão.

 
V - CONCLUSÃO

 
Diante do exposto, após análise minuciosa do caso concreto frente aos aspectos

normativos positivados na Portaria n. 32/2015 - CG, que devem ser sopesados de forma cumulativa,
verifica-se que as ações realizadas pelo SD QPC 03.959 GUILHERME MENDANHA MACEDO e
pelo SD QPC 04.064 TIAGO PIRES DO NASCIMENTO preenchem os requisitos caracterizadores
de ação meritória.

 
Ademais, somos de parecer favorável de que os autos sejam encaminhados à Comissão

de Promoção de Praças.
 
 

Goiânia, 20 de dezembro de 2021.
 
 
 

Pedro Henrique Gonçalves Lima - 1º Ten QOC
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Sindicante
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