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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 65/2021 - CBM

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

 
Art. 1º – Nomear comissão permanente para emitir parecer referente aos uniformes de

brigadistas efetivos com pedido de aprovação protocolizados na SECIP do 7º BBM em Aparecida de
Goiânia -GO. 

Art. 2º – A comissão será composta pela Cap QOC 01.982 Ione Gomes dos
Santos (Presidente), 1º Sgt QPC 01.710 Ruber Paulo Florêncio Ramos (Membro) e  2º Sgt QPC 01.740
Valter Mateus Tinoco Júnior  (Membro).

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
 
Publique-se e cumpra-se.     
 
 
 

Ézio Antônio de Barros - TC QOC
Comandante do 7ºBBM

                                                                                                   
 
 

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

Documento assinado eletronicamente por EZIO ANTONIO DE BARROS, Comandante, em
20/12/2021, às 11:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
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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
000026172247 e o código CRC 98BB73AF.

 
 
 

7º BATALHÃO  BOMBEIRO MILITAR 
avenida Veiga Vale Setor Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia- GO CEP 74954-410

Referência: Processo nº 202100011038165 SEI 000026172247



28/01/2022 15:50 SEI/GOVERNADORIA - 000026818404 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32320697&infra_siste… 1/2

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011002282
Nome: 7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
Assunto: Uniforme Brigadista de Incêndio.

PARECER 7º BBM- 11140 Nº 2/2022
1. Referência
1.1 Lei Estadual n. 15.802, de 11 de setembro de 2006 (alterada pela Lei n. 18.204, de 12

de novembro de 2013);
1.2 Norma Técnica n. 17 - Brigada de Incêndio;
1.3 Protocolo SIAPI n.  172363/21 com o CNPJ  31313843000171 
 
 
2. Solicitação
A empresa AGUIA RESGATE E PROTECAO LTDA inscrita no CNPJ sob o

número 31.313.843/0001-71, apresentou requerimento junto a esta SECIP/7ºBBM da conformidade dos
uniformes utilizados pelos brigadistas profissionais contratados pela empresa.

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

análise de amostra dos uniformes submetidos à apreciação, a comissão constatou que as peças do
fardamento  atendem aos requisitos da NT-17/2021.

O uniforme apresentado para aprovação é composto por calça cor cinza e camiseta
manga-curta cor branca.  Possui o nome fantasia da empresa com o logotipo na parte frontal e nas
mangas, a descrição “Brigadista” na parte posterior do uniforme e o nome do profissional na parte frontal.

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

 
É o parecer.
 

Ione Gomes dos Santos -Cap QOC 01.982
Presidente

 
 

Ruber Paulo Florêncio Ramos -1º Sgt QPC 01.710
Membro

 
  Valter Mateus Tinoco Júnior - 2º Sgt QPC 01.740

 Membro
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Aparecida de Goiânia, aos 20 dias do mês de janeiro de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente por IONE GOMES DOS SANTOS, Bombeiro (a) Militar, em
21/01/2022, às 12:30, 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 RUBER PAULO FLORENCIO RAMOS, Bombeiro (a)
Militar, em 25/01/2022, às 11:38, 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 VALTER MATEUS TINOCO JUNIOR, Bombeiro (a)
Militar, em 26/01/2022, às 09:55, 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
000026818404 e o código CRC AF1AE722.

 
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT 

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

 

Referência: Processo nº 202200011002282 SEI 000026818404

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026818404&crc=AF1AE722
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 45/2022 - CBM

 

Designa gestor e suplente do Convênio nº 20/2021 - PM (Evento SEI 000022293359), 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 202100002007349, resolve:

 
Art. 1º  Designar o Comandante  da 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 1ª

CIBM-Minaçu como Gestor do Convênio nº 20/2021 - PM (Evento SEI 000022293359), 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 Teresina de Goiás-Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF nº 25.105.339/0001-83.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

1ª CIBM-Minaçu 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 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 1ª CIBM-Minaçu 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 28 dias do mês de

janeiro de 2022.
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ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC

Comandante-Geral
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 28/01/2022, às 08:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000027024851 e o código CRC 7EF8AE60.

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

Referência: Processo nº 202100002007349 SEI 000027024851

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027024851&crc=7EF8AE60
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 57/2022 - CBM

 

 

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

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS, em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro
de 2013, alínea “c” do § 1º do ar�go 67 da Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, ar�go 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos do
Processo SEI n° 202200011001173, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 60 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 28 de fevereiro de 2022, ao ST QP/Combatente 01.558 JÁDERSON RODRIGUES TSUJI, CPF nº
898.263.101-15, conforme Parecer n° 530/2022 - CSAU (000026879075) e Despacho n° 423/2022 - SG
(000026894288).

 

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

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 26 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 27/01/2022, às 14:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 28/01/2022, às 09:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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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
000026971741 e o código CRC AE87674C.

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

Referência: Processo nº 202200011001173 SEI 000026971741

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026971741&crc=AE87674C
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 10/2022 - CBM

Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido de Comissão Técnica protocolado
no SIAPI sob o número 189567/21.

 

 
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. 88340/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da mesma.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 1º Ten QOC 03.674 SÉRGIO de Oliveira Júnior.
- Membro: 1º Ten QOC 03.676  Antônio Carlos SABBATINI da Silva.
- Membro: 2º Ten QOC 04.118 Guilherme Moreira BORJA.
 
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

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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026683371&crc=28ACB640
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026683371 e o código CRC 28ACB640.

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 202200011001666 SEI 000026683371

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026683371&crc=28ACB640
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011001666
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 6/2022
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 10/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 88340/21;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 189567/21; 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: 22.348,41 m²;
2.5. Altura Apresentada: 7,05 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 03 Pavimentos.
 
3.  Requerimento 
 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos

Administrativos, para exigência listadas a baixo:
 

5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise:
Prever hidrantes no nível +3.85, de acordo com os itens 5.7.3 e 5.8.2 da NT-22.

 
Fundamentação Técnica para a solicitação:
Conforme a NT41 – “Edificações Existentes”, no item 6.2 Hidrantes e Mangotinhos: “Para fins de
determinação do dimensionamento do sistema de hidrantes das edificações, podem-se adotar as adaptações
contidas abaixo”.

 
6.2.2 “Admite-se que as mangueiras dos hidrantes internos da edificação possuam até 45 m de comprimento,
com diâmetro mínimo DN40”.
Assim, considerando que a norma exige expedição simples, temos duas mangueiras de 15m excedentes em
cada hidrante. Com isso, podemos utilizar os hidrantes 10, 11, 14 e 15 para atender a área do nível +3,85.
Conforme cálculo, as distâncias para atendimento são:

Hidrante H-10: 32,22 projeção + 3,85 desnível = 36,07 de mangueira (<45m)
Hidrante H-11: 33,95 projeção + 3,85 desnível = 37,80 de mangueira (<45m)
Hidrante H-14: 40,5 projeção + 3,85 desnível = 44,35 de mangueira (<45m)

Hidrante H-15: 32 projeção + 3,85 desnível = 35,85 de mangueira (<45m)
Além disso, a quantidade de hidrantes e a localização estão em conformidade com o projeto aprovado em 1998.
 

Medida Alternativa / Solução Proposta:
Utilizar os hidrantes existentes para a proteção do nível +3.85m, conforme adaptação permitida pela NT41 e
projeto aprovado.
 

5.2 Exigência/ Estudo de caso para análise:



28/01/2022 16:34 SEI/GOVERNADORIA - 000026683610 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32166771&infra_siste… 2/5

Cumprir o item 5.2.3 da NT-12: “Para ginásios cobertos e similares (locais internos) e para arquibancadas
provisórias (desmontáveis): 14 metros, quando houver acessos nas duas extremidades; e, 7 metros, quando
houver apenas um acesso”.
 

Fundamentação Técnica para a solicitação:
Os acessos radiais estão em conformidade com o projeto aprovado em 1998, protocolo 0256/98.
 

Medida Alternativa / Solução Proposta:
Acesso radial em conformidade com projeto aprovado.
 

5.3 Exigência/ Estudo de caso para análise:
Sobre a inclinação das arquibancadas, atentando-se para o cumprimento do item 5.3 da NT-12.
 

Fundamentação Técnica para a solicitação:
No setor das cadeiras a inclinação é de 24°, inferior ao máximo de 37° e do recomendado de 34°: está em
conformidade
No setor de arquibancadas (assento no patamar) a inclinação máxima permitida é de 25° (item 5.3.2 NT-12),
mas está é uma edificação existente, logo, não há como adequar a inclinação existente de 31°, pois é uma
adequação estrutural, sem possibilidade de ser executada.

E, no setor de arquibancadas (assento no patamar) a inclinação é de 31°, o que desobriga a utilização de
guarda-corpos. O item 5.3.1.1 da NT-12 exige instalação de guarda-corpo em setores com inclinação maior ou
igual a 32°.
 
Medida Alternativa / Solução Proposta:
Apesar da inclinação da arquibancada (assento no patamar) está em desconformidade, não há como fazer essa
adequação estrutural.
 
5.4 Exigência/ Estudo de caso para análise:
Cumprir os itens 6.1.17, 6.1.18, e 6.1.26 da NT-12, no que se refere as portas de saída
 
Fundamentação Técnica para a solicitação:
Em relação ao item 6.1.18, portas com barras antipânico: as portas das saídas possuem a altura de 3,10 e 4,25
metros, o que impede a instalação e o funcionamento deste sistema antipânico. Em relação do item 6.1.26,
sobre portas de enrolar ou correr: as portas de saída não são de enrolar ou correr. Como elas possuem grandes
larguras, foram projetadas com duas chapas articuladas para cada lado, mas elas não estão fixadas no piso.
 
Medida Alternativa / Solução Proposta:
Todas estas portas ficarão abertas no sentido da saída (para fora) durante a realização de todos os eventos.
 
 

4. Comentários
O Projeto em questão é referente a uma edificação que se enquadra na divisão F-3 - Centro Esportivo e de Exibição

com carga de incêndio de risco baixo, declarada como baixa-média altura.
 
4.1 Referente ao item 5.1 do Anexo H
Embora a NT-41 em seu item 6.2.2 admite o uso de mangueiras dos hidrantes internos da edificação até 45 metros de

comprimento, ela não indica que esta adaptação se aplica à cobertura de pavimentos distintos. No item 6.2.13 a NT-41 traz o seguinte
texto: Os requisitos de instalação das bombas de incêndio e os não abordados nesta NT devem atender aos critérios estabelecidos na
NT-22. Entendendo que esta medida não está sendo abordada pela NT-41, temos que a NT-22 é a norma adequada para consulta, onde
esta, por sua vez, em seu Anexo E (Casos de isenção de sistema fixo de hidrantes e mangotinhos) traz no item E.2:

E.2 Pode ser isenta a instalação de pontos de hidrante ou de mangotinho em edículas, mezaninos, escritórios
em andar superior, porão e subsolo de até 250 m² ou nos pavimentos superiores de apartamentos “duplex” ou
“triplex”, desde que o caminhamento máximo adotado seja o comprimento estabelecido na Tabela 2 desta NT, e
que o hidrante ou mangotinho do pavimento mais próximo assegure sua proteção e o acesso aos locais citados
não seja por meio de escada enclausurada.

Temos, então, que as áreas que solicitam isenção de cobertura por hidrantes não se enquadram nos critérios pela NT-22,
não podendo os hidrantes de pavimentos próximos ser considerados para este fim. Ainda soma-se o fato de que, conforme item 5.7.3 da
NT-22 "A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação, portanto, deve ser projetado de tal forma
que dê proteção em toda a edificação, sem que haja a necessidade de adentrar às escadas, antecâmaras ou outros locais determinados
exclusivamente para servirem de rota de fuga dos ocupantes." , conforme figura 1, abaixo, pode-se observar que a utilização de hidrantes
de pavimento inferior iriam comprometer o acesso de parte da população para a utilização da escada de emergência.
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Figura 01 - Projeto 88340/21

Ainda na NT-22 temos outro ponto onde a ausência destes hidrantes deixa de atender ao exigido no item 5.8.2:
Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegida
seja alcançado por um esguicho (sistemas tipo 1, 2, 3, ou 4) ou dois esguichos (sistema tipo 5), considerando-se
o comprimento da(s) mangueira(s) de incêndio por meio de seu trajeto real e o alcance mínimo do jato de água
igual a 10 m, devendo ter contato visual sem barreiras físicas a qualquer parte do ambiente, após adentrar
pelo menos 1 m em qualquer compartimento.

Deste trecho, observa-se que dos ambientes "Telefone" somente um deles seriam atendidos conforme o texto da norma
e somente três cabines de som estariam protegidas por hidrantes.

Sendo assim, mesmo os 45 metros de comprimento de mangueira propostos pelo solicitante não protegem todos os
ambientes, como apontado acima, além de causar obstrução em rota de fuga.

Sugere-se que para o atendimento da NT seja utilizada a prumada que vai ao Hidrante 8 destacada na Figura 01 pelo
círculo em azul, sendo que há uma prumada semelhante ao lado oposto, que vai ao Hidrante 04. Desta forma é possível, através destas
prumadas, realizar a instalação de um hidrante em cada um dos casos.

 
4.2 Referente ao item 5.2 do Anexo H
De acordo com a Norma Técnica 12 - Centros Esportivos e de Exibição, item 5.2, é claro o entendimento de que

patamares das arquibancadas, para ginásios cobertos, devem possuir comprimento máximo de 14 metros, entretanto, considerando-se a
edificação existente será aceito o comprimento máximo aplicável a estádios, ou seja, 20 metros. Sendo necessário a criação de acessos
radiais nas cadeiras em 4 locais onde o comprimento máximo ultrapassa os 20 metros, conforme indicação da figura 02, e, nas
arquibancadas superiores, em 2 locais, onde o comprimento também ultrapassa os 20 metros, conforme indicação da figura 03. 
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Figura 02 - Projeto 88340/21 - Cadeiras.

 

Figura 03 - Projeto 88340/21 - Arquibancada superior.
 
 
 

4.3 Referente ao item 5.3 do Anexo H
Por se tratar de edificação existente e devido ao grau de complexidade de uma possível adequação quanto a inclinação

da arquibancada superior, o que envolveria uma alteração, inclusive estrutural, da edificação como um todo entende-se viável a
manutenção da inclinação da arquibancada como está construída.

 
4.4 Referente ao item 5.4 do Anexo H
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Considerando que o item 6.1.18 da NT-12 exige que as portas de saída sejam providas de barras antipânico;
Considerando que o item 6.1.19 exige que nenhum sistema de saída deve ser fechado de modo que não possa ser facilmente e
imediatamente aberto em caso de emergência, devendo ser monitorado pelo serviço de segurança e que, ainda, o item 6.1.21 exige que
todas as portas e portões de saída devem ser mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento e que ainda, o responsável
pela segurança tem o dever de verificar ou ser informado quando todas as portas e portões das saídas finais estiverem seguramente na
posição aberta, com prazo suficiente para garantir o egresso seguro do público; Considerando ainda as dimensões das portas de saída,
conforme fotos do anexo H e dada a inviabilidade de instalação de barras antipânico.

Entende-se que o fato de exigir um rigoroso controle de manutenção das portas abertas durante a realização de eventos,
além dos elementos considerados acima, é aceita a dispensa da instalação de barras antipânico, desde que atendidos os itens 6.1.19 a
6.1.20 da NT-12, observando-se, em especial o monitoramento pelo serviço de segurança da edificação e manutenção de portas em
aberto. É necessário que, para assegurar o cumprimento das medidas, sejam incluídas notas em projeto que indiquem, além dos itens
6.1.19 e 6.1.20, a necessidade de recolhimento do Anexo M da NT-01 e prever sinalização específica nas saídas de emergência indicando
que as mesmas permanecerão abertas durante uso da edificação.

 
5. Parecer
Diante do exposto:
Esta comissão decide INDEFERIR o pedido do solicitante no que tange a isenção de cobertura por hidrantes no nível

+3,85.
Esta comissão decide INDEFERIR o pedido do solicitante no que tange a dispensa da exigência de acessos radiais,

entretanto autoriza-se a aplicação do comprimento máximo para estádios e similares previsto no item 5.2.2 da NT-12/2014.
Esta comissão decide DEFERIR o pedido do solicitante no que tange à inclinação da arquibancada.
Esta comissão decide DEFERIR o pedido do solicitante no que tange às portas de saída, DESDE QUE, seja indicado

em projeto a manutenção das mesmas em aberto, seja inserida nota em projeto destacando a necessidade de apresentação de Anexo M da
NT-01 durante a vistoria e que seja prevista em projeto sinalização específica nas saídas de emergências indicando que as mesmas
deverão permanecer abertas durante uso da edificação. 

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

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

Este é o parecer.
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 20 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA, Bombeiro (a) Militar, em 24/01/2022, às
12:01, 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 25/01/2022, às 10:07,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MOREIRA BORJA, Bombeiro (a) Militar, em 28/01/2022, às 11:46,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000026683610 e o código CRC
A6F46681.

 
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 202200011001666 SEI 000026683610

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026683610&crc=A6F46681
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 17/2022 - CBM

Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 222768/20
e protocolo de Comissão Técnica número 186982/21.

 

 
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. 222768/20 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 186982/21. 

 
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 26  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
26/01/2022, às 11:08, 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
000026957874 e o código CRC 6E74A4A8.

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 202200011002868 SEI 000026957874

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026957874&crc=6E74A4A8
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011002868
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 10/2022
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 17/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 222768/20;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 186982/21; e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Responsável Técnico, Arq. Marcus Marques Basilio – CAU A386340.
 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  Queluz Empreendimentos e Participação Ltda;
2.2. Endereço: Alameda Aliança, QD 33, LTs 05/08-20/21, Nº Vila Rosa,  Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: A-2;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 19.776,48 m²;
2.5. Altura Apresentada: 42,45 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 15 Pavimentos.
 
3.  Requerimento 
Foi requerida a Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos, para a exigência listada abaixo:

5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise: 
Exigência de 17/10/2021 atualização em 19/11/21 
OBS.: MOSTRAR A DISTANCIA LATERAL, APÓS A QUINA, DA TOMADA DE AR DA TORRE 1 ATÉ A PRÓXIMA ABERTURA (CENTRAL
DE GLP); ATUALIZAÇÃO EM 19/11/21 - ATENDER O DISTANCIAMENTO MINIMO PREVISTO PARA TOMADA DE AR;

Com a seguinte fundamentação técnica:
Fundamentação Técnica para a solicitação: 
Entende-se que houve divergência na análise do projeto ao emitir a exigência supracitada, pois há a referida cota solicitada no projeto da tomada de ar
da pressurização da torre 1 até à próxima abertura da central de GLP, como pode ser evidenciado no recorte abaixo extraído do projeto:

Figura 1: Planta baixa pavimento térreo captação e central de GLP. Fonte: Anexo H apresentado.

 

E a seguinte proposta de solução:
Medida Alternativa / Solução Proposta: Portanto, como já havia atendimento ao item apontado da atualização de 19/11/21, solicita-se
suspensão do boleto de 03/12/2021. 

4. Comentários
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O projeto em questão é referente a uma edificação que se enquadra na divisão A-2 - Residencial, que possui dentre os sistemas de segurança,
Central de GLP e Escada Pressurizada.

O instituto da Comissão Técnica possui competência para análises técnicas de processos, em via recursal, nos termos do item 9.2, da NT-
01/2021: 

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; 
b) Utilização de outras normas, nacionais ou internacionais; 
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 adequa 
 

Isto posto, a solicitação de "suspensão do boleto" não deverá ser objeto de análise da mesma. Para tal, deverá ser utilizado o Formulário de
Atendimento Técnico (FAT). Este instituto tem sua aplicação definida pelo item 8.1, da NT-01/2021, a saber:

8.1 Aplicação 
O Formulário para Atendimento Técnico – FAT (Anexo F) deve ser específico para determinado protocolo e utilizado nos seguintes casos: 
a) Para esclarecimento de dúvida quanto a procedimentos administrativo e técnicos; 
b) Para solicitação de revisão de ato praticado pelo Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (relatórios de inspeções ou análise
de projetos); 
c) Para solicitação de Certificado Parcial; 
d) Outras situações a critério do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico
 

Portanto, a presente Comissão Técnica se restringirá à analise técnica da situação apresentada em Anexo H (Figura 1). É breve a explanação.
Sobre a tomada de ar, o item 5.3.2, da NT-13/2014 enfatiza a importância de atentar para o risco de contaminação do suprimento de ar insuflado

no interior da escada pressurizada, como se segue abaixo:
5.3.2 Tomada de ar: 
a) É essencial que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em risco de contaminação pela fumaça e/ou outros gases
tóxicos ou asfixiantes. Medidas para 
minimizar a influência da ação dos ventos sobre o sistema de pressurização (como a tomada e a saída de ar) também devem ser adotadas; 
b) As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas próximas à tomada de ar da pressurização: 
I. 2,5 m das aberturas nas laterais, medidos horizontalmente. Quando a tomada de ar for feita abaixo do nível do piso de descarga da
edificação, a distância deverá ser então de 5m;

II. 2 m das aberturas acima da tomada de ar;
III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas, 
exceto quando, comprovadamente, esta abertura não prejudicar a tomada de ar, devido à posição, à existência de proteções etc;
IV. Não é permitida a tomada de ar em local interno à linha de projeção do pavimento superior, devendo estar situada em local seguro e livre
de emissão de fumaça e/ou gases tóxicos ou asfixiantes.

A figura 2, explicita os afastamentos mínimos de segurança em relação à captação de ar da escada pressurizada.

Figura 2: Distâncias mínimas de aberturas à tomada de ar. Fonte: Norma Técnica 13.
 
Agora cabe a análise do caso concreto, ilustrado pela Figura 3. Utilizando a ferramenta de medição do aplicativo Autodesk Designe Review,

podemos concluir que a abertura da antecâmara que dá acesso à central de GLP dista mais do que 5,00 m em relação à tomada de ar da escada pressurizada.
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Figura 3: Posicionamento da Central de GLP no piso de descarga. Fonte: Pranchas do Projeto
Técnico 222768/20.

 
 Concluímos, portanto, que a posição da abertura da Central de GLP, conforme apresentada em projeto, atende aos parâmetros mínimos de

segurança trazidos pela Norma Técnica 13. Desta forma, reduz o risco de contaminação do suprimento de ar da escada pressurizada, que é a Saída de Emergência
a ser utilizada pela população da torre em caso de sinistro na edificação.

 
5. Parecer
Diante do exposto esta comissão decide INDEFERIR o pedido constante do Anexo H, em relação à "suspensão do boleto", por ser a Comissão

Técnica incompetente para julgar este tipo de matéria. No entanto, é importante salientar que, tecnicamente, o arranjo da Central de GLP em relação à Captação
de Ar está em conformidade com a NT-13/2014. Por fim, enfatizamos que o pedido deverá ser realizado via Anexo F (FAT) a ser apresentado/enviado ao analista
responsável pela análise dentro do projeto protocolado sob o número 22768/20.

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

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

Este é o parecer
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 27 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Bombeiro (a) Militar, em 27/01/2022, às 11:40, 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 27/01/2022, às 11:40, 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 PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Analista, em 27/01/2022, às 11:40, 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 000026986774 e o código CRC 48A9B34D.

 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 202200011002868 SEI 000026986774
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 9/2022 - CBM

Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido de Comissão Técnica protocolado
no SIAPI sob o número 182689/21.

 

 
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. 49989/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da mesma.
 
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: 2º Ten QOC 04.118 Guilherme Moreira BORJA.
 
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

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DIAS PRUDENTE, Comandante, em
21/01/2022, às 15:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026680886&crc=756C3FB9
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026680886 e o código CRC 756C3FB9.

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 202200011001650 SEI 000026680886

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026680886&crc=756C3FB9
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011001650
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Parecer Técnico

PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 5/2022
 
1. Referência
1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 09/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 49989/21;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 182689/21; e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Responsável Técnico, Arq. Marcus Marques Basilio – CAU A386340.
 
2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social:  CDI - Diagnósticos em Cardiologia e Angiologia Ltda;
2.2. Endereço: Avenida Portugal, QD K9, LTs 7 a 13, Setor Oeste,  Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: H-6;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 2.633,41 m²;
2.5. Altura Apresentada: 8,93 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 05 Pavimentos.
 
3.  Requerimento 
 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos, para exigência

listadas a baixo:
 

5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise:
Item 1. OBS.: APRESENTAR DETALHES DA SUBSTAÇÃO ELÉTRICA CONFORME NT-37, INCLUSIVE PLANTA BAIXA DA
MESMA, CORTE, TIPO UTILIZADO ETC.. - ATUALIZAÇÃO EM 22/08/21 - APRESENTAR AS CARACTERISTICAS E O TIPO
CONFORME NT-37 (SE CONVENCIONAL, SE DE USO MULTIPLO, SE COMPACTA... ETC) COLOCAR NA PLANTA BAIXA DA
PRANCHA 02 O TIPO E O QUADRO DAS EXIGENCIAS CONFORME NT-37 - ATULIZAÇÃO EM 08/10 - DEVERÁ SER
ARPESENTADO PAREDE CORTA-FOGO E PCF; - ATUALIZAÇÃO EM 17/11 - TOMADA DE AR ESTA QUEBRANDO A
COMPARTIMENTAÇÃO;

 
Fundamentação Técnica para a solicitação:
Solicitamos análise por meio de Comissão Técnica, quanto ao item 01 do Protocolo 499821 / 21 de 17/11/2021, A edificação apresentada tem
uma subestação a seco, localizada no Subsolo, com uma janela para ventilação voltada para rampa que dá acesso ao portão do térreo. 
Imagem 1 – Subestação no subsolo - CDI

 
A NT 37:2014 (Subestação Elétrica) apresenta as medidas de segurança obrigatória para a subestação a seco. Dentre as medidas de
segurança, ressaltamos a Parede Corta-fogo. 
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A NT 03:2014 (Terminologia de Segurança Contra Incêndio) descreve sobre a parede resistente ao fogo como uma parede de proteção a
população e a edificações próximas de um incêndio na área de armazenamento.

A exigência de 17/11/21 (item 1), alega que a janela para tomada de ar da subestação está comprometendo a compartimentação. Porém, a
ventilação da subestação é obrigatória por norma. Segue trechos abaixo que comprovam a obrigatoridade.

• NBR 14039:2005 (Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV) 

• NBR 13231:2015 (Proteção contra incêndio em subestações elétricas)

      A NBR 13231:2015 discorre também sobre parede corta-fogo e aberturas na subestação.
• NBR 13231:2015 (Proteção contra incêndio em subestações elétricas) 

 
Coforme Item 7.3, a parede corta-fogo deve ter resistência ao fogo por 2h e o Item 6.8, informa que as aberturas nas paredes de
compartimentação devem ser evitadas, mas não são proibidas.
 

Medida Alternativa / Solução Proposta:
 
Diante do exposto e com a exigencia Normativa (NBR) para o uso de ventilaçao no ambiente solicitamos a esta Comissão Técnica a
reavaliaçao do item 1 do relatório de exigencias emitido e como medida compensatória de proteção e prevenção serão instalados detectores
pontuais de temperatura em frente das aberturas das paredes de compartimentaçao (janela - tomada de ar e porta PCF), ligados a quadro
sinótipo de aviso na recepção da edificação, conforme imagens abaixo.

Imagem 2 – Subestação no subsolo – CDI – com medida preventiva. 
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Imagem 3 – Quadro sinótipo de aviso no térreo – CDI

 

4. Comentários
O projeto em questão é referente a uma edificação que se enquadra na divisão H-6 - Serviços de saúde e institucionais com carga de incêndio de

risco baixo, declarada como baixa-média altura.
No que se refere à subestação a seco, conforme já indicado no Anexo H, a NT-37/2014 exige: 

5.5.6 - b) Parede corta-fogo em transformadores, reatores de potência e reguladores de tensão.

A definição correta para elemento corta-fogo é trazida pelo item 4.182 da NT-03/2014, a saber:
4.182 Corta-fogo: elemento que apresenta, por um período determinado de tempo, as seguintes propriedades: integridade mecânica a
impactos (resistência); impede a passagem das chamas e da fumaça (estanqueidade); e impede a passagem de caloria (isolamento térmico).

Portanto é possível concluir que a tomada de ar, através de janela, dentro do pavimento (subsolo) não fornece resistência mecânica,
estanqueidade e isolamento térmico, o que, conforme definição acima, compromete as propriedades corta-fogo do elemento, contradizendo o exigido pela NT-
37/2014.

A própria NBR 14039:2021 no item 9.2.1.4 e a NBR 13231:2015 no item 6.7, ao exigir ventilação natural, deixa claro que na impossibilidade de
sua utilização a alternativa aceita é a ventilação forçada:

 
 É importante ressaltar que a parede corta-fogo é exigida para isolamento dos transformadores, reatores e reguladores, sendo necessário que estes

elementos sejam indicados em projeto para averiguar seus respectivos sistemas de proteção. Além disso, o subsolo não é considerado ambiente ventilado, não
sendo aceito, então, que a captação de ar para ventilação da subestação seja localizada no mesmo pavimento.

 
5. Parecer
Diante do exposto esta comissão decide INDEFERIR o pedido do solicitante em relação a janela para tomada de ar em parede corta-fogo,

devendo, conforme a NT-37 ser apresentado o posicionamento dos transformadores, reatores e reguladores, para os quais se exige parede corta-fogo. Ademais, a
tomada de ar necessária para a ventilação da subestação deve captar ar de ambiente ventilado, não sendo o subsolo considerado adequado para este fim.

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.
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Este é o parecer
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 21 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON ARAUJO DA COSTA, Analista, em 25/01/2022, às 09:55, 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 25/01/2022, às 10:08, 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 GUILHERME MOREIRA BORJA, Bombeiro (a) Militar, em 28/01/2022, às 09:48, 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 000026681290 e o código CRC 3C52EBA8.

 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 202200011001650 SEI 000026681290

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026681290&crc=3C52EBA8
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 02/2022 - CBM

 

 

Nomeia Comissão Técnica para análise de recurso em primeira instância.
 

O Comandante do 18º BBM, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em
Conformidade com o Art. 30 da Lei 15.802, de 11 de setembro de 2006, que institui o Código Estadual de
Segurança Contra Incêndio e Pânico e item 9.2, alínea "a" da Norma Técnica n. 01/2021 do CBMGO.

RESOLVE:
Art. 1º - Designar os seguinte militares: Maj QOC 02.284 JULIANO Borges Ferreira

Moraes - Presidente; Cap QOC 02.292 ANA LÚCIA Cardoso - membro e 2º Ten
QOA/Administrativo 01.824 Antônio Fernandes da Silva JÚNIOR - membro para comporem a Comissão
Técnica n. 01/2022, com o objetivo de analisar e apreciar o recurso interposto em primeira instância,
referente ao requerimento juntado ao Processo SIAPI n.15827/22, vinculado ao protocolo de Comissão
Técnica nº 17105/22;

Art. 2º - Determinar o prazo de 30 (trinta) dias, pós publicação, para conclusão dos
trabalhos;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação;
Art. 4º - Publique-se em BGE e cumpra-se.
 
 

Juliano Borges Ferreira Moraes – Maj QOC
Comandante do 18º BBM

 

 
Goianésia, aos 24 dias do mês de janeiro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANO BORGES FERREIRA MORAES,
Comandante, em 25/01/2022, às 14:20, 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
000026923247 e o código CRC 2A333716.
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18º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
Av. Contorno, n. 11.736, Bairro Dona Fiíca II, CEP 76.387-050, Goianésia-GO. Telefone: (62)3353-3393

Referência: Processo nº 202200011002734 SEI 000026923247
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

18º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - 18º BBM - GOIANÉSIA
 
 

Processo: 202200011002734

Nome: 18º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - 18º BBM - GOIANÉSIA

Assunto: Comissão Técnica 01/2022 - 18º BBM.

PARECER 18º BBM GOIANÉSIA- 09890 Nº 1/2022

1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006;

1.2. Norma Técnica 01/2021 – CBMGO;

1.3. Norma Técnica 12/2014 - CBMGO;

1.4. Portaria nº 02/2022 - 18º BBM;

1.4. Protocolo de inspeção 15827/22

1.5 Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica nº 17105/22;

1.6. Requerimento de Comissão Técnica – Anexo H assinado pelo Responsável pelo Uso da Edificação.

 

2. Iden�ficação do Solicitante e das Edificações

2.1. Nome ou Razão Social: Prefeitura Municipal de Goianésia - Estádio Valdeir José de Oliveira;

2.2. Endereço: Avenida Goiás Sul, Setor Barsanulfo, Goianésia-GO;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão: Reunião de Público/F-3/Centro Espor�vo/Estádio de Futebol;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 2061,40 m²;

2.5. Altura Apresentada: térreo;

2.6. Quan�dade de Pavimentos Apresentada: 01.

 

3. Requerimento

Foi solicitado, por meio do Requerimento de Comissão Técnica em anexo (000026980583), a emissão do CERCON -
Cer�ficado de Conformidade, referente à edificação em estudo, a qual apresentam as seguintes inconformidades:

3.1. A altura e largura dos patamares das arquibancadas do "setor oeste" não atendem às medidas esculpidas no item
5.2.5 da NT-12;

3.2. As cadeiras instaladas no bloco central do "setor oeste" não atendem ao distanciamento mínimo exigido  no item
5.4.1.5 da NT-12;

3.3. Os corredores entre os blocos dos "setores leste e sul" não possuem a largura mínima prevista no item 6.1.7 da NT-
12;

3.4. A relação piso x espelho e a largura das escadas de acesso ao camarote e às cabines de rádio não atendem às
dimensões exigidas nos itens 6.2.2 e 6.2.9 da NT-12;

3.5. A altura dos guarda-corpos e guarda-costas não atendem ao disposto nos itens 6.4.2 e 6.4.3 da NT-12;

5.6. Isenção da instalação do sistema de alarme de incêndio, sistema de hidrantes e hidrante urbano;

5.7. Os patamares das arquibancadas do "setor oeste" possuem comprimento maior que o previsto no item 5.2.2 da NT-
12, considerando que existem apenas um acesso radial centralizado para cada bloco de arquibancada daquele setor; 

5.8. Os acessos radiais das arquibancadas do "setor leste" não atendem à largura mínima estabelecida na NT-12.

 

4. Alegações do Solicitante

O solicitante alega, via Requerimento de Comissão Técnica ou Conselho Técnico Delibera�vo, que , por se tratar de uma
edificação muito an�ga (fato notório), construída na década de 70 (anterior à vigência da Lei 15.802 de 2006), a edificação possui
algumas pequenas variações em relação às medidas das estruturas indicadas no item anterior e que tais adequações implicariam em
demolição e reconstrução de parte do estádio, o que as tornam inviáveis. O mesmo alega ainda que as medidas de segurança de alarme
de incêndio, sistema de hidrantes e hidrante urbano, previstas para a edificação no Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico,
aprovado junto ao CBMGO sob o protocolo nº 4854/16, podem ser isentas conforme o disposta na tabela 4 do Anexo "A" da NT-01.  
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5.  Comentários

A primeira vista, faz-se necessário recordarmos alguns conceitos relacionados ao contexto de segurança contra incêndio
e pânico em centros espor�vos. Nos termos da NT-12, temos as seguintes definições:

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).

4.8 Bloco: agrupamento de assentos preferencialmente localizados entre dois acessos radiais ou entre um acesso radial e uma barreira.

4.15 Setor: espaço delimitado para acomodação dos espectadores, permi�ndo a ocupação ordenada do recinto. Definido por um conjunto de
blocos.

 

Desta feita, verificamos, por meio do projeto aprovado, inspeção in loco e análise da documentação inserida no
processo, que a edificação em comento trata-se de um estádio de futebol, com capacidade de público calculada em 4.100 pessoas
(conforme critérios da NT-12), que foi construído nos anos 70, mas que ao longo dos anos passou por algumas reformas e ampliações.
Originalmente o Estádio Valdeir José de Oliveira foi construído com apena um setor de arquibancadas, iden�ficado como "setor oeste",
que por sua vez é composto por 02 (dois) blocos de arquibancadas sem cadeiras, com 05 (cinco) lances de patamares e lotação calculada
em 300 (trezentas) pessoas em cada bloco (1 pessoa para cada 0,5 m linear de  arquibancada, conforme item 7.1.3.1, alínea "b" da NT-
12); e um terceiro bloco, posicionado de forma centralizada em relação aos outros dois, com 98 (noventa e oito) cadeiras não reba�veis
(�po concha), acima das quais estão localizadas as cabines de rádio (com acesso restrito e público inferior a 20 pessoas) e dois pequenos
camarotes que juntos somam aproximadamente 15m² e possuem lotação máxima de 35 pessoas, totalizando um público máximo de
152 pessoas nesse bloco e 752 pessoas no setor.

O estádio possui mais dois setores de arquibancadas (construídos após a entrada em vigor da Leis 15.802/06, que
ins�tui o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico), o "setor leste", construído ao longo de uma das laterais do campo,
composto por 06 (seis) blocos de arquibancadas sem cadeiras, com 09 (nove) lances de patamares e lotação máxima calculada em 333
(trezentos e trinta e três) pessoas em cada bloco, totalizando um púbico máximo de 1.998 (mil novecentos e noventa e oito) pessoas
neste setor; e o  "setor sul", construído atrás de um dos gols, que por sua vez, possui quatro blocos, com nove lances de arquibancadas
sem cadeiras e lotação máxima de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) pessoas. 

O estádio conta ainda com uma ampla área de refúgio localizada entre os setores de arquibancadas e as saídas da
edificação, conforme demonstrado na imagem abaixo. Cada bloco, em seus respec�vos setores, conta com pelo menos dois acessos para
alcançar uma área de refúgio e a saída da edificação.
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U�lizando os critérios con�dos na NT-12 para o dimensionamento das saídas de emergência, devemos dividir a
capacidade total de público pela capacidade de escoamento, que, por sua vez, corresponde ao tempo máximo de saída somado à taxa de
fluxo de pessoas por minuto. Portanto, para a edificação em estudo, exige-se que a mesma tenha, no mínimo, aproximadamente 6,20
metros de largura nas saídas, conforme demonstrado abaixo:

Tempo máximo de saída: 8 minutos (item 7.2.2 da NT-12):
7.2.2 Nas áreas de arquibancadas externas (baixo risco de incêndio, ver NT 14– Carga de incêndio ), o tempo máximo de saída, nos termos desta
NT, será de 8 minutos (ver Figura 13). Caso a arquibancada seja interna (local fechado), o tempo máximo será de 6 minutos (ginásios
poliespor�vos, por exemplo).

Fluxo de pessoas: 83 pessoas por minuto por metro (item 7.4.3, alínea "b" da NT-12):
7.4.3 O dimensionamento será em função do fluxo de pessoas por minuto (pessoas/minuto) que passam por uma circulação de saída. O fluxo a ser
considerado nesta NT deve ser conforme as taxas a seguir:  

...

b) Nas saídas horizontais (rampas, portas, corredores): 83 pessoas por minuto por metro (99 pessoas por minuto, para largura de 1,20 m). Se
aceita, para edificações existentes, o valor de 109 pessoas/minuto/metro.

Capacidade de escoamento = 8 x 83 = 664 pessoas

Largura total das saídas necessárias = 4.100/664  = 6,18 metros 

 

Diante do exposto, cabe ressaltar que o Estádio Valdeir José de Oliveira possui aproximadamente 13 metros de largura
de saídas de emergência dividida em três pontos dis�ntos (saída note, saída leste e saída sul), mais que o dobro exigido pela NT-12 para
esta edificação. 

Feitas as considerações preliminares, devido às suas par�cularidades, passamos ao estudo de caso das solicitações
apresentadas, dividindo-as por setores:
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I- Setor Oeste (edificação considerada "existente" para fins de aplicação da Lei 15.802/06 e NT`s do CBMGO).

a) Exigências:

a.1) "Adequar a largura e altura dos patamares das arquibancadas do "setor oeste" (do lado das cabines de rádio)
conforme NT-12";

Comentário: conforme o disposto nos itens 5.2.5 da NT-12, a altura máxima permi�da para os patamares das
arquibancadas é de 0.57m, já a largura mínima é de 0,80 m: 

5.2.5 A altura e largura dos patamares (degraus) das arquibancadas (ver Figura 7), para público sentado (cadeiras individuais ou assentos
numerados direto na arquibancada, quando permi�do), devem possuir as seguintes dimensões:

a) Altura máxima de 0,57 m;

b) Largura mínima de 0,80 m. Para maior conforto do usuário, recomenda-se mínimo de 0,85 m.

Ocorre que os patamares das arquibancadas deste setor possuem altura de 0,37m e largura de 0,60m (sendo que no
primeiro lance a altura dos patamares chega a medir, no ponto mais alto, 0,70m, devido ao desnível do terreno), contrariando o disposto
na NT-12. Contudo tal adequação implicaria em mudanças estruturais significa�vas neste setor. Por outro lado, verificamos, por meio de
inspeção in loco, que os blocos de arquibancadas sem cadeiras do "setor oeste"  possuem, cada um, apenas 5 (cinco) lances de
patamares com 30 metros de comprimento, o que corresponde a uma população máxima de 300 (trezentas) pessoas em cada bloco.
Verificamos também que os referidos blocos de arquibancadas contam com acessos radiais centralizados medindo aproximadamente
1,75 metro em cada bloco. 

a.2) "Adequar o distanciamento das cadeiras (conforme NT-12 do CBMGO)";

Comentário: Em relação ao distanciamento das cadeiras, conforme o disposto no item 5.4.1.5 da NT-12, o espaçamento
mínimo entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente é de 0,40m, sendo admi�do espaçamento
com 0,35m para edificações existentes: 

5.4 Assentos

5.4.1 Os assentos individuais (cadeiras ou poltronas) das arquibancadas, des�nados aos espectadores, devem obedecer às caracterís�cas abaixo
(ver Figuras 3 e 5):

...

5.4.1.5 Terem espaçamento mínimo de 0,40 m para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do
assento em frente (ou guarda-corpo). Para edificações existentes admite-se este espaçamento com 0,35 m (ver Figuras 3 e 5).

As cadeiras (98 cadeiras no total) encontram-se instaladas no bloco central do "setor oeste" (parte da edificação
considerada "existente"), estão distribuídas em 4 (quatro) lances de patamares, são do �po concha (não reba�vel) e possuem
espaçamento entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente de apenas 0,25m, inferior ao mínimo
exigido para edificações existentes. Além das arquibancadas com cadeiras, o referido bloco é composto ainda pelas cabines de rádio e
camarotes, sendo que a população máxima desse bloco é apenas 152 (cento e cinquenta e duas) pessoas. Ocorre que o distanciamento
supracitado está diretamente ligado a altura e largura dos patamares; que para a adequação dessa exigência seria necessário o
redimensionamento dos patamares, o que também implicaria em mudanças estruturais significa�vas neste setor. 

a.3) "Acrescentar acessos radiais nas arquibancadas do setor oeste de forma a atender ao item 5.2.1 e 5.2.2 da NT-12
do CBMGO".

Comentário: Os itens 5.2.1 e 5.2.2 da NT-12, que tratam do comprimento máximo dos patamares das arquibancadas,
determinam o comprimento máximo de 20m quando houver acessos radiais em ambas as extremidades das arquibancadas e de apenas
10m quando houver apenas um acesso.

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).

As arquibancadas sem cadeiras, localizadas no "setor oeste" do estádio, possuem comprimento de 30m cada e contam
com apenas um acesso radial centralizado, medindo aproximadamente 1,75 metros cada, restando, portanto, aproximadamente 14,15m
comprimento dessas arquibancadas, posicionadas entre um acesso radial e os seus respec�vos guarda-corpos. Em compensação, se
considerarmos o dimensionamento das circulações com degraus, conforme o disposto no item 7.4.3, alínea "a" da NT-12, a largura
exigida para os acessos radiais deveria ser de 1,2m (o mínimo exigido), conforme demonstrado a seguir;

7.4.3 O dimensionamento será em função do fluxo de pessoas por minuto (pessoas/minuto) que passam por uma circulação de saída. O fluxo a ser
considerado nesta NT deve ser conforme as taxas a seguir:

a) Nas escadas e circulações com degraus: 66 pessoas por minuto por metro (79 pessoas por minuto, para uma largura de 1,20m). Se aceita, para
edificações existentes, o valor de 73 pessoas/minuto/metro;

Por se tratar de uma área considerada existente, adota-se o fluxo de 73 pessoas/min/metro.

O tempo de escoamento é de 8 minutos, conforme demonstrado anteriormente.

A lotação máxima de cada um desses blocos é de 300 (trezentas) pessoas.

A capacidade de escoamento é igual ao tempo de deslocamento mul�plicado pelo fluxo de pessoas:

8 x 73 = 584

Por fim, a largura exigida, nos termos da NT-12, se dá pela divisão da quan�dade de pessoas (lotação máxima) pela
capacidade de escoamento:

300 : 584 = 0,51m (adota-se a largura mínima prevista na norma = 1,2m).

Observa-se portanto, que por se tratar de blocos de arquibancadas com uma lotação bastante reduzida em relação
aos grandes estádios de futebol, se por um lado o comprimento das arquibancadas excede ao máximo permi�do, por outro, os acessos
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radiais também encontram-se superdimensionados.        

 

a.4) "Adequar a relação base x altura e largura das escadas (escada do camarote e escada das cabines de rádio)".

Comentários: Conforme o disposto nos itens 6.2 e 6.2.2 da NT-12, as escadas previstas para esse �po de ocupação
devem ter largura mínima de 1,20m:

 6.2 Saídas ver�cais - escadas ou rampas

As saídas ver�cais (escadas ou rampas) devem, ainda, sa�sfazer as exigências descritas a seguir:

...

6.2.2 Terem largura mínima de 1,20 m. As escadas, quando possuírem largura superior a 2,40 m, devem ser subdivididas, por meio de corrimãos
em canais com largura mínima de 1,20 m e máxima de 1,80 m (ver Figuras 4 e 14).

Verificamos, por meio de inspeção in loco, que além das escadas que dão acesso aos camarotes e às cabines de rádio
possuírem  largura de 0,80m e 0,61m respec�vamente, o corredor das cabines de rádio também possuem largura inferior ao mínimo
exigido pela NT-12. Cabe salientar que a primeira escada, com 0,80m de largura, dá acesso a apenas um camarote, que possui pouco
mais de 7m² de área ú�l e lotação máxima de 19 pessoas, nos termos dos itens 7.1.3.3, alínea "a" e 7.4.3.1, todos da NT-12: 

7.1.3.3 Camarotes

a) No caso de camarotes que não possuam cadeiras fixas, a densidade (D), para fins de cálculo, é de 2,5 pessoas por m² da área bruta do camarote;

7.4.3.1 Caso o cálculo resultar em valor fracionado de pessoas, adota-se o número inteiro imediatamente superior. Por exemplo: 97,5 pessoas
(valor de cálculo) adota-se como resultado final o valor de 98 pessoas.

Já a segunda escada, medindo 0,61m, dá acesso a um segundo camarote, medindo 6,4m² de área ú�l (lotação máxima
de 16 pessoas) e às cabines de rádio, que possuem acesso restrito (lotação inferior a 20 pessoas).

Os corredor da cabine de rádio, por sua vez, possui largura de 0,60 m, enquanto que a norma exige o mínimo de 1,10m
para edificação existente: 

6.1.7 As saídas devem possuir, no mínimo, 1,20 m de largura. Para edificações existentes se aceita 1,10 m.

Mais uma vez, devemos lembrar que essa primeira etapa da construção do Estádio Valdeir José de Oliveira se deu na
década de 70 e que devido às suas caracterís�cas constru�vas as adequações acima elencadas demandam mudanças estruturais
bastante significa�vas.

 

II - Setores "leste" e "sul"

 a) Exigências:

a.1) "Os corredores entre os blocos dos setores leste e sul devem possuir, no mínimo, 1,2 m de largura, conforme
projeto aprovado junto ao CBMGO".

Comentário: Nos termos do item 6.1.7, as saídas devem possuir largura mínima de 1,20m:
6.1.7 As saídas devem possuir, no mínimo, 1,20 m de largura. Para edificações existentes se aceita 1,10 m.

Verificamos, por meio de inspeção in loco, que os corredores posicionados entre os blocos dos setores sul e leste
apresentam pequenas variações em suas respec�vas larguras, entre 1,10m e 1,24m. Ocorre que os referidos setores não se enquadram
com edificações existentes, vez que foram construídos após 10 de março de 2007, data em que a Lei 15.802/06 passou a vigorar em todo
o Estado de Goiás. E que, portanto, apresentam, em alguns casos medidas incompa�veis com o mínimo exigido pela NT-12 (1,20m).
Contudo, em compensação, fica evidente que tais setores possuem farta opção de saídas, que somadas vão muito além do que a norma
exige. Vejamos:

Conforme o disposto no item 5.1.2 da NT-12, cada setor deve possuir, no mínimo, duas alterna�vas de saídas em lados
dis�ntos, sendo que a população máxima recomendada é de 10.000 pessoas por setor:

5.1.2 Em todos os setores devem ter saídas suficientes, em função da população existente, sendo exigidas, no mínimo, duas alterna�vas de saída,
em lados dis�ntos. Recomenda-se que cada setor tenha lotação máxima de 10.000 pessoas.    

No caso em comento, os referidos setores possuem, respec�vamente, 07 (sete) e 05 (cinco) opções de saídas, o que vai
muito além do exigido, e a população máxima desses setores corresponde a 3.348 pessoas, muito abaixo do máximo exigido. Além do
mais, enquanto que, para o dimensionamento das saídas horizontais, a norma exige uma largura mínima de pouco mais de 5m de
corredores para atender esses setores do Estádio Valdeir José de Oliveira, a metragem existente supera os 18m, mais que o triplo do que
se pede:

Cálculo do dimensionamento dos corredores que atendem aos setores leste e sul do estádio Valdeir José de Oliveira
(nos termos da NT-12)

Lotação máxima: 1998 (setor leste) + 1350 (setor sul) = 3.348 pessoas   

Tempo de deslocamento (item 7.2.2 da NT-12) = 8 min

Fluxo de pessoas por minuto (item 7.4.3, alínea "b", da NT-12) = 83 pessoas/min

Capacidade de escoamento = 8 x 83 = 664

Dimensionamento dos corredores = 3.348 : 664 = 5,04 m

 

a.2) "Adequar a altura dos guarda-corpos (mínimo 1,1 m) e guarda-costas (mínimo 1,8 m) das arquibancadas".
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Comentário: Durante a inspeção no local, verificamos que os guarda-corpos instalados ao longo dos blocos de
arquibancadas dos setores leste e sul apresentam pequenas variações na altura, que vão de 0,97m a 1,20m. Já o guarda-costas de uma
das arquibancadas do "setor oeste" possui altura de 1,71 m, abaixo dos 1,80 m exigidos pela norma:

6.4.3 As arquibancadas cujas alturas em relação ao piso de descarga sejam superiores a 2,10 m devem possuir fechamento dos encostos (guarda-
costas) do úl�mo nível superior de assentos, de forma idên�ca aos guarda-corpos, porém, com altura mínima de 1,80 m em relação a este nível
(ver Figura 5).

Verificamos ainda, nos termos dos itens 6.4.1 e  6.4.2 da NT-12, que os guarda-corpos são obrigatórios nas saídas,
sempre que houver desnível maior que 18cm e devem possuir no mínimo 1,10m de altura:

6.4.1 As saídas devem ser protegidas, de ambos os lados, com guarda-corpos e/ou corrimãos (conforme o caso) sempre que houver qualquer
desnível maior de 18 cm.

6.4.2 A altura das guardas (barreiras) internas deve ser, no mínimo, de 1,10 m e sua resistência mecânica varia de acordo com a sua função e
posicionamento (ver Figuras 2 e 5).

Em que pese os guarda-corpos dos "setores leste e sul" não atendam na integralidade a altura mínima exigida na NT-
12, entendemos que tais divergências não interferem na segurança do público, sendo consideradas "pequenas variações". Para tanto,
adotaremos, por similaridade, para o caso concreto, a inteligência dos itens 6.4.4.18.1 e 6.4.4.18.2 da NT-01, fazendo-as constar no
CERCON da edificação: 

6.4.4.18.1 O vistoriador tem discricionariedade para liberar, de o�cio, pequenas variações entre o que está previsto no projeto e o que se
apresenta executado, desde que estas variações sejam pontuais e não interfiram no funcionamento eficaz das medidas de segurança contra
incêndio e pânico previstas.

6.4.4.18.2 As pequenas variações devem constar no relatório de inspeção, assim como no campo de observações do CERCON emi�do.

No que tange à altura dos guarda-costas, verificamos que o único que não atende a altura mínima é o de um dos blocos
do "setor oeste" (edificação existente), com 1,71m de altura. Contudo, a altura da arquibancada em relação ao piso de descarga é inferior
a 2,10m, não sendo, portanto, exigido que o guarda-costas daquele bloco tenha 1,80m de altura, conforme item 6.4.3 da NT-12: 

6.4.3 As arquibancadas cujas alturas em relação ao piso de descarga sejam superiores a 2,10 m devem possuir fechamento dos encostos (guarda-
costas) do úl�mo nível superior de assentos, de forma idên�ca aos guarda-corpos, porém, com altura mínima de 1,80 m em relação a este nível
(ver Figura 5).

 

a.3) "Isenção da instalação de sistema de alarme de incêndio, sistema de hidrante e hidrantes urbanos".

Comentário: De forma geral, as medidas de segurança contra incêndio e pânico para as edificações e áreas de risco
estão previstas nas tabelas de exigências do anexo "A" da NT-01, sendo obrigatórias aquelas assinaladas com um "X", ressalvadas as
notas transcritas junto às mesmas:

5.1.1 São obrigatórias as medidas de segurança contra incêndio e pânico assinaladas com “X” nas tabelas de exigências do anexo “A”, devendo ser
observadas as ressalvas em notas transcritas logo abaixo das mesmas. 

As exigências previstas para edificações com divisão F-3 (dentre as quais se inclui estádios de futebol), estão previstas
na tabela 6F.2, em que as exigências de instalação de "ALARME DE INCÊNDIO" e de "HIDRANTE E MANGOTINHOS" aparecem com a
indicação da nota específica nº "3":

3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois;

Já a exigência de instalação de "HIDRANTE URBANO" surge com a indicação da nota específica nº "4":
4 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ; 

Por outro lado, a "Tabela 4" do anexo "A" da NT-01 traz em seu bojo, algumas situações de área não computáveis das
edificações para fins de determinação das instalações preven�vas de proteção contra incêndio e pânico. Sobretudo no inciso IX:

IX - Edificações abertas lateralmente, térrea, com carga de incêndio igual ou inferior a 300 MJ/m2 cujo percurso máximo para sair da projeção da
edificação não seja superior a distância máxima a percorrer prevista pela NT-11.

O Estádio Valdeir José de Oliveira possui área construída de 2.061,40 m², conforme quadro de áreas inserido no Projeto
de Segurança Contra Incêndio e Pânico (protocolo 4854/16). O referido projeto foi aprovado durante a vigência do Anexo A da Norma
Técnica 01 de 2014, no qual era exigido a instalação de sistema de alarme de incêndio, sistema de hidrante e hidrantes urbanos para a
edificação em comento. A norma�va atual vigente, que revogou a anterior, é mais benéfica e isenta a edificação destas instalações.
Considerando que as arquibancadas dos "setores leste e sul" possuem juntas uma área de 1.425,60m² (áreas não computáveis), o que
resta não se enquadra nos critérios de obrigatoriedade dessas exigências (alarme de incêndio, hidrante e mango�nhos e hidrante
urbano) conforme as "notas específicas 3 e 4". 

a.4)  "Adequar a largura dos acessos radiais das arquibancadas do "setor leste".

Comentário: As arquibancadas do "setor leste" foram construídas com 06 (seis) blocos, contendo 09 (nove) lances de
patamares com 18,5m de largura em cada bloco. Cada bloco possui ainda dois acessos radiais, um em cada uma de suas extremidades.
Entretanto, esses acessos radiais foram construídos com 1m de largura, enquanto deveriam ter ao menos 1,2m cada:

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).

Conforme demonstrado anteriormente, o "setor leste" possui ampla vazão de saídas de emergência e um público
considerado pequeno, 1.998 pessoas, aproximadamente 20% do que a norma recomenda:

5.1.2 Em todos os setores devem ter saídas suficientes, em função da população existente, sendo exigidas, no mínimo, duas alterna�vas de saída,
em lados dis�ntos. Recomenda-se que cada setor tenha lotação máxima de 10.000 pessoas.

Mesmo os acessos radiais não atendendo à largura mínima exigida, ao considerarmos o dimensionamento dos acessos
radiais em função da lotação máxima de cada bloco (333 pessoas), verificamos que a metragem existente está bem acima daquilo que a
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NT-12 prevê:

Fluxo de pessoas/m/min = 66

Tempo de deslocamento = 8

Capacidade de escoamento = 66 x 8 = 528

Lotação máxima de cada bloco = 333

Dimensionamento dos acessos radiais = 333 : 528 = 0,63 metros

Conforme demonstrado, pelo cálculo do dimensionamento dos acessos radiais, para cada bloco com lotação máxima,
seriam necessários, em tese, apenas 0,63 m de largura de acesso radial, entretanto, cada bloco possui 2m de acessos radiais para cada
333 pessoas. Se por um lado cada acesso radial não atende à largura mínima exigida, por outro, a soma dos acessos radiais disponíveis
supera em mais de três vezes aquilo que seria necessário para atender essa capacidade de público. 

 

6- Parecer

Considerando que a solicitação atende aos requisitos da NT-01/2020 do CBMGO;

Considerando o disposto no item 10.1 da NT-12, que remete à Comissão Técnica a análise de exigências tecnicamente
inviáveis das edificações de divisão F-3, consideradas existentes e que, pelas caracterís�cas estruturais, não permitam as adequações
previstas nesta norma:

10.1 As ocupações enquadradas no item 2.1 desta Norma Técnica, consideradas existentes nos termos do Código Estadual de Segurança contra
Incêndio e Pânico do Estado de Goiás, e que não permitam, pelas suas caracterís�cas estruturais, as adequações previstas nesta NT, devem ser
analisadas por Comissão Técnica no tocante à exigência tecnicamente inviável. 

Considerando que a NT-01 prevê a possibilidade de se "liberar" de pequenas variações entre o que consta no projeto
aprovado e o que foi executado na edificação:

6.4.4.18.1 O vistoriador tem discricionariedade para liberar, de o�cio, pequenas variações entre o que está previsto no projeto e o que se
apresenta executado, desde que estas variações sejam pontuais e não interfiram no funcionamento eficaz das medidas de segurança contra
incêndio e pânico previstas.

Considerando ainda os disposi�vos de isenções de algumas medidas de segurança previstas na norma;

Diante de todo o exposto, e tendo em vista as caracterís�cas da edificação em estudo (data de construção, baixa
capacidade de público, ampla área de refúgio, quan�dade e largura de saídas de emergência superdimensionadas, capazes de comportar
o abandono da edificação de forma segura) essa Comissão Técnica, por unanimidade, acata as solicitações con�das no requerimento
(000026980583) para fins de emissão do respec�vo CERCON, mediante ao cumprimento das alterna�vas propostas:

1ª  Redução da lotação máxima do estádio em 10% da sua população, ou seja, de 4.100 pessoas, para 3.690 pessoas;

2ª Instalação de sistema de monitoramento por câmera nas dependências do Estádio Valdeir José de Oliveira, situado
na Av. Goiás, setor Barsanulfo, nesta cidade de Goianésia-GO;

3ª Limitar o público total do camarote sul (situado no bloco central do "setor oeste") e cabines de rádio a no máximo 19
pessoas.

É o parecer.

 

 

 

Juliano Borges Ferreira Moraes - Maj QOC
Presidente

 
 
 
 

Ana Lúcia Cardoso - Cap QOC
Membro

 
 
 
 

Antônio Fernandes da Silva Júnior - 2º Ten QOA/Administra�vo
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18º BBM - Goianésia, aos 27 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR, Bombeiro (a) Militar, em 27/01/2022, às
18:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por JULIANO BORGES FERREIRA MORAES, Comandante, em 27/01/2022, às 18:22,
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 ANA LUCIA CARDOSO, Subcomandante, em 27/01/2022, às 18:22, 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 000026923332 e o código CRC 432A9ED1.

 
18º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - 18º BBM - GOIANÉSIA 

AVENIDA CONTORNO 11736 Qd.S/Q Lt.S/L - Bairro DONA FIICA II - CEP 76387-050 - GOIANESIA - GO - S/C (62)3353-
3393

 

Referência: Processo nº 202200011002734 SEI 000026923332

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026923332&crc=432A9ED1
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 65/2022 - CBM

 

 

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

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS, em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro
de 2013, alínea “c” do § 1º do ar�go 67 da Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, ar�go 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos do
Processo SEI n° 202200011001192, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 09 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 29 de janeiro de 2022, à Cb QP/Combatente 03.385 LUDMILA CORRÊA DA SILVA, CPF nº
010.799.891-29, conforme Parecer n° 667/2022 - CSAU (000026998821), Despacho n° 72/2022 - CSAU
(000026999238) e Despacho n° 537/2022 - SG (000027018095).

 

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

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 27 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 28/01/2022, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 28/01/2022, às 16:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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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
000027035035 e o código CRC B7E06078.

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

Referência: Processo nº 202200011001192 SEI 000027035035

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027035035&crc=B7E06078
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 68/2022 - CBM

 

 

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

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS, em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro
de 2013, alínea “c” do § 1º do ar�go 67 da Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, ar�go 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos do
Processo SEI n° 202200011002716, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 30 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 21 de janeiro de 2022, ao 2º Ten QOA/Administra�vo 01.084 DALTON COSTA MARTINS, CPF nº
624.380.421-68, conforme Parecer n° 607/2022 - CSAU (000026943808), Despacho n° 67/2022 - CSAU
(000026951993) e Despacho n° 534/2022 - SG (000027011772).

 

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

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 27 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 28/01/2022, às 15:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 28/01/2022, às 16:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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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
000027038693 e o código CRC B71E6C92.

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

Referência: Processo nº 202200011002716 SEI 000027038693

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027038693&crc=B71E6C92
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 46/2022 - CBM

 

Atribui funções a militares que especifica.
 

O SUBCOMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 115 do Decreto estadual n.
9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria da Segurança Pública, e do art. 54,
III, da Lei estadual nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018, que Institui o Código de Ética e Disciplina dos
Militares do Estado de Goiás, considerando ainda o disposto no art. 30, II, da Norma Administrativa nº 05,
e tendo em vista o Ofício nº 2.229/2022 - COTI (000026648447), resolve:

 
Art. 1º  Designar militares relacionados abaixo em suas respectivas funções:

- Cap QOC 02.779 JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro: Chefe do Departamento
de Investigação e Perícia de Incêndio - DIPI;

- Cap QOC 02.773 RICARDO de Souza Oliveira: Sub-Chefe do Departamento
de Investigação e Perícia de Incêndio - DIPI;

- Cap QOC 02.776 Hugo de Oliveira BAZÍLIO: Chefe da Seção de Análise e
Pesquisa – SAPES;

- Cap QOC 02.774 Renato Cassimiro SANTIAGO: Chefe da Seção de Perícia
Interna e Externa – SEPEX;

- Cap QOC 02.157 Ricardo Barros ROCHA: Manutenção e Aperfeiçoamento  dos
Softwares de Pericia;

- 1º Ten QOC 02.358 CLEVER Fideles Reis: Controle, Manutenção e
Aperfeiçoamento de Viaturas;

- 1º Ten QOC 03.679 BRUNO André Xavier de Lima: Controle , Manutenção e
Aperfeiçoamento de Equipamentos da Perícia;

- 1º Ten QOC 02.799 WENDER Araújo: Gestão/Confecção das Escalas de Serviço
e Controle de PSE;

- 1º Ten QOC 03.849 WHESLLEY Alves Sardinha: Gestão/Confecção das Escalas
de Serviço e Controle de PSE.

 
Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.          
 
Gabinete do Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 28 dias do mês

de janeiro de 2022.
 



31/01/2022 11:47 SEI/GOVERNADORIA - 000027046636 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=32580310&infra_siste… 2/2

 
 

JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO - CORONEL QOC
Subcomandante Geral

 
 

Documento assinado eletronicamente por JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO, Subcomandante
Geral, em 28/01/2022, às 14:30, 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
000027046636 e o código CRC 854BC61A.

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

Referência: Processo nº 202200011001486 SEI 000027046636

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027046636&crc=854BC61A
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

 
Portaria 0947/2021 - SSP

 

 

PORTARIA Nº 0947, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

 

 
Designa gestor de convênio firmado pela Secretaria de Estado da
Segurança Pública.

 

 

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 09
de fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.486, no uso de suas
atribuições legais e usando da competência que lhe confere a Portaria nº 0084, de 12 de fevereiro de
2021, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no Processo
SEI nº 202100016034607,

Considerando a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execução dos
convênios firmados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, tendo em vista os princípios da
legalidade, moralidade e eficiência; e

Considerando o comando insculpido no art. 67 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que impõe à Administração o dever de acompanhar e fiscalizar a execução de seus convênios e
as disposições da Lei estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, especialmente o art. 51 e
seguintes, resolve:

 

Art. 1º  Designar o TC QOC 01.409 ALTIERI ARAÚJO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº
871.625.711-15, Bombeiro Militar, para atuar como Gestor do Convênio Federal nº 916828/2021
(000025535626), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, e
o Estado do Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Goiás,
tendo como objeto a modernização de unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás,
situadas em Goiânia e Anápolis, por meio da aquisição de Viaturas e Equipamentos Operacionais,
conforme detalhado no Plano de Trabalho.

 

Art. 2º  Designar o Cap QOC 03.138 ROGÉRIO SILVA DE MATOS, inscrito no CPF nº
007.073.731-23, Bombeiro Militar, para ocupar a função de suplente, subs�tuindo o �tular em seus
impedimentos e afastamentos legais.

 

Art. 3º  Estabelecer que, para a consecução do obje�vo proposto neste ato, o servidor
ora designado, deverá:
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I – acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas no
referido convênio sob sua gestão, bem como, garan�r o início do(s) processo(s) aquisi�vo(s) no prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o início da vigência do convênio federal, adotando como
referência o cumprimento das obrigações os prazos constantes na Portaria Interministerial nº 424/2016 e
termo de convênio;

II – observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência; e

III – comunicar à autoridade competente, com antecedência mínima de 90 (noventa)
dias, a data de expiração da vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação.

 

Art. 4º  Estabelecer ainda que o Gestor ora designado apresentará à Superintendente
de Gestão Integrada desta Pasta relatório mensal sobre a execução do ajuste, que deverá conter:

I – descrição circunstanciada da execução do convênio;

II – eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;

III – as ocorrências que o Gestor julgar per�nente relatar, diante da possibilidade de
interrupção ou suspensão da execução do convênio; e

IV – a necessidade de tomada de decisões que exorbitarem de suas funções.

Parágrafo único.  A periodicidade estabelecida não impede a comunicação eventual de
ocorrências consideradas urgentes pelo Gestor.

 

Art. 5º  Determinar que o Gestor deva, obrigatoriamente, observar as disposições
expressas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contrato, ins�tuído por meio da Portaria n° 435/2020 –
 SSP (000014835887).

 

Art. 6º  Determinar que a Superintendente de Gestão Integrada, diante da constatação
de descumprimento desta Portaria, comunique, incon�nen�, o fato à autoridade competente para a
adoção das medidas cabíveis.

 

Art. 7º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

 

Art. 8º  Determinar o encaminhamento desta à Superintendência de Gestão
Integrada/SSP e à Gerência de Convênios/SSP para conhecimento e demais providências que o caso
requer.

 

 

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ, Subsecretário (a),
em 15/12/2021, às 17:41, 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
000026078084 e o código CRC 72D1EF6D.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026078084&crc=72D1EF6D
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Secretaria de Estado da Segurança Pública – www.ssp.go.gov.br

Av. Anhanguera, n. 7364 – Setor Aeroviário – CEP 74.435-300 Goiânia - GO 

fone: 3201-1000

Referência: Processo nº 202100016034607 SEI 000026078084
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

 
Portaria 0948/2021 - SSP

 

 

PORTARIA Nº 0948, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

 

 
Designa gestor de convênio firmado pela Secretaria de Estado da
Segurança Pública.

 

 

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, nomeado pelo Decreto de 09
de fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.486, no uso de suas
atribuições legais e usando da competência que lhe confere a Portaria nº 0084, de 12 de fevereiro de
2021, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.492, e tendo em vista o disposto no Processo
SEI nº 202100016034607,

Considerando a necessidade de manter o controle e a fiscalização sobre a execução dos
convênios firmados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, tendo em vista os princípios da
legalidade, moralidade e eficiência; e

Considerando o comando insculpido no art. 67 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, que impõe à Administração o dever de acompanhar e fiscalizar a execução de seus convênios e
as disposições da Lei estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, especialmente o art. 51 e
seguintes, resolve:

 

Art. 1º  Designar o Cap QOC 03.185 DIEGO DE ALMEIDA FERREIRA, inscrito no CPF nº
944.932.941-91, Bombeiro Militar, para atuar como Gestor do Convênio Federal nº 916809/2021
(000025535914), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública, e
o Estado do Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Goiás,
tendo como objeto a modernização de unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás,
situadas em Ceres e Morrinhos, por meio da aquisição de Viaturas de uso operacional, conforme
detalhado no Plano de Trabalho.

 

Art. 2º  Designar o 1º Ten QOC 02.525 RICARDO RODRIGUES DE MATOS, inscrito no CPF
nº 056.527.616-60, Bombeiro Militar, para ocupar a função de suplente, subs�tuindo o �tular em seus
impedimentos e afastamentos legais.

 

Art. 3º  Estabelecer que, para a consecução do obje�vo proposto neste ato, o servidor
ora designado, deverá:
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I – acompanhar a execução e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas no
referido convênio sob sua gestão, bem como, garan�r o início do(s) processo(s) aquisi�vo(s) no prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o início da vigência do convênio federal, adotando como
referência o cumprimento das obrigações os prazos constantes na Portaria Interministerial nº 424/2016 e
termo de convênio;

II – observar e fazer cumprir o prazo de sua vigência; e

III – comunicar à autoridade competente, com antecedência mínima de 90 (noventa)
dias, a data de expiração da vigência do ajuste e a eventual necessidade de prorrogação.

 

Art. 4º  Estabelecer ainda que o Gestor ora designado apresentará à Superintendente
de Gestão Integrada desta Pasta relatório mensal sobre a execução do ajuste, que deverá conter:

I – descrição circunstanciada da execução do convênio;

II – eventual descumprimento das cláusulas ajustadas;

III – as ocorrências que o Gestor julgar per�nente relatar, diante da possibilidade de
interrupção ou suspensão da execução do convênio; e

IV – a necessidade de tomada de decisões que exorbitarem de suas funções.

Parágrafo único.  A periodicidade estabelecida não impede a comunicação eventual de
ocorrências consideradas urgentes pelo Gestor.

 

Art. 5º  Determinar que o Gestor deva, obrigatoriamente, observar as disposições
expressas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contrato, ins�tuído por meio da Portaria n° 435/2020 –
 SSP (000014835887).

 

Art. 6º  Determinar que a Superintendente de Gestão Integrada, diante da constatação
de descumprimento desta Portaria, comunique, incon�nen�, o fato à autoridade competente para a
adoção das medidas cabíveis.

 

Art. 7º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

 

Art. 8º  Determinar o encaminhamento desta à Superintendência de Gestão
Integrada/SSP e à Gerência de Convênios/SSP para conhecimento e demais providências que o caso
requer.

 

 

AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO AUGUSTO DA CRUZ, Subsecretário (a),
em 15/12/2021, às 17:41, 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
000026078426 e o código CRC 90DD325F.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000026078426&crc=90DD325F
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 66/2022 - CBM

 

 

Dispõe sobre concessão de Licença Especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, da alínea “a” do § 1° e § 3° do art. 67, c/c art. 68, da Lei
n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, ar�gos 8° e 9º da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e
considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011002710, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder Licença Especial, em caráter excepcional, ao militar abaixo relacionado:

GRADUAÇÃO RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
Cb QP/Combatente 03.782 DIEGO HENRIQUE ALVES RIBEIRO 864.446.621-68 1° quinquênio 1 mês 03/03 a 02/04/2022

 

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

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 27 dias do mês de janeiro de 2022.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 28/01/2022, às 15:56, conforme art.
2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 28/01/2022, às 16:59, 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 000027035726 e o código CRC F5CEDCEC.
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