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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011001988
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 9/2022
1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 14/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 144848/21;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 4865/22; e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pela Responsável Técnica, Engª. Civil Renata de Oliveira Pinto –
CREA 8500/D-GO.
 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  Secretaria de Estado de Esporte e Lazer;
2.2. Endereço: Avenida Fued José Sebba, Jardim Goiás,  Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: F-3;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 84.459,58 m²;
2.5. Altura Apresentada: 16,69 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 07 Pavimentos.
 
3.  Requerimento 

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos
Administrativos, para exigência listadas a baixo:
 
3.1. Exigência/ Estudo de caso para análise:

O COMPRIMENTO MÁXIMO DOS PATAMARES DAS ARQUIBANCADAS DEVE OBEDECER ÀS SEGUINTES REGRAS:
PARA ESTÁDIOS E SIMILARES (ARQUIBANCADAS PERMANENTES): 20 METROS, QUANDO HOUVER ACESSO EM
AMBAS AS EXTREMIDADES DO PATAMAR; E, 10 METROS, QUANDO HOUVER APENAS UM ACESSO, VER FIGURA
10, NT12. REPRESENTAR EM PROJETO.

Fundamentação Técnica para a solicitação:
A edificação é existente, foi construída nos anos 70 e último projeto aprovado de 2013, anterior a norma vigente. Feita em sua
totalidade em concreto armado de caráter estrutural o que impossibilita qualquer abertura ou modificação que comprometa sua
integridade. A distância dos patamares está representada em 31,00 metros onde há acesso de ambos lados e metade do valor para
acesso de apenas um dos lados. A norma, no item 5.2.2, estabelece 20 metros e 10 metros, respectivamente.

Medida Alternativa / Solução Proposta:
Sinalizar os setores da arquibancada com sinalização horizontal e vertical, com placas ou pintura, identificando a rota de fuga e acesso
mais seguro e rápido.

 
3.2. Exigência/ Estudo de caso para análise:

NAS BARREIRAS OU ALAMBRADOS QUE SEPARAM A ÁREA DO EVENTO (ARENA, CAMPO, QUADRA, PISTA ETC.)
DOS LOCAIS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO DEVEM SER PREVISTAS PASSAGENS QUE PERMITAM AOS ESPECTADORES
SUA UTILIZAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA, MEDIANTE SISTEMA DE ABERTURA ACIONADO PELOS
COMPONENTES DO SERVIÇO DE SEGURANÇA OU DA BRIGADA DE INCÊNDIO. ESSAS PASSAGENS DEVEM SER
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INSTALADAS AO FINAL DE TODOS OS ACESSOS RADIAIS E DEVIDAMENTE SINALIZADAS, PREFERENCIALMENTE,
NA COR AMARELA. ITEM 6.1.15, NT 12.

Fundamentação Técnica para a solicitação:
A edificação é existente, foi construída nos anos 70 e último projeto aprovado de 2013, anterior a norma vigente. Feita em sua
totalidade em concreto armado de caráter estrutural o que impossibilita qualquer abertura ou modificação que comprometa sua
integridade. O projeto teve como premissa o isolamento total dos espectadores ao campo, visto que o mesmo foi construído com
presença de um fosso que proporciona tal isolamento. O acesso é por meio de vestiários e por rampa que interliga por acesso inferior
ao do público e exclusivo de quem irá trabalhar em campo.

Medida Alternativa / Solução Proposta:
Haverá sinalização devida para a rota de fuga da arquibancada. Brigadistas e seguranças são previstos em todos os eventos com as
empresas contratantes, firmando presença fixa durante todo o evento nos portões de saída para garantir a segurança do público
presente.

 
3.3. Exigência/ Estudo de caso para análise:

CONFORME ITEM 6.2.17 DA NT 12, AS INCLINAÇÕES DAS RAMPAS NÃO DEVEM EXCEDER A 10% (1:10). ADEQUAR
RAMPAS QUE FAZEM PARTE DA ROTA DE FUGA DA EDIFICAÇÃO, EX: PLANTA GERAL NÍVEL C.

Fundamentação Técnica para a solicitação:
Fundamentação Técnica para a solicitação: A edificação é existente, foi construída nos anos 70 e último projeto aprovado de 2013,
anterior a norma vigente. Feita em sua totalidade em concreto armado de caráter estrutural o que impossibilita qualquer abertura ou
modificação que comprometa sua integridade. i) A inclinação da rampa é de 12,5%. A NT 41/2019 no item 6.1.2.1.2 permite
inclinação máxima das rampas de até 12,5%, independentemente de sua ocupação. Logo, é pertinente que a mesma seja considerada
adequada para tal ocasião; ii) Atentando-se também sobre o corrimão intermediário da rampa, temos que a NT 11/2021 discrimina no
item: 5.6.2.7 As rampas devem ser dotadas de guardas e corrimãos de forma análoga ao especificado no item 5.8; 5.8.4.3 3 Escadas
externas de caráter monumental podem, excepcionalmente, ter apenas dois corrimãos laterais, independentemente de sua largura,
quando forem utilizadas por grandes multidões. E na NT 12/2014 discrimina no item: 6.4.6 Os corrimãos devem ser adotados em
ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do piso atendendo também aos
demais requisitos previstos na NT-11; 6.4.11 Nas escadas comuns e rampas não enclausuradas pode-se dispensar o corrimão, desde
que o guarda-corpo atenda também aos preceitos do corrimão, conforme NT-11. Assim, com todo o entendimento que a edificação
não permite tantas modificações, ela é uma escada interna mas fica em local ventilado e arejado (há 10 metros da projeção da parte
externa totalmente aberta ao exterior) sendo considerada não enclausurada e podendo adequar em caráter monumental, em sua
excepcionalidade, pelo significado da edificação em análise.

Medida Alternativa / Solução Proposta:
A edificação não permite que tal adequação seja feita. Em toda a rampa foi feita as adequações de corrimãos e guarda-corpo
aumentado, como preconiza a norma, feita em concreto até 90 cm e o restante em material metálico para completar os 110 cm. O
ambiente onde se encontra as rampas são abertos e bem ventilados, há pouca carga de incêndio pois não há nada de material
combustível (local de saída das arquibancadas para o nível de descarga servindo apenas de deslocamento). Ademais, nos patamares
das rampas são previstos os locais de presença de hidrantes e extintores protegidos por grades e com abertura de chave mestra.

 
 
4. Comentários

O Projeto em questão é referente ao Estádio Serra Dourada, edificação que se enquadra na divisão F-3 -
Centro Esportivo e de Exibição, com carga de incêndio de risco baixo, notoriamente existente, com construção anterior à
vigência da Lei 15.802/06, podendo assim ser adaptada nos termos da NT-41, no que couber.

 
4.1 Referente ao item 5.1 do Anexo H

De acordo com a Norma Técnica 12 - Centros Esportivos e de Exibição, em seu item 5.2.3, tem-se que:
5.2 Patamares (degraus) das arquibancadas
5.2.1 O comprimento máximo dos patamares das arquibancadas deve obedecer às seguintes regras:

5.2.2 Para estádios e similares (arquibancadas permanentes): 20 metros, quando houver acesso em ambas as extremidades do patamar;
e, 10 metros, quando houver apenas um acesso (ver Figura 10).

Conforme Anexo H, a distância dos patamares está representada em 31 metros onde há o acesso de ambos os
lados, e metade do valor para acesso de apenas um dos lados.

Solicita-se, sob alegação de que a edificação é existente, feita em sua totalidade em concreto armado de
caráter estrutural, o que impossibilita qualquer abertura ou modificação que comprometa a sua integridade, autorização para,
de maneira compensatória ao não atendimento do item 5.5.2 da NT-12 acima, sinalizar os setores da arquibancada com
sinalização horizontal e vertical, com placas ou pintura, identificando a rota de fuga e acesso mais seguro e rápido.

Da Figura 01 da NT-12, extraímos que entre os patamares (degraus) das arquibancadas, deve haver o
chamado Acesso Radial, que, conforme item 4.3 da mesma NT, são:

4.3 Acesso radial: é um corredor de circulação que dá acesso direto na área de acomodação dos espectadores (patamares das
arquibancadas), podendo ser inclinado (rampa) ou com degraus. Deve ter largura mínima de 1,20 m (ver Figura 1).
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Do projeto, tem-se que os acessos radiais das arquibancadas levam os espectadores para os túneis de saída
("vomitórios"), e que à partir destes, o público tem condições de sair do estádio. Portanto, não há sentido em se aumentar a
quantidade de acessos radiais em locais onde não existam "vomitórios", pois esses acessos seriam inócuos em sua finalidade.
Porém, existem duas arquibancadas que levam à um espaço aberto, e que essas arquibancadas possuem patamares superiores
aos 31 metros indicados no Anexo H, isto posto, nas duas arquibancadas indicadas na figura abaixo, deverão ser acrescidos
acessos radiais, de maneira a atender ao item 5.2.2 da NT-12.
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Figura 2 - arquibancadas sem acessos radiais

 

4.2 Referente ao item 5.2 do Anexo H
Conforme Anexo H, o projeto teve como premissa o isolamento total dos espectadores ao campo, por meio

de fosso que proporciona o isolamento entre o público e o campo. Tem-se ainda que, de acordo com o projeto (vide Figura 2
acima), a área das antigas "gerais", que teoricamente dariam acesso ao campo, está desativada, não sendo havendo assim, a
possibilidade de comunicação com campo por meio das mesmas. Isto posto, não há que se falar em executar passagens entre a
"geral" e o campo, tanto por haver um fosso entre estes, quanto pelo fato da desativação da geral, não havendo assim público
neste local.

 
4.3 Referente ao item 5.3 do Anexo H

O solicitante alega, pertinentemente, que as rampas da edificação possuem inclinação de 12,5% e que
conforme item 6.1.2.1.2 da NT-41 - Edificações Existentes, tal inclinação é permitida para edificações existentes:

6.1.2 Escadas, rampas, acessos ou corredores e descargas 
6.1.2.1 Generalidades 
[...]
6.1.2.1.2 A inclinação máxima das rampas deverá ser de 12,5% (1:8) independentemente de sua ocupação.

 
5. Parecer

Diante do exposto, esta comissão decide:
5.1. DEFERIR PARCIALMENTE o pedido 3.1. Devem ser previstos acessos radiais nas duas arquibancadas

que levam ao espaço aberto (figura 2), de modo a atender ao item 5.2.2 da NT-12; nas demais arquibancadas, aceita-se a
medida alternativa / solução proposta do item 3.1;

5.2. DEFERIR a medida alternativa / solução proposta no item 3.2;
5.3. DEFERIR o pedido de manutenção das rampas com inclinação de 12,5%, visto a autorização contida na

NT-41. 
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 21 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Analista, em 21/01/2022, às
11:35, 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 ANDERSON ARAUJO DA COSTA, Analista, em 21/01/2022, às 11:37,
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 SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Bombeiro (a) Militar, em 21/01/2022, às
11:36, 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 000026750826 e o código CRC
E85167AD.

 
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 202200011001988 SEI 000026750826
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 14/2022 - CBM

Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 144848/21
e protocolo de Comissão Técnica número 4865/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS EM EXERCÍCIO 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 -
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. 144848/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 4865/22. 

 
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 03.674 SÉRGIO de Oliveira Júnior ;

                                       - Membro:  1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VILELA de Aguiar.

 
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 publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
 
Goiânia, aos 20 dias do mês de janeiro de 2022.
 
 

BRUNO DIAS PRUDENTE - MAJ QOC
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
21/01/2022, às 15:41, 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
000026750425 e o código CRC F167FB23.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.ÁREA - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO - ESQUINA

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011001988 SEI 000026750425
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 39/2022 - CBM

 
Designa gestor e suplente do Contrato 01/2022 - CBM (000026604898) 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 ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 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 Administra�vo SEI nº 202000011023458, resolve:

 

Art. 1º  Designar o 1º Ten QOC 02.799 WENDER Araújo, CPF nº 922.629.021-00, como
Gestor do Contrato 01/2022 - CBM (000026604898), que tem por objeto a Aquisição de Materiais de
Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para o enfrentamento da pandemia envolvendo produtos químicos,
radiológicos ou biológicos (como o Covid-19), que entre si celebram o Estado de Goiás, representado pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar, e a
empresa A�vidade Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda - ME, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.772.464/0001-75.

Art. 2º  Designar o 3º Sgt QP/Combatente 03.080 LIBIO Junio Ferreira De Souza, CPF nº
724.806.451-34, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a subs�tuição do �tular em casos de
impedimento e afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por
mo�vo de férias, licenças ou outros afastamentos.

 

Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação
de regência, em especial o disposto no ar�go 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de
novembro de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o recebimento da nota fiscal ou da fatura
pela unidade administra�va responsável.

§ 1º O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira -
SIOFINET deverá ser realizado após atesto da execução do objeto contratado. 

§ 2º Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de responsabilidade do órgão
solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o, deverá o órgão solicitar o ajuste das respec�vas CMDFs ao
Tesouro Estadual em estrita obediência a essa ordem.

§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade orçamentária que os pagamentos
sejam realizados cumprindo a ordem cronológica.

 

Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das
providências que lhe são afetas.
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Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Bole�m Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respec�vo contrato.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 25 dias do mês de
janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 25/01/2022, às 12:26, 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
000026931168 e o código CRC 302D13C3.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202000011023458 SEI 000026931168
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 41/2022 - CBM

 
Designa gestor e suplente do Contrato 02/2022 - CBM (000026604915) 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 ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305,
de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 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 Administra�vo SEI nº 202000011023458, resolve:

 

Art. 1º  Designar o 1º Ten QOC 02.799 WENDER Araújo, CPF nº 922.629.021-00, como
Gestor do Contrato 02/2022 - CBM (000026604915), que tem por objeto a Aquisição de Materiais de
Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para o enfrentamento da pandemia envolvendo produtos químicos,
radiológicos ou biológicos (como o Covid-19), que entre si celebram o Estado de Goiás, representado pela
Secretaria de Estado da Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar, e a
empresa COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.943.564/0001-11.

Art. 2º  Designar o 3º Sgt QP/Combatente 03.080 LIBIO Junio Ferreira De Souza, CPF nº
724.806.451-34, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a subs�tuição do �tular em casos de
impedimento e afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por
mo�vo de férias, licenças ou outros afastamentos.

 

Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação
de regência, em especial o disposto no ar�go 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de
novembro de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o recebimento da nota fiscal ou da fatura
pela unidade administra�va responsável.

§ 1º O registro da liquidação da despesa no Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira -
SIOFINET deverá ser realizado após atesto da execução do objeto contratado. 

§ 2º Uma vez determinada a ordem cronológica, cujo cumprimento é de responsabilidade do órgão
solicitante, conforme dispõe os arts. 3o e 4o, deverá o órgão solicitar o ajuste das respec�vas CMDFs ao
Tesouro Estadual em estrita obediência a essa ordem.

§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade orçamentária que os pagamentos
sejam realizados cumprindo a ordem cronológica.

 

Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das
providências que lhe são afetas.
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Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Bole�m Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respec�vo contrato.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 25 dias do mês de
janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 25/01/2022, às 12:24, 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
000026931862 e o código CRC CDB2FFB8.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-

2004.

Referência: Processo nº 202000011023458 SEI 000026931862
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 23/2022 - CBM

 
O Presidente da Unidade Executora Própria do CEMAN em virtude da proximidade da

fase licitatória e seguindo o que consta no Manual de Orientação para Constituição e o Manual de
Orientação para Operacionalização,

 
 
Art. 1º - Nomeando a comissão de licitação desta UEX, a saber, CAP QOA/Adm RG

01.147 DANIVALDO José Ferreira - presidente, 3º Sgt BM QPC 2190 Rudnicki Almeida de SOUSA - 
Membro e Sd 2ª Classe RG 03.904 CORBAM Ramos Arantes - Secretário;

Art. 2º - Esta portaria tem validade por um ano após a data de sua assinatura.
 
 

 
 
 

Ciro Martins da Silva - Major
Comandante do Centro de Manutenção

 

 

Documento assinado eletronicamente por CIRO MARTINS DA SILVA, Comandante, em
24/01/2022, às 17:26, 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
000026901041 e o código CRC FB2658CB.

 
Centro de Manutenção do CBMGO 

RUA 26 S/N - Bairro JARDIM SANTO ANTONIO - CEP 74853-070 - Goiânia - GO 
 

Referência: Processo nº 201900011025265 SEI 000026901041
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 033/2022 - CBM

 
Altera o Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo (QODE) da Corporação, nos termos 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 nº 23.197, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos dos artigos 2º e 4º da Lei
estadual nº 16.899, de 26 de janeiro de 2010, que fixa o efetivo da Corporação e dá outras providências, do
artigo 11, I, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a estrutura
organizacional do CBMGO, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 06 de julho de 2020, que
aprova o Regulamento da Secretaria da Segurança Pública,

Considerando  o disposto na Portaria n. 238/2020 - CBM (000013322198), que aprova o
novo Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo (QODE) da Corporação, em especial no que tange
à alteração promovida pela Portaria nº 03/2021 - CBM (000017563218), resolve:

 
Art. 1º  Revogar os incisos I, II e o § 1º do art. 1º da Portaria nº 03/2021 - CBM

(000017563218).
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o Quartel do Comando Geral -

QCG, responsável pela administração, manutenção e zeladoria das instalações físicas do complexo do
Comando Geral, dentre outras atribuições, volta a ser diretamente subordinado ao Subcomando-Geral do
Corpo de Bombeiros Bombeiro Militar, administrativa e operacionalmente.

 
Art. 2º  Excluir o Pelotão Bombeiro Militar previsto para ser ativado em Bela Vista de

Goiás e criar a 25ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 25ª CIBM/Bela Vista de Goiás.
 
Art. 3º  O 5º CRBM, CGF, BM/6 e SG deverão adotar as providências necessárias, no

âmbito das respectivas competências, no sentido de viabilizar a estruturação e o funcionamento
administrativo/operacional da unidade ativada no art. 2º desta portaria.

 
Art. 4°  Determinar o encaminhamento desta portaria ao CGF para fins de publicação em

Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 19 dias do mês de

janeiro de 2022.
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-



26/01/2022 11:26 SEI/GOVERNADORIA - 000026714140 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32201808&infra_siste… 2/2

Geral, em 21/01/2022, às 18:39, 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
000026714140 e o código CRC 485BBDCB.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-

231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 202200011001843 SEI 000026714140


