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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 12/2022 - CBM

 
Aprova a Norma Administrativa nº 29 - Obras e Serviços de Arquitetura e Engenharia.

 
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 n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

 
Considerando a necessidade de procedimentos a serem adotados no planejamento,

execução e administração das obras e serviços de arquitetura e engenharia executados em terrenos
públicos jurisdicionados ao CBMGO; e

Considerando proposta de criação da Norma Administrativa nº 29 - Obras e Serviços de
Arquitetura e Engenharia (000026521155), apresentada pelo Comandante de Apoio Logístico,
conforme Despacho nº 1.710/2021 - CAL (000023690417), resolve:

 
  Art. 1º  Aprovar a Norma Administrativa nº 29 - Obras e Serviços de Arquitetura e

Engenharia, conforme documento SEI nº 000027310407.
Art. 2º  A BM/1 deverá adotar providências visando à publicação da publicação da

norma em comento no portal oficial do CBMGO na internet.
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
Art. 4º  A entrada em vigor da presente norma implicará na revogação de todas as

portarias anteriores que tratam do tema.
Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aos

17 dias do mês de fevereiro de 2022.
 
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
Comandante-Geral

 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/02/2022, às 12:41, 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
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Título I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Capítulo I 
Da Aplicação e Dos Princípios 

 

Art. 1º Esta norma se aplica a todas obras de 
reforma ou construção no âmbito do CBMGO. 

 

Art. 2º Não estão abrangidos pelos preceitos desta 
norma, pequenos reparos que não exijam o 
acompanhamento de um profissional de 
engenharia ou arquitetura, tais como: 

I- correção de vazamentos e infiltrações; 

II- pintura; 

III- troca de revestimento, desde que não 
impliquem em aumento de carga; e 

IV-  reparos das instalações elétricas como troca de 
lâmpadas e tomadas. 

Parágrafo único. O rol descrito no caput deste 
artigo não é limitante. Caso haja dúvidas sobre a 
complexidade dos serviços mencionados no caput 
deste artigo, poderá ser realizada consulta técnica 
com a equipe do Departamento de Engenharia e 
Construção do CBMGO (DECON/CAL). 

 

Art. 3º Na aplicação desta Norma, serão 
observados os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 
eficiência, do interesse público, da probidade 
administrativa, da igualdade, do planejamento, da 
transparência, da eficácia, da segregação de 
funções, da motivação, da vinculação ao edital, do 
julgamento objetivo, da segurança jurídica, da 
razoabilidade, da competitividade, da 
proporcionalidade, da celeridade, da 
economicidade e do desenvolvimento sustentável. 

 

Capítulo II 
Da Finalidade 

 
Art. 4º Esta norma tem por finalidade regular os 
procedimentos a serem adotados no planejamento, 
execução e administração de obras e serviços de 
arquitetura e engenharia executados em terrenos 
públicos jurisdicionados ao CBMGO. A presente 
Norma também rege os serviços de arquitetura, 
engenharia e correlatos, relacionados às obras em 
qualquer unidade do CBMGO. 

 

 

 

Capítulo III 
Das Definições e Abreviaturas 

 

 Art. 5º Para os fins de aplicação desta norma, 
ficam estabelecidas as seguintes definições e 
abreviaturas: 

I- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA (ART): registro no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, prévio à 
execução de qualquer serviço de Engenharia ou 
Agronomia, objeto do contrato. Define, para os 
efeitos legais, os responsáveis técnicos pela 
execução destes serviços; 

II- ANTEPROJETO: peça técnica com todos os 
subsídios necessários à elaboração do projeto 
básico; 

III- AS BUILT: relação dos projetos elaborados pelo 
executor da obra, durante a obra, que retrate a 
forma exata como foi construído o objeto 
contratado; 

IV- BDI – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS: 
percentual relativo às despesas indiretas que 
incidirá sobre as composições dos custos diretos. 
É um percentual no custo da obra que pode ser 
inserido na composição dos custos unitários ou no 
final do orçamento sobre o custo total. Seu valor é 
avaliado para cada caso específico, pois depende 
do local, tipo de obra e impostos gerais. Inclui, 
ainda, o lucro esperado pelo construtor; 

V- CAL: Comando de Apoio Logístico do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás; 

VI- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 
definição de como a obra será executada por 
etapas, compatibilizando o valor a ser 
desembolsado pela contratante ao estágio em que 
se encontra a obra; 

VII- CONCORRÊNCIA: modalidade de licitação 
para contratação de bens e serviços especiais e de 
obras e serviços comuns e especiais de 
engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: 

a) menor preço; 

b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 

c) técnica e preço; 

d) maior retorno econômico; e 

e) maior desconto. 

VIII- CONTRATAÇÃO POR TAREFA: regime de 
contratação de mão de obra para pequenos 
trabalhos por preço certo, com ou sem 
fornecimento de materiais; 

IX- CONTRATAÇÃO INTEGRADA: regime de 
contratação de obras e serviços de engenharia em 
que o contratado é responsável por elaborar e 
desenvolver os projetos básico e executivo, 
executar obras e serviços de engenharia, fornecer 
bens ou prestar serviços especiais e realizar 
montagem, teste, pré-operação e as demais 
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operações necessárias e suficientes para a entrega 
final do objeto; 

X- CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA: regime 
de contratação de obras e serviços de engenharia 
em que o contratado é responsável por elaborar e 
desenvolver o projeto executivo, executar obras e 
serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar 
serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-
operação e as demais operações necessárias e 
suficientes para a entrega final do objeto; 

XI- CONTRATO DE REPASSE: instrumento 
administrativo, de interesse recíproco, por meio do 
qual a transferência dos recursos financeiros se 
processa por intermédio de instituição ou agente 
financeiro público federal, que atua como 
mandatário da União; 

XII- CONVÊNIO: instrumento que disciplina a 
transferência de recursos financeiros de órgãos ou 
entidades da Administração Pública Federal para 
órgãos ou entidades da Administração Pública 
Estadual, Distrital ou Municipal, visando à 
execução de projeto ou atividade de interesse 
recíproco, em regime de mútua cooperação; 

XIII- CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB): indica o 
custo por metro quadrado de uma edificação, 
baseado em pesquisas de preços a cada mês. É 
publicado mensalmente pelo Sindicato da Indústria 
e Comércio (SINDUSCON) de cada região; 

XIV- DATA BASE: mês de referência do preço 
inicial para o cálculo do reajustamento de preços; 

XV- DECON/CAL: Departamento de Engenharia e 
Construção do CBMGO. Seção subordinada ao 
Comando de Apoio Logístico (CAL); 

XVI- DIÁLOGO COMPETITIVO: modalidade de 
licitação para contratação de obras, serviços e 
compras em que a Administração Pública realiza 
diálogos com licitantes previamente selecionados 
mediante critérios objetivos, com o intuito de 
desenvolver uma ou mais alternativas capazes de 
atender às suas necessidades, devendo os 
licitantes apresentar proposta final após o 
encerramento dos diálogos; 

XVII- EXECUÇÃO DIRETA: execução de obra 
feita pelos órgãos e entidades da Administração, 
pelos próprios meios; 

XVIII- EXECUÇÃO INDIRETA: o órgão ou entidade 
contratada com terceiros para a execução da obra, 
sob qualquer dos seguintes regimes: 

a) EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO: 
contratação da execução da obra ou do serviço por 
preço certo de unidades determinadas; 

b) EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL: 
contratação da execução da obra ou do serviço por 
preço certo e total; e 

c) EMPREITADA INTEGRAL: quando se contrata 
um empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas da obra, serviços 
e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega 
ao contratante em condições de entrada em 
operação, atendidos os requisitos técnicos e legais 
para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características 
adequadas às finalidades para que foi contratado. 

XIX- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR: 
documento constitutivo da primeira etapa do 
planejamento de uma contratação que caracteriza 
o interesse público envolvido e a sua melhor 
solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de 
referência ou ao projeto básico a serem elaborados 
caso se conclua pela viabilidade da contratação; 

XX- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO: 
Serviço executado com vistas a levantar o perfil 
altimétrico do terreno; 

XXI- LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 
procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades que utilizam 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras; ou aquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e 
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 
caso; 

XXII- MATRIZ DE RISCOS: cláusula contratual 
definidora de riscos e de responsabilidades entre 
as partes e caracterizadora do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, em termos 
de ônus financeiro decorrente de eventos 
supervenientes à contratação, contendo, no 
mínimo, as seguintes informações: 

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à 
assinatura do contrato que possam causar impacto 
em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão 
de eventual necessidade de prolação de termo 
aditivo por ocasião de sua ocorrência; 

b) no caso de obrigações de resultado, 
estabelecimento das frações do objeto com relação 
às quais haverá liberdade para os contratados 
inovarem em soluções metodológicas ou 
tecnológicas, em termos de modificação das 
soluções previamente delineadas no anteprojeto 
ou no projeto básico; e 

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento 
preciso das frações do objeto com relação às quais 
não haverá liberdade para os contratados inovarem 
em soluções metodológicas ou tecnológicas, 
devendo haver obrigação de aderência entre a 
execução e a solução predefinida no anteprojeto ou 
no projeto básico, consideradas as características 
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do regime de execução no caso de obras e serviços 
de engenharia. 

XXIII- MEDIÇÃO: verificação das quantidades de 
serviços executados em cada etapa do contrato; 

XXIV- MEMORIAL DESCRITIVO: exposição 
descritiva dos projetos, das partes que os 
compõem e dos princípios em que se basearam, de 
modo que se evidencie a compatibilidade entre as 
soluções apresentadas com o projeto básico e/ou 
executivo; 

XXV- OBRA: toda atividade estabelecida, por força 
de lei, como privativa das profissões de arquiteto e 
engenheiro que implica intervenção no meio 
ambiente por meio de um conjunto harmônico de 
ações que, agregadas, formam um todo que inova 
o espaço físico da natureza ou acarreta alteração 
substancial das características originais de bem 
imóvel; 

XXVI- OBRAS E SERVIÇOS DE GRANDE VULTO: 
aquelas cujo valor estimado seja superior ao limite 
estabelecido no inciso XXII do art. 6 da Lei Federal 
n° 14.133, de 1º de abril 2021; 

XXVII- ORÇAMENTO ESTIMADO: levantamento 
das quantidades e preços dos serviços expressos 
em planilhas, elaborado com base no projeto 
básico; 

XXVIII- PREÇO INICIAL: preço contratado 
inicialmente para a execução de obras ou serviços; 

XXIX- PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para definir e dimensionar a obra ou o 
serviço, ou o complexo de obras ou de serviços 
objeto da licitação, elaborado com base nas 
indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegure a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento e que possibilite a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo 
de execução; 

XXX- PROJETO EXECUTIVO: conjunto de 
elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, com o detalhamento das 
soluções previstas no projeto básico, a 
identificação de serviços, de materiais e de 
equipamentos a serem incorporados à obra, bem 
como suas especificações técnicas, de acordo com 
as normas técnicas pertinentes; 

XXXI- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS: 
mecanismo pelo qual os preços contratados são 
alterados para compensar os efeitos das variações 
inflacionárias; 

XXXII- REALINHAMENTO DE PREÇOS: 
mecanismo pelo qual são alterados os preços dos 
contratos para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da Administração para a 
justa remuneração da obra ou serviço, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico financeiro 
inicial do contrato; 

XXXIII- REFORMA: alteração do espaço original 
ou anteriormente formulado por meio de 
substituição, acréscimo ou retirada de materiais ou 
elementos construtivos ou arquitetônicos, na 
intenção de reformular todo ou parte daquele 
espaço antes definido; 

XXXIV- REGISTRO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA (RRT): registro no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, prévio à execução 
de qualquer serviço de Arquitetura e Urbanismo, 
objeto do contrato. Define, para os efeitos legais, 
os responsáveis técnicos pela execução destes 
serviços; 

XXXV- RESTAURAÇÃO: mesmo significado de 
Reparo, porém aplicado a objetos ou obras 
especificas com alguma importância histórica ou 
artística. Interferência que visa garantir a 
recuperação e preservação de um determinado 
patrimônio cultural; 

XXXVI- REPARO: ato de substituir ou repetir a 
aplicação de materiais ou componentes 
construtivos da edificação, pelo simples motivo de 
deterioração ou danificação daquele anteriormente 
aplicado. Não interfere e nem altera o espaço 
originalmente proposto; 

XXXVII- SERVIÇOS: toda atividade destinada a 
obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto 
instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalho 
técnico-profissional; 

XXXVIII- SERVIÇO DE ENGENHARIA: toda 
atividade ou conjunto de atividades destinadas a 
obter determinada utilidade, intelectual ou material, 
de interesse para a Administração e que, não 
enquadradas no conceito de obra a que se refere o 
inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, 
por força de lei, como privativas das profissões de 
arquiteto e engenheiro ou de técnicos 
especializados, que compreendem: 

a) SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA: todo 
serviço de engenharia que tem por objeto ações, 
objetivamente padronizáveis em termos de 
desempenho e qualidade, de manutenção, de 
adequação e de adaptação de bens móveis e 
imóveis, com preservação das características 
originais dos bens; e 

b) SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA: 
aquele que, por sua alta heterogeneidade ou 
complexidade, não pode se enquadrar na definição 
constante da alínea "a" deste inciso; 
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XXXIX- SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO: acréscimo 
de serviço não constante dos elementos técnicos 
em que se baseou o contrato original, ou o serviço 
resultante da alteração de projeto ou especificação, 
admissível no regime de preço global e no regime 
de preços unitários, mediante celebração de termo 
aditivo próprio, na forma da lei; 

XL- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: 
consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a estudos 
técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 
executivos; pareceres, perícias e avaliações em 
geral; assessorias ou consultorias técnicas; 

XLI- SUPERFATURAMENTO: dano provocado ao 
patrimônio da Administração, caracterizado, entre 
outras situações, por: 

a) Medição de quantidades superiores às 
efetivamente executadas ou fornecidas; 

b) Deficiência na execução de obras e de serviços 
de engenharia que resulte em diminuição da sua 
qualidade, vida útil ou segurança; 

c) Alterações no orçamento de obras e de serviços 
de engenharia que causem desequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato em favor do 
contratado; e 

d)Outras alterações de cláusulas financeiras que 
gerem recebimentos contratuais antecipados, 
distorção do cronograma físico-financeiro, 
prorrogação injustificada do prazo contratual com 
custos adicionais para a Administração ou reajuste 
irregular de preços. 

XLII- TAREFA: quando se ajusta mão-de-obra 
para pequenos trabalhos por preço certo, com ou 
sem fornecimento de materiais. 

 

 

Título II 
DA AUTORIZAÇÃO E DO GESTOR DAS OBRAS 

E SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA 

 
Capítulo I 

Da autorização e Controle 
 
Art. 6º As obras e serviços de arquitetura e 
engenharia no âmbito do CBMGO, abrangidos por 
esta Norma, deverão ter autorização do Comando-
Geral e controle do Comando de Apoio Logístico 
(CAL) onde este deverá providenciar a abertura de 
Processo Administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado. 

 

Art. 7º A autorização das obras ou serviço de 
arquitetura e engenharia pelo Comando-Geral será 
realizado em (02) duas etapas: a primeira 
provisória e a segunda definitiva. 

§ 1º A autorização provisória será realizada quando 
a obra ou serviço de engenharia possuir a 
aprovação do Comando-Geral quanto a sua 
justificativa administrativa ou operacional e 
viabilidade físico-financeira. 

§ 2º A autorização definitiva será realizada após o 
cumprimento de todos os requisitos técnicos 
exigidos na FASE DO ESTUDO TÉCNICO 
PRELIMINAR definidos nesta norma. 

 

Art. 8º Após a autorização provisória, o CAL iniciará 
o Processo Administrativo da obra ou serviço de 
arquitetura e engenharia que passará a integrar o 
Plano de Obras do CBMGO, seguindo ordem de 
prioridade a ser definida pelo Comando-Geral da 
Corporação. 

 

Capítulo II 
Do Gestor da Obra e Serviço de Arquitetura e 

Engenharia 
 
Art. 9º Ao iniciar o Processo Administrativo, o CAL 
deverá designar o GESTOR DA OBRA ou serviço 
de arquitetura e engenharia, responsável por seu 
gerenciamento.  

§ 1º O GESTOR DA OBRA é o bombeiro militar 
lotado no Departamento de Engenharia e 
Construção (DECON/CAL), responsável pelo 
acompanhamento, gerenciamento físico e 
financeiro de sua execução. Sua designação será 
efetivada por portaria do Comandante-Geral; 

§ 2º O GESTOR DA OBRA e serviço de arquitetura 
e engenharia deverá possuir competência técnica 
compatível com as peculiaridades do ajuste, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo 
e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição.  

§ 3º O GESTOR DA OBRA deverá ser habilitado e 
registrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo estadual (CAU), que efetuará o 
registro das Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRTs), respectivamente, referentes aos 
projetos. 

§ 4º O GESTOR DA OBRA designado deverá ser o 
responsável pelo assessoramento técnico ao 
processo de licitação e, preferencialmente, será o 
Gestor do Contrato. 

§ 5º Cabe ao GESTOR DA OBRA, acompanhar e 
verificar sua perfeita execução, em todas as fases, 
até o recebimento da obra ou serviço de arquitetura 
e engenharia, competindo-lhe, primordialmente, 
sob pena de responsabilidade pertinentes à Lei 

Estadual nº 17.928/2012, de 27 de dezembro de 



 

CBMGO/NA-29 – Obras e Serviços de Arquitetura e Engenharia 

 

 página 6/19 
 

2012. 

Título III 
DAS FASES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE 

ARQUITETURA E ENGENHARIA 
 

Capítulo I 
Da Fase do Estudo Técnico Preliminar 

 
Art. 10 Após iniciar o Processo Administrativo de 
obra ou serviço de arquitetura e engenharia, o 
GESTOR DA OBRA deverá providenciar o 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. 

 

Art. 11. O estudo técnico preliminar deverá 
caracterizar o interesse público envolvido e a sua 
melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo 
de referência ou ao projeto básico a serem 
elaborados caso se conclua pela viabilidade da 
contratação. 

 

Art. 12. O estudo técnico preliminar deverá 
evidenciar o problema a ser resolvido e a sua 
melhor solução, de modo a permitir a avaliação da 
viabilidade técnica e econômica da obra, e conterá 
os seguintes elementos: 

I- descrição da necessidade da contratação, 
considerado o problema a ser resolvido sob a 
perspectiva do interesse público; 

II- demonstração da previsão da contratação no 
plano de contratações anual, sempre que 
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento 
com o planejamento da Administração; 

III- requisitos da contratação; 

IV- estimativas das quantidades para a 
contratação, acompanhadas das memórias de 
cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, 
que considerem interdependências com outras 
contratações, de modo a possibilitar economia de 
escala; 

V- levantamento de mercado, que consiste na 
análise das alternativas possíveis, e justificativa 
técnica e econômica da escolha do tipo de solução 
a contratar; 

VI- estimativa do valor da contratação, 
acompanhada dos preços unitários referenciais, 
das memórias de cálculo e dos documentos que lhe 
dão suporte, que poderão constar de anexo 
classificado, se a Administração optar por 
preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação; 

VII- descrição da solução como um todo, 
inclusive das exigências relacionadas à 
manutenção e à assistência técnica, quando for o 
caso; 

VIII- justificativas para o parcelamento ou não da 
contratação; 

IX- demonstrativo dos resultados pretendidos em 
termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 
financeiros disponíveis; 

X- providências a serem adotadas pela 
Administração previamente à celebração do 
contrato, inclusive quanto à capacitação de 
servidores ou de empregados para fiscalização e 
gestão contratual; 

XI-  contratações correlatas e/ou interdependentes; 

XII- descrição de possíveis impactos ambientais e 
respectivas medidas mitigadoras, incluídos 
requisitos de baixo consumo de energia e de outros 
recursos, bem como logística reversa para 
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, 
quando aplicável; e 

XIII- posicionamento conclusivo sobre a 
adequação da contratação para o atendimento da 
necessidade a que se destina. 

§ 1º O estudo técnico preliminar deverá conter ao 
menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, 
VIII e XIII deste artigo e, quando não contemplar os 
demais elementos previstos no referido parágrafo, 
apresentar as devidas justificativas. 

§ 2º Se demonstrada a inexistência de prejuízo 
para a aferição dos padrões de desempenho e 
qualidade almejados, a especificação do objeto 
poderá ser realizada apenas em termo de 
referência ou em projeto básico, dispensada a 
elaboração de projetos. 

 

Art. 13. O estudo técnico preliminar será iniciado 
pelo PROGRAMA DE NECESSIDADES, definindo 
o universo de ações e empreendimentos que 
deverão ser relacionados para estudos de 
viabilidade, com os seguintes procedimentos: 

I- estabelecer as características básicas de cada 
obra, tais como: fim a que se destina, futuros 
usuários, dimensões, padrão de acabamento 
pretendido, equipamentos e mobiliários a serem 
utilizados, entre outros aspectos; 

II- considerar a área de influência da futura obra, 
levando em conta o efetivo e a região a serem 
beneficiadas; 

III- observar as restrições legais e sociais 
relacionadas com a obra em questão, isto é, deve 
ser cumprido o Código de Obras Municipal e 
demais responsabilidades legais pertinentes; 

IV- a escolha do local da obra deve seguir o 
programa de necessidades, considerando as 
dimensões necessárias para o empreendimento. A 
definição do terreno deve preceder o estudo de 
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viabilidade e os projetos, e não devem ser 
esquecidas as áreas de estacionamento, recuos, 
vegetação e outras exigências fixadas pela 
legislação municipal; 

V- devem ser levados em conta aspectos diversos, 
como: infraestrutura disponível para realização da 
obra (vias de acesso, água, energia); 
disponibilidade de mão-de-obra e de materiais na 
região; 

VI-  considerar condições topográficas; tipo de solo; 
existência de água (nível do lençol freático); 
situação legal do terreno; e outros aspectos 
conforme o caso específico. Esta análise 
certamente conduzirá a uma escolha eficiente, 
evitando terrenos cujas características onerem 
desnecessariamente a obra; e 

VII- verificar as condições legais do terreno e seu 
Registro Cartorial, sendo permitida a construção 
somente em terrenos jurisdicionados ao Estado. 

 

Art. 14. Depois do Programa de Necessidades, 
deve-se estabelecer o ESTUDO DE VIABILIDADE 
que objetive eleger a obra ou serviço de arquitetura 
e engenharia que melhor responda ao programa de 
necessidades, sob os aspectos técnico, ambiental 
e socioeconômico: 

I- no aspecto técnico, devem ser avaliadas as 
alternativas para a implantação do projeto; 

II- a avaliação ambiental envolve o exame 
preliminar do impacto ambiental do 
empreendimento, de forma a promover a perfeita 
adequação da obra com o meio ambiente; e 

III- a análise socioeconômica, por sua vez, inclui o 
exame das melhorias e possíveis malefícios 
advindos da implantação da obra. 

Parágrafo único. Durante esta etapa, deve ser 
promovida a avaliação expedita do custo de cada 
possível alternativa. Uma das maneiras para isso é 
multiplicar o custo por metro quadrado, Custo 
Unitário Básico – CUB, obtido em revistas 
especializadas em função do tipo de obra, pela 
estimativa da área equivalente de construção, 
calculada de acordo com a NBR 12.721/1993 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 

 

Art. 15. Nos casos de escolha de terrenos para a 
realização de obras, deve-se levar em conta os 
seguintes critérios: 

I- além da edificação, devem-se considerar as 
áreas necessárias também para estacionamento, 
recuos em relação às divisas, ajardinamento e 
outras exigências fixadas pela legislação 
municipal; 

II- infraestrutura disponível para realização da 
obra: vias de acesso, redes públicas de 
fornecimento de água, de coleta de esgoto, de 
drenagem pluvial e de energia elétrica; 

III- disponibilidade de mão-de-obra e de materiais 
na região; 

IV- condições topográficas: terreno plano ou 
ondulado, mais alto ou mais baixo que as ruas 
adjacentes, etc; 

V- tipo de solo: seco, alagado, profundidade do 
lençol freático (água subterrânea), etc; e 

VI- situação legal do terreno: identificação dos 
proprietários e verificação da existência de 
hipotecas ou pendências judiciais junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis, de modo a se assegurar 
que o Poder Público possa dispor do terreno. 
Dependendo do tipo de empreendimento, será 
necessário obter licença prévia do órgão ambiental 
municipal ou estadual. 

 

Art. 16. Com todos os requisitos técnicos da FASE 
PRELIMINAR cumpridos, o GESTOR emitirá 
relatório conclusivo e providenciará o 
encaminhamento ao Comando-Geral para 
apreciação da liberação definitiva. 

 

Capítulo II 
Da Fase de Projetos 

  
Art. 17. Obtendo-se a liberação definitiva, o 
GESTOR verificará e providenciará, antes da 
elaboração dos projetos, as aprovações conforme 
os planos diretores municipais, legislação estadual 
e demais legislações referentes às obras e serviços 
de arquitetura e engenharia, conforme as 
especificações definidas pelo Departamento de 
Engenharia e Construção (DECON/CAL). 

 

Art. 18. O GESTOR verificará a necessidade de 
licenciamento ambiental para a obra em análise, 
conforme dispõem as Resoluções do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nos 
001/1986, 237/1997 e 412/2009 e a Lei Federal n° 
6.938, de 31 de agosto de1981. 

 

Art. 19. No caso de a licença ambiental ser exigida, 
deve-se observar a necessidade de ser obtida: 

I- Licença Prévia (previamente à licitação); e 

II- Licença de Instalação (antes do início da 
execução da obra). 

 

Art. 20. Os projetos para construção, reforma ou 
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ampliação serão elaborados em três etapas 
sucessivas: anteprojeto, projeto básico e projeto 
executivo. 

 

Art. 21. Todos os estudos e projetos deverão ser 
desenvolvidos de forma que guardem sintonia 
entre si, tenham consistência material e atendam 
às diretrizes gerais do programa de necessidades 
e dos estudos de viabilidade. 

 

Art. 22. A responsabilidade pela elaboração dos 
projetos será de profissionais ou empresas 
legalmente habilitadas pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) local ou pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local. 

 

Art. 23. O autor ou autores deverão assinar todas 
as peças que compõem os projetos específicos, 
indicando o número da inscrição de registro das 
ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos 
da Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
e da Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 
2010. 

 

Art. 24. Os projetos devem ser elaborados de 
acordo com as leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais 
direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, 
e em conformidade com as normas técnicas 
devidas. 

 

Art. 25. As obras e serviços destinados aos 
mesmos fins devem seguir projetos padronizados 
por tipos, categorias ou classes, exceto quando 
esses projetos-padrão não atenderem às 
condições peculiares do local ou às exigências 
específicas do empreendimento. 

 

Art. 26. A elaboração dos projetos, além de 
observar as características e condições do local de 
execução dos serviços ou obra e seu impacto 
ambiental, tem de considerar os seguintes 
requisitos: 

I- segurança; 

II- funcionalidade e adequação ao interesse 
público; 

III- possibilidade de emprego de mão-de-obra, 
materiais, tecnologia e matérias-primas existentes 
no local para execução, de modo a diminuir os 
custos de transporte; 

IV- facilidade e economia na execução, 
conservação e operação, sem prejuízo da 

durabilidade da obra ou serviço; 

V- adoção das normas técnicas de saúde e de 
segurança do trabalho adequadas; 

VI- infraestrutura de acesso; 

VII- aspectos relativos à insolação, iluminação e 
ventilação. 

Art. 27. O responsável pela autoria dos projetos 
deve providenciar o alvará de construção e suas 
aprovações pelos órgãos competentes, tais como, 
Prefeitura Municipal, CBMGO, concessionárias de 
serviços públicos (energia, telefonia, saneamento, 
etc.) e entidades de proteção sanitária e do meio 
ambiente. 

§ 1º Mesmo que o encaminhamento para 
aprovação formal nas diversas instituições de 
fiscalização e controle não seja realizado 
diretamente pelo autor do projeto, serão de sua 
responsabilidade as eventuais modificações 
necessárias à sua aprovação. 

§ 2º A aprovação do projeto não exime seus 
autores das responsabilidades estabelecidas pelas 
normas, regulamentos e legislação pertinentes às 
atividades profissionais. 

 

Art. 28. Qualquer alteração de projeto ou 
especificação proposta pela OBM executora 
somente poderá ser executada após análise e 
aprovação do DECON/CAL, devendo, sempre que 
possível, ficar restrita ao orçamento da obra. 

 

Art. 29. O CBMGO poderá exigir certificação por 
organização independente acreditada pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) como condição para aceitação de: 

I- estudos, anteprojetos, projetos básicos e 
projetos executivos; 

II- conclusão de fases ou de objetos de contratos; 

III- materiais e corpo técnico apresentados por 
empresa para fins de habilitação. 

 

Seção I 
Anteprojeto 

 
Art. 30. Após a definição da obra ou serviço de 
arquitetura e engenharia a ser realizada, será 
necessária a elaboração de ANTEPROJETO que 
passará pela apreciação e a aprovação formal do 
Chefe do DECON. 

 

Art. 31. O anteprojeto deve conter, no mínimo, os 
seguintes elementos: 
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I- demonstração e justificativa do programa de 
necessidades, avaliação de demanda do público-
alvo, motivação técnico-econômico-social do 
empreendimento, visão global dos investimentos e 
definições relacionadas ao nível de serviço 
desejado; 

II- condições de solidez, de segurança e de 
durabilidade; 

III- prazo de entrega; 

IV- estética do projeto arquitetônico, traçado 
geométrico e/ou projeto da área de influência, 
quando cabível; 

V- parâmetros de adequação ao interesse público, 
de economia na utilização, de facilidade na 
execução, de impacto ambiental e de 
acessibilidade; 

VI- proposta de concepção da obra ou do serviço 
de engenharia; 

VII- projetos anteriores ou estudos preliminares 
que embasaram a concepção proposta; 

VIII- levantamento topográfico e cadastral; 

IX-  pareceres de sondagem; e 

X- memorial descritivo dos elementos da 
edificação, dos componentes construtivos e dos 
materiais de construção, de forma a estabelecer 
padrões mínimos para a contratação; 

Parágrafo único. O anteprojeto deve ser elaborado 
no caso de obras de maior porte e consiste na 
representação técnica da opção aprovada na etapa 
anterior. O anteprojeto deve apresentar os 
principais elementos – plantas baixas, cortes e 
fachadas – de arquitetura, da estrutura e das 
instalações em geral do empreendimento, além de 
determinar o padrão de acabamento e o custo 
médio. 

 
Seção II 

Projeto Básico 
 

Art. 32. O Projeto Básico deve abranger toda a obra 
e possuir os requisitos estabelecidos pela Lei das 
Licitações, devendo conter os seguintes 
elementos: 

I- levantamentos topográficos e cadastrais, 
sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e 
análises laboratoriais, estudos socioambientais e 
demais dados e levantamentos necessários para 
execução da solução escolhida; 

II- soluções técnicas globais e localizadas, 
suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por 
ocasião da elaboração do projeto executivo e da 
realização das obras e montagem, a necessidade 
de reformulações ou variantes quanto à qualidade, 
ao preço e ao prazo inicialmente definidos; 

III- identificação dos tipos de serviços a executar 
e dos materiais e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como das suas especificações, de modo 
a assegurar os melhores resultados para o 
empreendimento e a segurança executiva na 
utilização do objeto, para os fins a que se destina, 
considerados os riscos e os perigos identificáveis, 
sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

IV- informações que possibilitem o estudo e a 
definição de métodos construtivos, de instalações 
provisórias e de condições organizacionais para a 
obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

V- subsídios para montagem do plano de 
licitação e gestão da obra, compreendidos a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários 
em cada caso; e 

VI- orçamento detalhado do custo global da obra, 
fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados, obrigatório 
exclusivamente para os regimes de execução 
previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do 
art. 46 da Lei Federal nº 14.133 de 2021; 

 

Art. 33. O projeto básico deve ser gerido, 
fiscalizado e aprovado pelo próprio GESTOR DA 
OBRA. 

§ 1º No caso do CBMGO não dispor de profissional 
técnico especializado, deverá ser feita uma 
licitação específica para contratar empresa para 
elaborar o projeto básico. 

§ 2º Caso seja necessário, o edital para 
contratação desse projeto deverá conter, entre 
outros requisitos, o orçamento estimado dos custos 
dos projetos e o seu cronograma de elaboração. 

 

Seção III 
Projeto Executivo 

 
Art. 34. Após a elaboração do projeto básico, 
deverá ser providenciado o projeto executivo, que 
apresentará os elementos necessários à realização 
da obra com nível máximo de detalhamento de 
todas as suas etapas. 

 

Seção IV 
Especificações Técnicas 

 
Art. 35. As especificações técnicas deverão ser 
representadas de maneira a caracterizar os 
materiais, equipamentos e serviços a serem 
utilizados na obra, visando a desempenho técnico 
determinado. 
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Art. 36. As especificações técnicas deverão ser 
elaboradas em conformidade com normas técnicas 
e práticas específicas, de modo a abranger todos 
os materiais, equipamentos e serviços previstos no 
projeto. 

Art. 37. As especificações técnicas não poderão 
reproduzir catálogos de determinado fornecedor ou 
fabricante, de modo a permitir alternativas de 
fornecimento. 

§ 1º Quando de sua elaboração, devem ser 
definidas as condições de aceitação de produto 
similar, para não restringir a uma única marca 
aceitável. 

§ 2º Se a referência de marca ou modelo for 
indispensável para a perfeita caracterização do 
material ou equipamento, a especificação deverá 
conter obrigatoriamente a expressão “ou 
equivalente”. 
 

Seção V 
Planilhas Orçamentárias 

 
Art. 38. O orçamento-base da licitação será 
detalhado e tem como principal objetivo servir de 
parâmetro para se definir os critérios de 
aceitabilidade de preços unitários e global no edital, 
sendo a principal referência para a análise das 
propostas das empresas licitantes. 

§ 1º Para a elaboração de orçamentos de 
referência de obras públicas devem ser adotados 
as Tabelas Referenciais de Custo, seguindo os 
critérios estabelecidos em Decreto Federal. 

§ 2º As obras e serviços de arquitetura e 
engenharia que utilizem contratos de repasse com 
a União devem seguir as orientações estabelecidas 
em Portaria Interministerial equivalente. 

 

Art. 39. Na elaboração das planilhas orçamentárias 
deverá cumprir as seguintes etapas: 

I- apropriação dos serviços necessários e suas 
quantidades com base no projeto básico; 

II- apuração do custo unitário de cada um dos 

Serviços; 

III- apuração do BDI; e 

IV- cálculo do preço final da obra. 

 

Art. 40. O custo de referência de obras e serviços 
de engenharia, oriundos de recursos Municipais ou 
Estadual, seguirá, preferencialmente, as 
Resoluções da Agência Goiana de Infraestrutura e 
transporte (GOINFRA) que estabelecem as 

Tabelas de Referência de Custos para obras e 
serviços de edificações a serem contratadas e 
executadas pelos órgãos da administração 
estadual. 

 

Art. 41. O custo de referência de obras e serviços 
de engenharia, exceto os serviços de obras de 
infraestrutura de transporte, oriundos de recursos 
Federais, em especial aqueles oriundos de 
convênio com a União, será obtido a partir de 
composições de custos unitários menores ou iguais 
à mediana de seus correspondentes nos custos 
unitários de referência do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(SINAPI), gerido pela Caixa Econômica Federal 
(CEF) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

 

Art. 42. No caso de obras de infraestrutura de 
transportes, oriundos de recursos Federais, o custo 
de referência pode ser obtido a partir das 
composições dos custos unitários da tabela do 
Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO), 
cujas manutenção e divulgação estão a cargo do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT). 

 

Art. 43. Podem ser criadas Composições de Custo 
Unitário utilizando como base os insumos e índices 
dos sistemas de referência de custo, sendo 
adotados ajustes para adequar as especificidades 
locais ou de projeto, desde que demonstrada a 
pertinência destes para a obra ou serviço de 
arquitetura e engenharia a ser orçada em relatório 
técnico elaborado por profissional habilitado. Tais 
composições devem ser apresentadas na integra 
em Relatório de Composições Auxiliares. 

 

Art. 44. Poderão ser adotados custos unitários de 
outras tabelas de referência desde que 
formalmente aprovadas por órgão ou entidade da 
administração pública e, a título de 
complementação, podem ainda ser utilizadas 
revistas técnicas especializadas e pesquisas no 
mercado local. É fundamental que as fontes de 
consulta sejam indicadas. 

 

Art. 45. No caso de insumo ou serviço cujo preço 
não seja contemplado pelos sistemas referenciais 
de custos disponíveis para consulta, pode-se 
realizar pesquisa de mercado, procedimento 
previsto no Decreto Federal. 

Parágrafo único. Deverá ser apresentado um Mapa 
de Cotações, elaborado por profissional habilitado, 
apresentando no mínimo três valores de orçamento 
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de empresas diferentes, sendo adotado o valor 
médio ou a mediana do serviço, de acordo com o 
mais conveniente ao orçamento. 

 

Art. 46. O valor do BDI deve ser avaliado para cada 
caso, uma vez que seus componentes variam em 
função do local, do tipo de obra e da própria 
composição orçamentária. 

§ 1º Deverá ser verificado com o município o valor 
da alíquota de Imposto Sobre o Serviço (ISS) 
correspondente ao local e a porcentagem adotada 
como equivalente a mão de obra no orçamento. 

§ 2º A metodologia de cálculo do BDI deve ser a 
adotada pelo Tribunal de Contas da União em 
Acórdãos e publicações mais recentes. Tais 
valores de BDI devem respeitar os percentuais 
máximos e mínimos estabelecidos. 

§ 3º Deverá ser desenvolvida Planilha de 
Composição do BDI, elaborada por profissional 
habilitado, apresentando a composição detalhada 
adotada para o BDI em questão. 

§ 4º Deverá ser indicado se foi adotado no 
orçamento a mão de obra desonerada ou onerada 
quanto a incidência dos Encargos Sociais, 
adequando os índices de BDI correspondentes e 
demonstrando que a opção adotada é a mais 
vantajosa para a Administração Pública. 

 

Art. 47. O orçamento deve ser elaborado por 
profissional habilitado, com recolhimento de ART 
ou RRT da planilha orçamentária que fixará o Preço 
Máximo adotado na licitação. Se o orçamento for 
alterado antes da licitação, deverá ser efetuado o 
registro de ART ou RRT complementar de 
orçamento, pelo mesmo profissional, ou o 
recolhimento de uma nova ART ou RRT, caso se 
trate de outro profissional. 

 

Art. 48. O orçamento detalhado deverá apresentar 
em planilhas:  o código da composição unitária de 
custo, a tabela referencial em que este foi retirado, 
a descrição da composição, a unidade, a 
quantidade levantada, o valor unitário, o valor 
unitário com incidência do BDI, o valor total e, por 
fim, o custo total da obra ou serviço de arquitetura 
e engenharia. 

§ 1º As composições de custos unitários devem 
estar disponíveis detalhadamente no orçamento-
base da licitação 

§ 2º No orçamento-base da licitação, as 
quantidades de materiais e serviços devem ser 
expressas em unidades objetivas compatíveis (m, 
m², m³, h, etc.); não devem ser utilizadas unidades 
genéricas como: verba, conjunto, global, ponto, etc. 

 

Art. 49. Deverá ser apresentado Memorial de 
Cálculo, elaborado por profissional habilitado, 
apresentando as metodologias e as considerações 
adotadas no levantamento dos quantitativos 
apresentado em orçamento. Tais considerações 
devem seguir as orientações apresentadas nos 
Cadernos de Encargos das Tabelas Referenciais 
adotadas. 

 

Seção VI 
Cronograma Físico-financeiro 

 
Art. 50. Na composição do projeto básico, deve 
constar também o cronograma físico-financeiro 
com as despesas mensais previstas para serem 
incorridas ao longo da execução da obra ou 
serviço. Esse cronograma auxiliará na estimativa 
dos recursos orçamentários necessários ao longo 
de cada exercício financeiro. 

 

Art. 51. O cronograma físico-financeiro deve ser 
elaborado de forma que sirva de balizador, em fase 
posterior, para a análise das propostas 
apresentadas pelas empresas participantes do 
certame licitatório. 

 

Art. 52. Após o início das obras, sempre que o 
prazo e as respectivas etapas de execução forem 
alterados, há a necessidade de se adequar o 
cronograma físico-financeiro, de modo que esse 
sempre reflita as condições reais da obra. 

 

Seção VII 
Responsabilidade Técnica dos Autores dos 

Projetos 
 
Art. 53. Todos os estudos, plantas, projetos, laudos 
e qualquer outro trabalho de obra ou serviço de 
engenharia, deve ser providenciada a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT). 

 

Seção VIII 
Recursos Orçamentários para o Empreendimento 
 
Art. 54. É indispensável a previsão dos recursos 
orçamentários para o pagamento das obrigações 
decorrentes de obras ou serviços a serem 
executados no curso do exercício financeiro, de 
acordo com o cronograma físico-financeiro 
presente no projeto. No caso de empreendimento 
cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, 
a Administração não poderá iniciá-lo sem a prévia 
inclusão no Plano Plurianual ou lei que autorize sua 
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inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

 

Capítulo III 
Da Fase do Processo Licitatório 

 
Art. 55. As licitações de obras e serviços de 
arquitetura e engenharia devem respeitar, 
especialmente, as normas relativas a: 

I- disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; 

II- mitigação por condicionantes e compensação 
ambiental, que serão definidas no procedimento de 
licenciamento ambiental; 

III- utilização de produtos, de equipamentos e de 
serviços que, comprovadamente, favoreçam a 
redução do consumo de energia e de recursos 
naturais; 

IV- avaliação de impacto de vizinhança, na forma 
da legislação urbanística; 

V- proteção do patrimônio histórico, cultural, 
arqueológico e imaterial, inclusive por meio da 
avaliação do impacto direto ou indireto causado 
pelas obras contratadas; e 

VI- acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 

 

Art. 56. Na execução indireta de obras e serviços 
de engenharia, são admitidos os seguintes 
regimes: 

I- Empreitada por preço unitário; 

II- Empreitada por preço global; 

III- Empreitada integral; 

IV- Contratação por tarefa; 

V- Contratação integrada; 

VI- Contratação semi-integrada; e 

VII- Fornecimento e prestação de serviço 
associado. 

§ 1º É vedada a realização de obras e serviços de 
engenharia sem projeto executivo, ressalvada a 
hipótese prevista no § 2º do art. 11 desta Norma. 

§ 2º A Administração é dispensada da elaboração 
de projeto básico nos casos de contratação 
integrada, hipótese em que deverá ser elaborado 
anteprojeto de acordo com metodologia definida 
pelo Comando-Geral, observados os requisitos 
estabelecidos no Art. 31 desta Norma. 

§ 3º Na contratação integrada, após a elaboração 
do projeto básico pelo contratado, o conjunto de 
desenhos, especificações, memoriais e 
cronograma físico-financeiro deverá ser submetido 

à aprovação do CBMGO, que avaliará sua 
adequação em relação aos parâmetros definidos 
no edital e em conformidade com as normas 
técnicas, vedadas alterações que reduzam a 
qualidade ou a vida útil do empreendimento e 
mantida a responsabilidade integral do contratado 
pelos riscos associados ao projeto básico. 

§ 4º Na contratação semi-integrada, mediante 
prévia autorização do CBMGO, o projeto básico 
poderá ser alterado, desde que demonstrada a 
superioridade das inovações propostas pelo 
contratado em termos de redução de custos, de 
aumento da qualidade, de redução do prazo de 
execução ou de facilidade de manutenção ou 
operação, assumindo o contratado a 
responsabilidade integral pelos riscos associados à 
alteração do projeto básico. 

§ 5º A execução de cada etapa será 
obrigatoriamente precedida da conclusão e da 
aprovação, pela autoridade competente, dos 
trabalhos relativos às etapas anteriores. 

§ 6º Os regimes de execução a que se referem os 
incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão 
licitados por preço global e adotarão sistemática de 
medição e pagamento associada à execução de 
etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas 
ao cumprimento de metas de resultado, vedada a 
adoção de sistemática de remuneração orientada 
por preços unitários ou referenciada pela execução 
de quantidades de itens unitários. 

 

Art. 57. Quando se tratar de recurso oriundo de 
doação e este não for depositado em fundo ou 
conta do estado, poderá ser adotado regime de 
contratação diferenciada.  

§ 1º Deverá ser implementada uma comissão que 
ficará encarregada de obter 3 (três) orçamentos de 
empresas idôneas e de reconhecida capacidade 
técnica. O orçamento vencedor será aquele de 
menor valor. 

§ 2º O teto dos orçamentos será aquele 
determinado em planilha orçamentária do DECON, 
cujas quantidades dos serviços não poderão ser 
alteradas.  

§ 3º O repasse dos valores à empresa contratada 
será realizado diretamente da conta da pessoa 
física ou jurídica doadora.  

§ 4º A comissão será composta pelo (a): 

I- Comandante do CAL que ocupará a função de 
presidente; 

II- Chefe do DECON que ocupará a função de 
vice-presidente; 

III- Comandante da OBM; e 

IV-  Gestor da obra que ocupará a função 
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secretário. 

 

Art. 58. A Fase Externa da Licitação se iniciará 
após a publicação do edital de licitação e termina 
com a assinatura do contrato para execução da 
obra. 

 

Capítulo IV 
Da Fase Contratual 

 
Art. 59. A Fase Contratual se iniciará com a 
assinatura do contrato e se encerra com o 
recebimento definitivo da obra. 

 

Art. 60. O contrato é o instrumento hábil e 
necessário para dirimir quaisquer dúvidas, elencar 
direitos, atribuir responsabilidades e firmar demais 
cláusulas necessárias ao bom andamento da obra, 
tais como: garantias, seguros, prazo de execução, 
prazo de vigência do contrato, critérios de 
reajustamento e de recebimento. 

 

Art. 61. O contrato deverá mencionar os nomes das 
partes e os de seus representantes, a finalidade, o 
ato que autorizou sua lavratura, o número do 
processo da licitação ou da contratação direta e a 
sujeição dos contratantes às normas da Lei de 
Licitações e às cláusulas contratuais. 

 

Art. 62. O contrato deve conter, no mínimo, as 
cláusulas listadas na Lei de Licitações: 

I- o objeto e seus elementos característicos; 

II- a vinculação ao edital de licitação e à proposta 
do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado 
a contratação direta e à respectiva proposta; 

III- a legislação aplicável à execução do contrato, 
inclusive quanto aos casos omissos; 

IV- o regime de execução ou a forma de 
fornecimento; 

V- o preço e as condições de pagamento, os 
critérios, a data-base e a periodicidade do 
reajustamento de preços e os critérios de 
atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; 

VI- os critérios e a periodicidade da medição, 
quando for o caso, e o prazo para liquidação e para 
pagamento; 

VII- os prazos de início das etapas de execução, 
conclusão, entrega, observação e recebimento 
definitivo, quando for o caso; 

VIII- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a 
indicação da classificação funcional programática e 
da categoria econômica; 

IX- a matriz de risco, quando for o caso; 

X- o prazo para resposta ao pedido de 
repactuação de preços, quando for o caso; 

XI- o prazo para resposta ao pedido de 
restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro, quando for o caso; 

XII- as garantias oferecidas para assegurar sua 
plena execução, quando exigidas, inclusive as que 
forem oferecidas pelo contratado no caso de 
antecipação de valores a título de pagamento; 

XIII- a prazo de garantia mínima do objeto, 
observados os prazos mínimos estabelecidos 
nesta em lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as 
condições de manutenção e assistência técnica, 
quando for o caso; 

XIV- os direitos e as responsabilidades das partes, 
as penalidades cabíveis e os valores das multas e 
suas bases de cálculo; 

XV- as condições de importação e a data e a taxa 
de câmbio para conversão, quando for o caso; 

XVI- a obrigação do contratado de manter, durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições exigidas para a habilitação na licitação, 
ou para a qualificação, na contratação direta; 

XVII- a obrigação de o contratado cumprir as 
exigências de reserva de cargos prevista em lei, 
bem como em outras normas específicas, para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da 
Previdência Social e para aprendiz; 

XVIII- o modelo de gestão do contrato, 
observados os requisitos definidos em 
regulamento; e 

XIX - os casos de extinção. 

 

Art. 63. Após a assinatura do contrato, o CAL deve 
emitir uma Ordem de Serviço autorizando a 
empresa vencedora da licitação a iniciar a 
execução do objeto contratado. Esse documento 
marca o início da obra ou serviço. 

 

Seção I 
Celebração dos Contratos 

 
Art. 64. Os contratos e seus aditamentos devem ser 
lavrados no CAL, os quais manterá arquivo 
cronológico dos seus autógrafos e registro 
sistemático do seu extrato, de tudo juntando-se 
cópia no processo que lhe deu origem. 



 

CBMGO/NA-29 – Obras e Serviços de Arquitetura e Engenharia 

 

 página 14/19 
 

 

Art. 65. É obrigatória a publicação do extrato 
(resumo) do contrato e seus eventuais aditamentos 
na imprensa oficial.  

 

Art. 66. É dever do contratado manter preposto, 
aceito pelo CBMGO, no local da obra ou serviço, 
para representá-lo na execução do contrato. Deve, 
ainda, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados. 

 

Art. 67. O contratado é responsável pelos danos 
causados diretamente ao CBMGO ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, pois a fiscalização não o isenta desta 
responsabilidade. É, ainda, responsável pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 

 

Título IV 
DOS PROCEDIMENTOS NA EXECUÇÃO DAS 

OBRAS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA 

 
Capítulo I 

Dos Procedimentos na Contratação e Fiscalização 
 

Art. 68. Adota-se o Manual de Recomendações 
Básicas para a Contratação e Fiscalização de 
Obras de Edificações Públicas do Tribunal de 
Contas da União, em sua versão mais atualizada, 
como referencial nos procedimentos a serem 
realizados nas contratações para a execução e 
fiscalização das obras e serviços de engenharia no 
âmbito do CBMGO. 

 

Capítulo II 
Da Execução das Obras e Serviços de Arquitetura 

e Engenharia 
 

Art. 69. As obras ou os serviços de arquitetura e 
engenharia, abrangidos por esta Norma, serão 
executados com base em projetos elaborados ou 
homologados pelo DECON/CAL. 

 

Art. 70. Toda obra ou serviço de arquitetura e 
engenharia, abrangidos por esta norma, deverão 
ter seu início, interrupção, reinício e conclusão 
participados ao DECON pela documentação de 
controle de obras, informando dia, mês e ano da 
ocorrência. 

§ 1º As interrupções e reinícios de obras e serviços 
de arquitetura e engenharia deverão ser 
informados no mais curto prazo ao DECON, não 
ultrapassando 15 dias, por intermédio de 
mensagem eletrônica (e-mail) e Ofício ao CAL pela 
OBM executora. 

§ 2º As situações especiais, que afetem o 
andamento da obra, deverão ser informadas 
imediatamente ao DECON por intermédio de 
mensagem eletrônica (e-mail) e Ofício ao CAL pela 
OBM executora. 

 

Art. 71. Para efeito desta Norma, a execução de 
uma obra ou serviço de arquitetura e engenharia 
estará concluída com a lavratura do termo de 
recebimento definitivo da obra pelo contratante e a 
empresa contratada. 

 

Art. 72. Todas as obras e serviços de engenharia 
deverão ser executadas de acordo com a boa 
técnica, em consonância com as especificações 
técnicas da ABNT e caderno de encargos da 
GOINFRA. 

Parágrafo único. O DECON poderá estabelecer, 
como alternativa, a utilização de caderno de 
encargos de outra instituição pública. 

 

Art. 73. Toda obra ou serviço de engenharia deverá 
possuir um “Livro de Obras” onde serão registradas 
todas as ocorrências e suas respectivas 
justificativas, quando for o caso, surgidas durante a 
sua execução, tais como interrupção, alteração 
autorizada pela fiscalização, situações especiais, 
atrasos etc. 

 

Art. 74. Os atrasos de cronograma 
obrigatoriamente deverão ser registrados no “Livro 
de Obras” e notificado oficialmente à empresa 
contratada, para fim de ajustes do cronograma, se 
for o caso, e cumprimento dos termos contratuais. 

 

Capítulo III 
Da Fiscalização das Obras 

 
Art. 75. A fiscalização será exercida de modo 
sistemático, objetivando a verificação do 
cumprimento das disposições contratuais, técnicas 
e administrativas, em todos os seus aspectos.  

  

Art. 76. A função da fiscalização é exigir da 
contratada o cumprimento integral de todas as suas 
obrigações contratuais, segundo procedimentos 
definidos no edital e no contrato e o estabelecido 



 

CBMGO/NA-29 – Obras e Serviços de Arquitetura e Engenharia 

 

 página 15/19 
 

na legislação em vigor. 

 

Art. 77. A fiscalização dos serviços executados é 
de competência e responsabilidade do DECON, ao 
qual caberá: 

I- verificar se, no seu desenvolvimento, estão 
sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos 
e suas eventuais alterações previamente 
autorizadas, especificações e demais requisitos; 

II- autorizar os pagamentos de faturas após 
realização de medições devidamente atestadas; e 

III- discutir a solução de problemas executivos, 
assim como participar de todos os atos que se 
fizerem necessários para a fiel execução dos 
serviços contratados. 

 

Art. 78. A atividade de fiscalização é exercida pelo 
FISCAL DA OBRA e pelo GESTOR DA OBRA que, 
preferencialmente, este também será o fiscal do 
contrato. 

 

Seção I 
Fiscal da Obra 

 

Art. 79. O FISCAL DA OBRA é um profissional 

legalmente habilitado para atuar na área específica 
em que se enquadram os serviços contratados, 
necessariamente registrado no CREA ou no CAU, 
designado pelo Comandante-Geral.  
 

Art. 80. O FISCAL DA OBRA tem a função 
operacional de acompanhar e fiscalizar a execução 
do objeto do contrato (obra ou serviço de 
engenharia), relatando os fatos à autoridade 
competente, anotando as ocorrências em registro 
próprio (livro de ocorrência ou diário de obra) e 
determinando a regularização de faltas ou defeitos 
observados. 

 

Art. 81. O FISCAL DA OBRA deve acompanhar e 
fiscalizar a execução da obra ou serviço de 
arquitetura e engenharia “in loco”. 

 

Art. 82. Constituem atribuições do fiscal de obra, 
entre outras: 

I- atestar, em documento hábil, o fornecimento, 
a entrega, a prestação de serviço ou a execução da 
obra e, após conferência prévia do objeto 
contratado, encaminhar os documentos pertinentes 
ao gestor do contrato para certificação; 

II- confrontar os preços e quantidades 
constantes da nota fiscal com os estabelecidos no 

contrato; 

III- verificar se o prazo de entrega, especificações 
e quantidades encontram-se de acordo com o 
estabelecido no instrumento contratual; 

IV- comunicar ao gestor do contrato eventuais 
atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do 
objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se 
for o caso; 

V- acompanhar a execução contratual, 
informando ao gestor do contrato as ocorrências 
que possam prejudicar o bom andamento da obra, 
do fornecimento ou da prestação do serviço; 

VI- informar ao gestor do contrato, em prazo hábil 
no caso de haver necessidade de acréscimos ou 
supressões no objeto do contrato; e 

VII- avaliar e aprovar periodicamente etapas 
concluídas e emitir autorizações para início de 
novas etapas de serviços que fazem parte do 
objeto contratado. 

 

Art. 83. A atividade de fiscalização de obra será 
efetivada “in loco”, por meio de visitas periódicas, 
tantas quantas forem necessárias para o 
acompanhamento de todas as etapas e se fazendo 
presente por ocasião da execução dos serviços de 
maior responsabilidade (por exemplo, 
imediatamente antes de lançamentos de concreto) 
atuando desde o início dos trabalhos até o 
recebimento definitivo das obras. 

 

Art. 84. A atividade de fiscalização de obra será 
exercida no interesse exclusivo do CBMGO, não 
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 
contratada, inclusive de terceiro, por qualquer 
irregularidade. 

 

Seção II 
Gestor do Contrato 

 
Art. 85. Para gerenciar o contrato administrativo 
desde a contratação até o término de sua vigência 
ou do termo equivalente, será nomeado o GESTOR 
DO CONTRATO.  

 

Art. 86. O GESTOR DO CONTRATO acompanhará 
de modo sistemático a execução do contrato, com 
a finalidade de verificar o cumprimento das 
disposições contratuais, principalmente as jurídicas 
e administrativas.  

 

 Art. 87. A designação do GESTOR DO 
CONTRATO deverá ser oficial, formalizada por 
documento próprio definindo suas atribuições e 
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competências pelo Comandante-Geral. 

 

Art. 88. Constituem atribuições do GESTOR DO 
CONTRATO, entre outras: 

I- quando da medição e pagamento, receber do 
fiscal da obra informações e documentos 
pertinentes estabelecidos em contrato como 
condição para pagamento dos serviços 
executados, atestar as notas fiscais e encaminhá-
las à unidade competente para pagamento; 

II- promover o adequado encaminhamento, à 
unidade competente, das ocorrências contratuais 
constatadas ou registradas na fiscalização da Obra 
para fins de alterações contratuais ou de aplicação 
de penalidades e demais medidas pertinentes; 

III- manter controles adequados e efetivos dos 
contratos sob sua gestão, dos quais constarão 
todas as ocorrências relacionadas com a 
execução, inclusive o controle do saldo contratual; 
e 

IV- propor medidas que melhorem a execução do 
contrato, consideradas as recomendações do 
controle interno do órgão. 

 

Capítulo IV 
Registros de Ocorrências e 

Fiscalização das Obras 
 

Art. 89. Todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato devem ser anotadas pelo 
GESTOR DO CONTRATO em registro próprio, 
onde devem constar as assinaturas de todos os 
envolvidos no contrato.  

 

Art. 90. No caso de execução de obra, as 
ocorrências devem ser relatadas pelo FISCAL DE 
OBRAS no “Diário de Obra” que permanece no 
local da execução até o término da obra. 

 
Capítulo V 

Medições e Pagamentos 
 

Art. 91. Os serviços executados devem ser pagos 
após a emissão de boletins de medição (Modelo 
DECON) realizados pelo FISCAL DA OBRA, e 
atestados pelo GESTOR DO CONTRATO e após o 
cumprimento de condições contratuais e 
apresentação de todos os documentos exigidos no 
contrato, no ajuste ou acordo ou na nota de 
empenho, como por exemplo: comprovantes de 
recolhimento de contribuição previdenciária 
(INSS), comprovantes de recolhimento de FGTS, 
etc. 

 

Art. 92. No regime de empreitada por preço global, 
as etapas (conjuntos de serviços) previstas no 
contrato são definidas no cronograma físico-
financeiro, com seus prazos de conclusão e 
respectivos percentuais do preço total. As 
medições apontam as etapas concluídas. 

Art. 93. No regime de empreitada por preço unitário 
o pagamento dos serviços (e não etapas) é feito 
pela verificação das quantidades efetivamente 
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos 
preços unitários previstos no orçamento 
apresentado pela licitante vencedora. 

 

Art. 94. A liquidação da despesa por serviços 
prestados tem como base o contrato, ajuste ou 
acordo respectivo, a nota de empenho, o boletim 
de medição atestado pelo fiscal da obra e/ou os 
comprovantes da prestação efetiva do serviço. As 
notas fiscais referentes a cada pagamento devem 
ser vistadas (com o “atesto”) pelo Gestor do 
Contrato, após apresentação de documentação 
pelo Fiscal da Obra. 

 

Capítulo VI 
Do Recebimento e entrega de Obras e Serviços 

de Engenharia 
 

Art. 95. A Obra ou serviço de arquitetura ou 
engenharia será recebida: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
detalhado, quando verificado o cumprimento das 
exigências de caráter técnico; e 

b) definitivamente, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante 
termo detalhado que comprove o atendimento das 
exigências contratuais. 

 

Art. 96. O exame, recebimento e entrega de obras 
de reforma, ampliação e construção de uma obra 
ou serviço de engenharia da empresa executante 
será realizado mediante Termos de Recebimento 
detalhados, quando verificado o cumprimento das 
exigências de caráter técnico em 2 (duas) etapas: 
a primeira provisória e a segunda definitiva. 

§ 1º O Recebimento Provisório deverá ser 
realizado quando a obra ou serviço de engenharia 
estiver totalmente concluído, de acordo com os 
projetos, as normas e especificações 
estabelecidas, onde será emitido o Termo de 
Exame, Recebimento e Entrega de Obra (TEREO). 

§ 2º Após o Recebimento Provisório, a benfeitoria 
deverá ser ocupada pela OBM usuária, ficando a 
empresa executora responsável por solucionar 
todos os defeitos que porventura surjam com o uso 
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da mesma, para possibilitar o recebimento 
definitivo, depois de atendidas todas as exigências 
contratuais. 

§ 3º Decorrido o prazo legal estabelecido, será 
emitido o Termo de Recebimento Definitivo da 
Obra ou Serviço de Engenharia que será 
encaminhado ao Comandante do CAL. 

§ 4º O Recebimento da obra ou serviço de 
arquitetura poderá ser rejeitado, no todo ou em 
parte, quando estiver em desacordo com o 
contrato. 

§ 5º O recebimento provisório ou definitivo não 
excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança da obra ou serviço nem a 
responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, nos limites estabelecidos 
pela lei ou pelo contrato. 

§ 6º Os prazos e os métodos para a realização dos 
recebimentos provisório e definitivo serão definidos 
em regulamento ou no contrato. 

§ 7º Salvo disposição em contrário constante do 
edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e 
as demais provas para aferição da boa execução 
do objeto do contrato exigidos por normas técnicas 
oficiais correrão por conta do contratado. 

§ 8º Em se tratando de projeto de obra, o 
recebimento definitivo pela Administração não 
eximirá o projetista ou o consultor da 
responsabilidade objetiva por todos os danos 
causados por falha de projeto. 

§ 9º Em se tratando de obra, o recebimento 
definitivo pelo CBMGO não eximirá o contratado, 
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a 
previsão de prazo de garantia superior no edital e 
no contrato, da responsabilidade objetiva pela 
solidez e pela segurança dos materiais e dos 
serviços executados e pela funcionalidade da 
construção, da reforma, da recuperação ou da 
ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, 
defeito ou incorreção identificados, o contratado 
ficará responsável pela reparação, pela correção, 
pela reconstrução ou pela substituição 
necessárias. 

 

Art. 97. O exame, recebimento e entrega de obras 
de reforma, ampliação e construção serão 
realizados pela Comissão de Exame, Recebimento 
e Entrega de Obra (CEREO), nomeada pelo 
Comandante do CAL. 

§ 1º A CEREO terá, obrigatoriamente, a seguinte 
composição: 

I - Chefe da DECON; 

II – GESTOR DA OBRA; 

III – FISCAL DA OBRA; e 

IV – Comandante, ou designado por ele, da OBM 
onde realizou a obra ou serviço de engenharia. 

§ 2º O GESTOR DA OBRA deverá solicitar a 
nomeação da Comissão pelo menos 15 (quinze) 
dias de antecedência ao término das obras, 
previsto no cronograma de execução. 

§ 3º A Comissão procederá ao exame da obra 
concluída, em conformidade com os projetos e 
especificações, registrando no Termo de Exame, 
Recebimento e Entrega de Obra (TEREO) as 
observações que se fizerem necessárias. 

§ 4º Após o recebimento pela Comissão, o 
responsável pela OBM usuária deverá providenciar 
a inclusão em carga dos equipamentos fixos, em 
conformidade com a legislação em vigor. 

 

Art. 98. O Termo de Exame, Recebimento e 
Entrega de Obra (TEREO) é o documento que 
transfere a benfeitoria da responsabilidade do CAL 
para a OBM, bem como possibilita a atualização 
patrimonial do imóvel do ESTADO. 

Parágrafo único. O TEREO deverá ser elaborado 
até 15 (quinze) dias após o Recebimento 
Provisório, visando a possibilitar a execução das 
correções, pela empresa executora, dos problemas 
surgidos devido ao uso, antes do Recebimento 
Definitivo da obra pelo contratante. 

 

Art. 99. Para as obras de construção, ampliação e 
adequação e para os serviços de adaptação e 
instalação, o DECON deverá exigir do contratante 
a apresentação de um manual do usuário, 
contendo todas as orientações para uso e 
manutenção preventiva das instalações e dos 
equipamentos fixos existentes. 

Parágrafo único. Para as obras de reforma, 
restauração e para os serviços de reparação, o 
manual deverá ser elaborado sempre que a 
fiscalização do DECON julgar necessário. 

 

Art. 100. A Ficha de Conclusão de Obra é o 
documento que sintetiza o histórico financeiro da 
obra, sendo parte integrante do processo de 
Recebimento e Entrega de Obra. 

Parágrafo único. A Ficha de Conclusão de Obra 
visa a avaliar o custo real (atualizado) total da obra 
e deverá ser encaminhada ao Comandante do CAL 
junto com o Termo de Exame, Recebimento e 
Entrega de Obra. 

 

Art. 101. Além da Ficha de Conclusão de Obra e do 
TEREO, a CEREO deverá encaminhar a OBM 
usuária, preferencialmente em arquivo digital, a 
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seguinte documentação, ao término da obra: 

I- Planta de Arquitetura completa e Planta de 
Situação, na hipótese de alteração do projeto 
original; 

II- Projetos Complementares (fundações, 
instalações, estrutura etc.) para os casos em que 
esses projetos foram contratados ou alterados; 

III- Anotações de Responsabilidade Técnica dos 
profissionais - ART/RRT; 

IV- Documentações Orçamentárias; e 

V- Especificações Técnicas. 

§ 1º O manual do usuário da benfeitoria deverá ser 
entregue ao Comandante da OBM usuária pelo 
Gestor da obra designado pelo CAL. 

§ 2º Os manuais dos equipamentos fixos 
instalados, inclusive seus termos de garantia, 
deverão ser entregues ao Comandante da OBM 
usuária. 

§ 3º O DECON deverá manter arquivado os 
seguintes documentos: 

I- Ficha de Conclusão de Obra; 

II- TEREO; 

III- Planta de Situação; 

IV- Planta de Arquitetura; 

V- Projetos Complementares e suas plantas 
(fundações, instalações, estrutura etc.); 

VI- Especificações e orçamentos; 

VII- Manuais do usuário e dos equipamentos fixos; 
e 

VIII- Livro de Obra com todos os registros. 

 

Título V 
FASE POSTERIOR À CONCLUSÃO DA OBRA 

 

Art. 102. O recebimento provisório da obra encerra 
a execução da obra e marca o início da sua 
utilização, etapa na qual se incluem ações de 
operação e intervenções necessárias à 
manutenção das condições técnicas definidas em 
projeto, para que a vida útil do imóvel seja a maior 
possível e gere de modo eficiente os benefícios 
sociais almejados. 

 

Capítulo I 
Garantia dos Serviços Executados 

 
Art. 103. O recebimento provisório ou definitivo não 
exime o profissional da responsabilidade civil pela 
qualidade e segurança da obra ou do serviço, nem 
ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, dentro dos limites legais e contratuais. 

 

Art. 104. Conforme a Lei de Licitações estabelece, 
o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. 

 

Art. 105. Conforme Código Civil, nos contratos de 
empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e 
execução responderá, pelo prazo irredutível de 
cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho 
com relação aos materiais e ao solo. 

 

Art. 106. Quando o vício, por sua natureza, só 
puder ser conhecido posteriormente, o prazo 
contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, 
até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se 
tratando de bens móveis; e de um ano, para os 
imóveis. Portanto, assim que constatar o vício, 
defeito ou incorreção, o responsável pela 
edificação ou serviço de engenharia deve 
comunicar a empresa responsável pela obra para 
que os reparos necessários sejam executados. As 
correções devem ser realizadas sem qualquer 
ônus para o CBMGO. 

 
Capítulo II 

Manutenção 
 

Art. 107. Com o empreendimento em 
funcionamento, torna-se fundamental que sejam 
desenvolvidas atividades técnicas e 
administrativas para garantir a preservação das 
características de desempenho técnico dos seus 
componentes e/ou sistemas. 

 

Art. 108. A manutenção será realizada de maneira 
preventiva ou corretiva. 

§ 1º A manutenção preventiva consiste em 
atividades prévias ao surgimento dos problemas, 
enquanto a manutenção corretiva é realizada após 
o aparecimento das falhas a serem corrigidas. 

§ 2º Os responsáveis pelas edificações já 
devidamente recebidas deverão desenvolver um 
programa de manutenção periódica, que 
contemple um conjunto de inspeções realizadas 
rotineiramente para evitar o surgimento de 
problemas. Este programa deve levar em conta as 
especificidades da edificação e seguir as 
orientações técnicas dos fabricantes e 
fornecedores dos materiais e equipamentos 
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instalados. 

 

Título VI 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 109. A responsabilidade técnica pela execução 
de  obra ou serviço de  arquitetura e  engenharia é

da empresa contratada, cabendo ao oficial 
designado o acompanhamento e a sua 
fiscalização. 

 

Art. 110. Cabe ao DECON gerenciar, fiscalizar e 
acompanhar as obras e serviços de engenharia e 
arquitetura no âmbito do CBMGO. 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 64, de 10 de fevereiro de 2022

 
 

Aprova a atualização da Norma Operacional nº 01 - Operação Bombeiros Militar.
 

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 n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando proposta de atualização da Norma Operacional n. 01 - Operações
Bombeiros Militar (000023779554), apresentada pelo Major QOC Josef PATRICK Nowak da Cunha,
Chefe da BM/3, resolve:

 
  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Operacional n. 01 - Operações Bombeiros

Militar, conforme documento SEI nº (000027466289).
 
Art. 2º  A BM/1 deverá adotar providências visando à publicação da publicação da

norma em comento no portal oficial do CBMGO na internet.
 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 4º  A entrada em vigor da presente norma implicará na revogação de todas as

portarias anteriores que tratam do tema.
 
Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor a contar de sua publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/02/2022, às 12:42, 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
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Capítulo I 
Definição e Classificação 

  
Art. 1º Operações Bombeiro Militar são atividades 
que diferem do serviço operacional diário devido à 
excepcionalidade da mobilização de pessoal, 
logística, recursos financeiros, bem como às 
especificidades de seu planejamento e execução. 
  
Art. 2º As Operações Bombeiro Militar serão 
classificadas quanto a previsibilidade, podendo ser 
previsíveis ou extraordinárias, e quanto a seu 
porte, podendo ser Grande, Média ou Pequena. 
  
§ 1º As operações previsíveis são planejadas em 
função da regularidade dos eventos que ocorrem 
ao longo do ano, considerando a origem, 
intensidade e evolução (exemplos: carnaval; 
Semana Santa; período de estiagem; operação 
férias; etc.). 
  
§ 2º As operações extraordinárias são as 
decorrentes de eventos ou incidentes adversos de 
origem humana, tecnológica ou natural, ocorridos 

de forma súbita, exigindo-se também mobilização 
de pessoal, recursos financeiros e logística 
(exemplos: grandes incêndios; acidentes com 
múltiplas vítimas; grandes alagamentos ou  
enchentes; rompimento de barragens; pandemias; 
etc.). 
  
§ 3º Em relação ao porte, as Operações poderão 
ser Grandes, Médias ou Pequenas, conforme 
critérios apresentados no Anexo I desta Norma. 
  
Art. 3º Para fins desta Norma, qualquer que seja a 
classificação das operações, o Comando da 
Operação usará os princípios do Sistema de 
Comando de Incidentes – SCI, conforme 
preconizado na Norma Operacional n. 14 e suas 
atualizações. 
  

Capítulo II 
Planejamento 

  
Art. 4º As operações classificadas como 
previsíveis serão planejadas e executadas de 
acordo com premissas definidas pelo Comando 
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Geral - CG, devendo conter: 
  
I – quando planejadas e executadas em apenas 01 
(um) Comando Regional Bombeiro Militar - CRBM: 
  
a) Termo de Abertura de Projeto – TAP; 
b) Ordem de Atendimento - OA (elaborada pela 
BM/3); 
c) Plano - PL (quando prevista na OA ou o 
Comandante da Operação julgar necessário); 
d) Ordem de Atendimento - OA (elaborada pelo 
CRBM); 
e) Ordens de Serviço – OS; 
f) Relatório - Rel (quando exigido pela OA do CG); 
e 
g) Termo de Encerramento do Projeto – TEP 
  
II – quando planejadas e executadas em mais de 
01 (um) CRBM: 
  
a) Termo de Abertura de Projeto – TAP; 
b) Ordem de Operação – OOp; 
c) Plano – PL; 
d) Ordem de Atendimento – OA; 
e) Ordens de Serviço – OS; 
f) Relatório – Rel; e 
g) Termo de Encerramento do Projeto – TEP. 
  
§ 1º Todos os documentos previstos no inciso I 
deverão compor o mesmo processo SEI que deu 
origem à operação; 
  
§ 2º Os CRBMs deverão criar processos SEI 
independentes e relacioná-los ao principal quando 
se tratar de Operação conforme o inciso II, de 
forma que no processo SEI que originou a 
Operação deverão conter apenas os documentos 
produzidos pelo Comando Geral, Seções do 
Estado-Maior Geral, Órgãos de Direção e de Apoio 
e Comandante da operação. 
  
§ 3º Todos os documentos deverão ser 
confeccionados no Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, conforme modelos elaborados 
e disponibilizados pela BM/3. 

  
 

Seção I 
Solicitações 

  
Art. 5º As solicitações para atendimentos a eventos 
serão analisadas pelo Comando Geral, 
observando a magnitude e classificação das 
Operações: 
  
I – a solicitação deverá ser feita, 
preferencialmente, por meio do Termo de Abertura 
de Projeto; 
  
II – a solicitação será encaminhada à Seção de 

Planejamento de Operações e Eventos BM/3 - 
para fins de Estudo de Situação – ES e elaboração 
da respectiva Ordem de Operação ou Ordem de 
Atendimento. 
  
Parágrafo único. O TAP será elaborado conforme 
modelo disponibilizado pela BM/3 no Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI. 
  

 
Seção II 

Estudo de Situação 
  
Art. 6º Nos diversos níveis de comando deverá ser 
realizado Estudo de Situação com a finalidade de 
subsidiar a elaboração dos planos, verificando: 
  
I – o(s) local(is) em que será(ão) realizado(s) o(s) 
evento(s); 
  
II – o tipo de serviço que será realizado pela 
Corporação; 
  
III – estimativa de público e/ou turistas (fixa e 
flutuante); 
  
IV – os possíveis riscos; 
  
V – estimativa de necessidades operacionais 
(viaturas; pessoal; equipamentos; etc.); e 
  
VI – outros aspectos relevantes. 
  
Art. 7º Associados aos itens elencados no Art. 6º, 
será realizado o cálculo para determinar o porte da 
operação, a fim de orientar qual o posto do oficial 
que poderá comandar a Operação, ficando, para 
fins desta norma, assim estabelecido: 
  
I – Pequeno porte: Oficial superior, intermediário 
ou subalterno; 
  
II – Médio porte: Oficial Superior ou Intermediário; 
e 
  
III – Grande porte: Oficial Superior. 
  

 
Seção III 

Ordem de Operação 
  
Art. 8º Ordem de Operação – OOp é o documento 
elaborado pela 3ª Seção do Estado-Maior Geral, a 
partir das informações constantes do TAP, que 
conterão as orientações aos setores envolvidos na 
realização de eventos de maior complexidade. 
Normalmente haverá mais de um CRBM e/ou 
órgãos de direção e apoio envolvidos. 
  
Parágrafo único. A OOp será elaborada conforme 
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modelo disponibilizado pela BM/3 no Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI. 
  
Art. 9º A designação do Comandante da operação 
dar-se-á mediante portaria do Comando Geral ou 
por atribuição definida na própria ordem.  
  
Parágrafo único. Quando a operação for executada 
em apenas um Comando Regional, o Comando 
Geral poderá delegar ao CRBM a designação e 
atribuições do Comandante da operação, bem 
como a designação do Subcomandante da 
operação. 
   

Seção lV 
Planos 

  
Art. 10. O Plano – PL é o documento a ser 
elaborado pelo Comandante da Operação, 
expresso na OA ou OOp, com função devidamente 
publicada em Boletim Geral, onde serão 
pormenorizadas as “Condições de Execução” das 
ações do CBMGO específicas à cada operação. 
  
Art. 11. No PL deverão ser apontados os 
responsáveis por cada setor, os recursos 
necessários, os prazos e as atividades que 
deverão ser realizadas para que se possa atingir 
os resultados desejados. 
  
Parágrafo único. O PL será elaborado conforme 
modelo disponibilizado pela BM/3 no Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI. 
   
  

Seção V 
Ordens de Atendimento e de Serviço 

  
Art. 12. Ordem de Atendimento – OA é o 
documento que estabelece orientações e/ou 
determinações aos órgãos subordinados quanto à 
mobilização de pessoal e logística, bem como às 
especificidades para sua execução, visando 
subsidiar uma Ordem de Serviço – OS. 
  
§ 1º A OA pode ser tanto do CG para o CRBM, 
como dos CRBMs às OBMs subordinadas. 
  
§ 2º A OA será elaborada conforme modelo 
disponibilizado pela BM/3 no Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI. 
  
Art. 13. Ordem de Serviço – OS é o documento que 
determinará a execução de uma OA, contendo de 
forma objetiva, o emprego de pessoal, materiais e 
viaturas, visando o atendimento de uma situação. 
  
Parágrafo único. A OS será elaborada conforme 
modelo disponibilizado pela BM/3 no Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI. 

Seção VI 
Relatório 

  
Art. 14. Relatório - Rel é o documento que visa 
descrever as atividades que foram desenvolvidas 
na operação, os fatores que influenciaram nas 
ações, o registro das ocorrências, as informações 
e sugestões que possam melhorar futuras 
operações, assim como demais dados estatísticos 
solicitados na OA ou OOp. 
   
Art. 15. Os relatórios serão encaminhados às 
autoridades competentes conforme previsão em 
OOp ou OA. 
  
Parágrafo único. O Relatório será elaborado 
conforme modelo disponibilizado pela BM/3 no 
Sistema Eletrônico de Informações – SEI. 

  
 

Capítulo III 
Atribuições Gerais 

  
Art. 16. Para fins de planejamento e execução das 
operações, ficam definidas as seguintes 
atribuições: 
  
I – Subcomandante-Geral: 
  
a) receber o relatório do Comandante da 
Operação; 
  
b) difundir aos CRBMs, via BM/3, os aspectos 
positivos e negativos verificados na operação e 
evidenciadas no relatório, bem como as sugestões 
e informações apresentadas pelo Comandante da 
Operação; 
  
c) determinar à BM/3 o controle e o arquivamento 
dos relatórios de todas as operações e eventos 
institucionais; 
  
d) assistir a apresentação do relatório final da 
operação proferida pelo Comandante da mesma; e 
  
e) outras atribuições definidas pelo Comando 
Geral na OOp ou OA. 
  
II – Comandantes Regionais: 
  
a) cientificar-se das OOp e OA; 
  
b) elaborar as OAs de seu Comando Regional; 
  
c) quando for o caso, designar e definir o 
Comandante Setorial; 
  
d) se for o caso, solicitar ao Comando Geral apoio 
operacional; 
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e) informar ao Comando da operação quaisquer 
alterações acerca da mesma (decorrentes da 
execução da OA ou OOp e quando ocorrerem na 
área de atuação do próprio Comando Regional); e 
  
f) outras atribuições definidas pelo Comando Geral 
na OOp ou OA. 
   
III – Chefe da Seção de Tecnologia da Informação 
e Comunicações – BM/6: 
  
a) cientificar-se da OOp ou OA; 
  
b) subsidiar o Comando Geral com as condições e 
disponibilidade de sistemas e equipamentos de 
informática e telecomunicações a serem utilizados 
na operação; 
  
c) manter equipe especializada em manutenção e 
conservação dos meios de informática e 
telecomunicações em condições para pronto 
atendimento; e 
  
d) outras atribuições definidas pelo Comando 
Geral na OOp ou OA. 
  
IV – Chefe da Seção de Planejamento de 
Operações e Eventos – BM/3: 
  
a) realizar o Estudo de Situação, assim elaborando 
e difundindo a OOp ou OA, de acordo com o 
Planejamento Estratégico da Instituição e 
premissas do Comando Geral; 
  
b) controlar a escala de comandamento por meio 
de regência devidamente atualizada (Comando e 
Subcomando das operações); 
  
c) confeccionar o TEP e arquivar (de forma física 
ou digital), os processos de todas as operações; 
  
d) subsidiar, com as informações solicitadas, os 
Comandantes das operações; 
  
e) manter banco de dados contendo nome dos 
bombeiros militares com respectivos cursos, 
principalmente os relacionados às operações, bem 
como as OBM em que estão lotados; e 
  
f) outras atribuições definidas pelo Comando Geral 
na OOp ou OA. 
  
V – Chefe da Seção de Comunicação Social – 
BM/5: 
  
a) cientificar-se da OOp ou OA; 
  
b) divulgar a operação junto aos órgãos de 
imprensa; 
  

c) manter o Comando Geral informado das 
ocorrências de grande vulto ou repercussão; e 
  
d) outras atribuições definidas pelo Comando 
Geral na OOp ou OA. 
  
VI – Comandante de Gestão e Finanças da 
Corporação - CGF: 
  
a) cientificar-se da OOp ou OA; 
  
b) verificar e informar ao Comando Geral ou 
Comandante da operação, da disponibilidade de 
recursos (diárias e serviço extraordinário), bem 
como dos afastamentos de BM; 
  
c) providenciar, em tempo hábil, o pagamento de 
diárias aos militares empregados nas operações 
previsíveis; 
  
d) providenciar indenização nos casos previstos 
em lei;  
  
e) publicar em Boletim Geral (para inclusão na 
ficha individual do militar), as funções de comando 
especificadas nas respectivas Ordens de 
Atendimento ou Operação, a fim de que tais 
informações constem no histórico do militar; e 
  
f) outras atribuições definidas pelo Comando Geral 
na OOp ou OA. 
  
VII – Comandante de Apoio Logístico da 
Corporação - CAL: 
  
a) cientificar-se da OOp ou OA; 
  
b) verificar e informar ao Comando Geral ou ao 
Comandante da operação, da disponibilidade de 
transporte, e materiais disponíveis para a 
operação; e 
  
c) outras atribuições definidas pelo Comando Geral 
na OOp ou OA. 
  
VIII – Comandante do Centro de Manutenção da 
Corporação - CEMAN: 
  
a) cientificar-se da OOp ou OA; 
  
b) verificar e informar ao Comando Geral ou 
Comandante da operação, das condições e 
localização das viaturas e da disponibilidade de 
pessoal especializado para fins de manutenção e 
reparos durante a operação; 
  
c) apoiar, conforme necessidade e demanda, com 
sistema de comunicação via HT; 
  
d) verificar e informar ao Comando Geral ou 
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Comandante da Operação quanto a 
disponibilidade e controle de combustível e 
lubrificantes; e 
  
e) outras atribuições definidas pelo Comando 
Geral na OOp ou OA. 
  
IX – Comandante da Operação: 
  
a) cientificar-se da OOp ou OA; 
  
b) elaborar o PL, caso previsto na OA ou OOp; 
  
c) informar ao Comando Geral quaisquer 
alterações de grande vulto ou repercussão no 
transcorrer da operação; 
  
d) coordenar e fiscalizar as ações a serem 
desenvolvidas na operação, bem como otimizar os 
meios disponíveis; 
  
e) encaminhar ao Subcomando Geral relatório 
após o término da operação, bem como realizar 
sua apresentação, conforme determinado na OA 
ou OOp; 
  
f) operacionalizar o SCI; e 
  
g) outras atribuições definidas pelo Comando 
Geral na OOp ou OA. 
  
X – Comandante Local ou de Posto: 
  
a) cientificar-se do PL e da OS; 
  
 
 

b) informar ao Comando da operação quaisquer 
alterações de grande vulto ou repercussão; 
  
c) coordenar e fiscalizar as ações a serem 
desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, 
bem como otimizar os meios disponíveis; 
  
d) manter o controle das ocorrências decorrentes 
da execução da OA ou OOp, com o devido número 
RAI (a serem encaminhadas em planilha anexas 
ao relatório do posto), assim como de dados 
estatísticos e demais informações pertinentes à 
operação, conforme solicitado pelo Comandante 
da mesma; 
  
e) cumprir outras determinações definidas pelo 
Comando da operação; 
  
f) elaborar e encaminhar relatório ao Comando da 
Operação ou respectivo Comando Regional, 
conforme previsto na OOp ou OA, após o término 
das atividades na(s) área(s) sob sua 
responsabilidade; 
  
g) quando for o caso, solicitar reforço operacional 
ao Comandante da operação ou respectivo 
Comando Regional, conforme previsto na OOp ou 
OA ; e 
  
h) outras atribuições definidas pelo Comandante 
da operação. 
   
Art. 17. Os casos omissos ou que necessitarem de 
melhor interpretação serão dirimidos pelo 
Comando Geral da Corporação, por meio da 3ª 
Seção do Estado Maior Geral – BM/3. 
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ANEXO I 
 

Critérios para Classificação do porte das Operações Previsíveis e Extraordinárias em Pequenas, Médias ou 
Grandes 

 

 
Critério 

 

Descrição do Item 
(Considera a quantidade de cada 

critério envolvido) 

 
Pontos 

 
CRBM 

01  01 

De 02 a 04 03 

De 05 a 07 05 

A partir de 08 07 

 
 

OBM  

De 01 a 04 no mesmo CRBM 01 

De 01 a 03 em diferentes CRBM 02 

De 05 a 07 no mesmo CRBM; ou 
De 04 a 09 em CRBM diferentes 

04 

De 10 a 20 (qualquer CRBM) 06 

A partir de 21 (qualquer CRBM) 12 

 
Tempo de Planejamento 

Até 07 dias 01 

De 08 a 15 dias 02 

De 16 a 30 dias 03 

A partir de 31 dias 08 

 
 
 
 
 

Militares  

Até 30 01 

De 31 a 90 02 

De 91 a 150 03 

De 151 a 210 04 

De 211 a 270 05 

De 271 a 330 10 

De 331 a 400 11 

De 401 a 470 12 

De 471 a 570 13 

De 571 a 670 14 

De 671 a 780 15 

De 781 a 890 16 

De 891 a 1200 17 

De 1201 a 1400 18 

De 1401 a 1600 19 

De 1601 a 1800 20 

De 1801 a 2000 21 

A partir de 2.001 22 

 
 
 

Viaturas 

Até 04 01 

De 05 a 10 03 

De 11 a 16 05 

De 17 a 25 10 

De 26 a 50 12 

De 51 a 70 14 

De 71 a 100 16 

A partir de 101 18 

 
 
 
 

Custo 

Sem custo adicional 01 

Adicional de efetivo (PSE/Diária) e/ou 
combustível até R$ 6.000,00 

02 

Adicional de efetivo (PSE/Diária) e/ou 
combustível de R$ 6.001,00 a 

R$10.000,00 

03 

Adicional de efetivo (PSE/Diária) e/ou 
combustível maior que R$ 10.001,00 

06 

Necessita de Recursos 
adicionais (suplementar ao 

Não 00 

Sim 04 
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institucional 

Necessita de abertura de 
processo para aquisição 

(licitatório) 

Não 00 

Sim 05 

 
Local de Realização 

Própria OBM/Lugar público 01 

Cedido por terceiros 03 

Alugado 09 

 
 
 
 
 
 

Presença de Autoridades 

Sem presença de Autoridades/Não é 
uma solenidade militar 

00 

Apenas institucionais sem homenagens 
(medalhas/certificados) 

01 

Apenas institucionais com homenagens 
(medalhas) 

05 

BM/PM/PC e civis sem homenagens 
(medalhas) 

02 

BM/PM/PC e civis com homenagens 
(medalhas) 

07 

BM/PM/PC/civis e Políticas sem 
homenagens (medalhas) 

03 

BM/PM/PC/civis e Políticas com 
homenagens (medalhas) 

09 

 
 

Duração 

De 01 a 06 dias 01 

De 07 a 30 dias 03 

De 31 a 90 dias 05 

De 91 a 180 dias 09 

A partir de 181 12 

Integrada com outros 
Órgãos 

Ação apenas institucional 01 

Ação integrada 03 

 
 
 

Pontuação Classificação 

Até 33 pontos Pequena 

De 34 a 77 Média 

A partir de 78 Grande 
 
 

 
 
 
 
 
Este QR code direciona para o cálculo automático dos Critérios 
para Classificação conforme Anexo I desta Norma (NO-01). 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 71, de 17 de fevereiro de 2022

 
 

Atualiza a Norma Administrativa nº 09 - Despesas Extraordinárias.
 

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 n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, 

 
Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e

regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando proposta de atualização da Norma Administrativa nº 09 - Despesas
Extraordinárias (000027619589), apresentada pela comissão instituída pela Portaria nº 297/2020 - CBM
(000014512958) e Portaria nº 388/2020 - CBM (000015982796), resolve:

 
  Art. 1º Aprovar a atualização da Norma Administrativa nº 09 - Despesas Extraordinárias,

conforme minuta juntada aos autos (000027619589).
Art. 2º Determinar à BM/1 que adote providências visando a publicação da

versão atualizada da norma em comento no portal oficial do CBMGO na internet.
Art. 3º Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação.
Art. 4º Revogar todos os atos normativos anteriores versando sobre o tema tratado na

norma que ora se aprova. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico.
 
Secretaria Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 17 dias do mês de fevereiro de

2022.

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/02/2022, às 17:07, 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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Capítulo I 
Considerações Gerais 

 
Art. 1º Para o custeio de despesas extraordinárias 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 
nas formas estabelecidas nos incisos I a IV do art. 
1º da Lei Estadual n. 15.949/2006 e nas Portarias 
da Secretaria de Estado da Segurança Pública, 
observar-se-á o estabelecido na presente norma. 
 
 

Capítulo II 
Indenização por Mudança,  

Instalação e Transporte – AC1 
 
Art. 2º A indenização por mudança, instalação e 
transporte – AC1 visa compensar as despesas 
extraordinárias decorrentes de interesse da 

corporação, com modificação de domicílio e 
acomodação em nova sede de serviço, em caso de 
transferência, e em viagens para fins de curso ou 
estágio. 
 
§ 1º A indenização será paga após parecer 
favorável do Órgão de Gestão e Finanças da 
Corporação, cuja homologação constituir-se-á na 
publicação em Boletim Geral. 
 
§ 2º O valor da indenização de que trata este artigo 
não poderá exceder o valor máximo de R$ 
1.000,00 (mil reais). 
  
Art. 3º A AC1 será paga, com valor máximo, 
quando o militar: 
 
I – for transferido, com modificação de domicílio e 
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acomodação em nova sede de serviço distante 
pelo menos 60 (sessenta) quilômetros em relação 
à anterior; ou 
 
II – for designado para viagem para fins de curso 
ou estágio com duração igual ou superior a 6 
meses, sendo concedido a metade do valor na ida 
e a outra metade no retorno. 
 
§ 1º É vedado o pagamento de duas ou mais 
ajudas de custo em período inferior a 90 dias. 
 
§ 2º Não há óbice ao pagamento de AC1 para os 
casos de transferências a bem da ética e da 
disciplina que atendam ao previsto no inciso I deste 
artigo.  
 
 

Capítulo III 
Indenização por  

Horas-Aulas Ministradas – AC2 
 
Art. 4º A indenização por horas-aulas ministradas – 
AC2 será paga ao bombeiro militar, membro do 
corpo docente do Órgão de Ensino Bombeiro 
Militar, em valor mensal não excedente a R$ 700,00 
(setecentos reais), nas respectivas áreas de 
atuação, para custeio de despesas extraordinárias, 
notadamente com qualificação profissional 
específica para o desempenho do magistério e 
atualização intelectual. 
 
§ 1º O valor da hora-aula, para compor o montante 
da indenização mensal, será o disposto no Anexo 
1, em observância ao estabelecido pela Portaria nº 
1.107/2009 - SSP. 
 
§ 2º Excepcionalmente, após parecer do Órgão de 
Ensino e devidamente autorizado pelo 
Comandante-Geral, os bombeiros militares que 
ministrarem aulas no Programa Educacional 
Bombeiro Mirim; no âmbito dos colégios militares e 
dos órgãos de Ensino da Academia Estadual de 
Segurança Pública, da Policia Militar, da Polícia 
Civil, da Polícia Técnico-Científica e da Polícia 
Penal, farão jus ao recebimento da indenização por 
horas-aulas nos parâmetros definidos no caput 
deste artigo. 
 
§ 3º Para a efetivação do pagamento das horas 
aulas – AC2, referenciadas no § 2º deste artigo, as 
Instituições da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública deverão encaminhar processo ao órgão de 
ensino do CBMGO, devidamente fundamentado e 
instruído com o Plano de Disciplina juntamente com 
o Edital e/ou Plano de Curso. 
 
§ 4º É permitido o pagamento da AC2 para dois ou 
mais docentes, simultaneamente, na mesma 
instrução quando a participação destes seja 

imprescindível para a realização da atividade, 
demonstrada no Plano de Curso da disciplina, 
considerando os seguintes critérios: 

I – a instrução seja de natureza operacional, 
exclusivamente para aulas práticas ou aquelas 
dispostas em oficinas; 

II –objetivar a otimização de recursos e o melhor 
aproveitamento da instrução; e 

III – a participação do instrutor esteja prevista e 
justificada no Plano de Aula da disciplina. 
 
§ 5º Excepcionalmente, por necessidade do 
serviço, as indenizações previstas para pagamento 
de AC2 e AC4 poderão ser concedidas de forma 
concomitante, nas hipóteses em que o militar 
escalado em serviço extraordinário, ministrar 
instruções nos critérios estabelecidos neste 
capítulo. 
 
Art. 5º Para a constituição do quadro de docentes, 
os Comandantes, Assessores e Chefes de OBM 
promoverão a seleção dos interessados que 
apresentarem aptidão para a docência e forem 
preferencialmente graduados em cursos 
superiores ministrados por Instituições de Ensino 
Superior, regularmente reconhecidas pelo 
Ministério da Educação. 
 
Art. 6º A aprovação para o quadro de docentes 
será por publicação em Boletim Geral, com a 
discriminação da qualificação e disciplinas a serem 
ministradas. 
 
Art. 7º Para efeitos desta regulamentação 
considera-se Unidade de Ensino toda fração de 
Organização Bombeiro Militar em que esteja 
funcionando curso de Formação, Habilitação, 
Adaptação, Aperfeiçoamento, Especialização ou 
Estágio de Atualização Profissional, incluindo-se 
os Programas de Aperfeiçoamento Profissional – 
PAP. 
 
Art. 8º Mensalmente, até o dia 20, o Comandante 
da OBM detentora da Unidade de Ensino 
encaminhará ao Órgão de Ensino do CBMGO, 
para fiscalização e controle, o Registro de 
Presença de Docentes, a Relação de Instrutores e 
o Quadro de Trabalho Semanal, conforme modelos 
formalizados entre o Órgão de Gestão e Finanças 
e as Unidades de Ensino da Corporação. 
 
§ 1º Mensalmente, até o dia 25, o Órgão de Ensino 
do CBMGO deverá encaminhar à Unidade Gestora 
de Ensino, após fiscalização e controle, o Registro 
de Presença de Docentes e Relação de 
Instrutores. 
 
§ 2º Mensalmente, até o 2º dia útil, a Unidade 
Gestora de Ensino deverá encaminhar ao Órgão 
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de Gestão e Finanças do CBMGO a planilha geral 
de indenizações, aprovada pelo Comandante-
Geral, contendo relação dos docentes e 
respectivos valores das horas-aulas ministradas no 
mês, para inclusão em folha de pagamento de 
pessoal. 
 
§ 3º Não poderá haver banco de horas para 
pagamento posterior, não sendo objeto de 
indenização as horas-aulas excedentes ao valor 
máximo estabelecido no art. 4º.  
 
 

Capítulo IV 
Indenização por Localidade – AC3 

 
Art. 9º A indenização por localidade – AC3, será 
atribuída a bombeiros militares lotados em sedes 
de OBM relacionadas a municípios integrantes da 
região do Entorno do Distrito Federal e do 
Nordeste Goiano, e será paga mediante ato de 
publicação em Boletim Geral da transferência de 
sede. 
 
§ 1º Para efeitos desta regulamentação, as sedes 
de OBM relacionadas a município integrante da 
Região do Entorno do Distrito Federal e do 
Nordeste Goiano são as pertencentes aos 
municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, 
Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de 
Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, 
Campos Belos, Cavalcante, Cidade Ocidental, 
Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, 
Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, 
Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo 
Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, 
Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, 
Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa, Vila 
Propício e Posse. 
 
§ 2º A indenização de que trata este artigo é fixada 
em R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois 
reais), qualquer que seja o posto ou graduação do 
militar. 
 
 

Capítulo V 
Indenização por Serviço Extraordinário – AC4 

 
Art. 10. A indenização por Serviço Extraordinário -
AC4 será atribuída ao bombeiro militar que prestar 
serviços fora de sua escala normal de trabalho, nos 
seguintes casos: 
 
I – atividades de defesa civil; 
 
II – inspeções em edificações e áreas de risco; 
 
III – análises de projetos; 
 

IV – prevenção e combate a incêndio; 
 
V – perícias de locais de incêndio; 
 
VI – buscas, salvamentos, resgates e transportes 
inter-hospitalares; 
 
VII – atendimento, despacho e coordenação de 
ocorrências pelos Centros de Operações de 
Bombeiros; 
 
VIII – transporte de tropa e materiais operacionais; 
 
IX – atividades de planejamento e coordenação de 
grandes operações bombeiro militar; e 
 
X – outras atividades operacionais excepcionais, 
autorizadas pelo Comando da Corporação. 
 
§ 1º Todos os bombeiros militares estão sujeitos à 
indenização por serviço extraordinário - AC4, 
exceto aqueles em gozo de afastamento legal, 
sendo excepcionalmente autorizado, o emprego 
dos bombeiros militares voluntários que estejam de 
licença especial, considerando a necessidade do 
serviço e o interesse público. 
 
§ 2º Os bombeiros militares não farão jus a 
indenização por serviço extraordinário - AC4 
durante o período de cumprimento de sanção 
disciplinar de prestação de serviço de natureza 
preferencialmente operacional. 
 
§ 3º Todas as escalas sujeitas à indenização por 
serviços extraordinários deverão ser elaboradas 
dentro das cotas mensais de cada OBM, conforme 
deliberação do Comando Geral da Corporação, 
mediante proposta apresentada pelo Órgão de  
Gestão e Finanças do CBMGO. Em Unidade 
Operacional, a cota será fixada pelo CRBM, tendo 
em vista a limitação dos valores estabelecidos para 
o próprio CRBM. 
 
§ 4º Os bombeiros militares poderão fazer jus, 
simultaneamente, à concessão de diárias e a 
indenização por serviço extraordinário - AC4, pois 
a concessão de diária destina-se ao pagamento de 
despesas com alimentação e hospedagem, 
enquanto a indenização por serviço extraordinário 
é devida ao bombeiro militar pela prestação de 
serviço operacional fora das escalas normais de 
trabalho. 
 
§ 5º O CRBM poderá remanejar os valores entre 
as cotas mensais das OBM a ele subordinadas, 
obedecendo à limitação total da cota estabelecida 
para o regional, devendo para tanto, encaminhar 
solicitação ao CGF, impreterivelmente até o dia 20 
do mês vigente da escala. 
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§ 6º As OBM deverão solicitar, dentro da 
plataforma “MINHA CONTA”, o perfil necessário 
para as ações referentes aos serviços 
extraordinários junto ao RAI/Escala, conforme 
segue: 
 
a) para validação das escalas, o responsável será 
o Chefe de SOP/SAAD que deverá solicitar o perfil 
“AC4 – Validação Extra Remunerado”; 
 
b) para homologação das escalas, o responsável 
será o Comandante/Chefe de OBM que deverá 
solicitar o perfil “AC4 – Homologação Extra 
Remunerado”; 
 
c) para confirmação das escalas, o responsável 
será o Comandante Regional ou Subcomandante-
Geral que deverá solicitar o perfil “AC4 – 
Confirmação Extra Remunerado”; e 
 
d) para encaminhamento das escalas, o 
responsável será o Chefe da SFP/CGF que deverá 
solicitar o perfil “BM – Encaminhador de AC4”; 
 
e) para liberação de pagamento das escalas, o 
responsável será o Comandante do CGF que 
deverá solicitar o perfil “AC4 – Liberação Extra 
Remunerado”; 
 
§ 7º O Chefe da Seção Operacional – SOP, Seção 
de Apoio Administrativo – SAAD deverá: 
 
a) validar os serviços extraordinários no âmbito da 
sua OBM, dentro da plataforma RAI/Escala, em até 
72 horas após o cumprimento da escala; 
 
b) fiscalizar o efetivo cumprimento das escalas de 
serviço extraordinário; e 
 
c) providenciar junto ao COB, nos casos de cautela 
de viaturas pertencentes a outras OBM, a sua 
transferência temporária dentro do Sistema de 
Cadastro de Viaturas para fins de empenho no RAI 
ESCALA. 
 
Art. 11. Compete aos Comandantes de OBM: 
 
I – levantar e submeter à apreciação do CRBM, as 
necessidades operacionais de pessoal na 
respectiva esfera de atuação, buscando atingir alto 
índice de eficiência no serviço operacional; 
 
II – escalar, se necessário, militares que estejam 
fora das respectivas escalas normais de serviço, 
podendo empenhar militares de outras 
unidades/regionais, com autorização dos 
respectivos Comandantes de OBM/Regionais, 
observados os incursos nos §§ 1º e 2º do art. 10; 
 
III – fazer exposição de motivos, na própria escala, 

justificando a necessidade de aplicação do efetivo 
extraordinário, podendo responder 
administrativamente nos casos em que ficar 
comprovada a má gestão de recursos; 
 
IV – fiscalizar o efetivo cumprimento das escalas 
de serviço extraordinário; 
 
V – homologar os serviços extraordinários no 
âmbito da sua OBM, dentro da plataforma 
RAI/Escala, até o 1º dia útil do mês subsequente, 
remetendo ao seu Comando Regional, via SEI, no 
mesmo prazo, toda documentação comprobatória, 
listada no art. 21 desta norma, dos serviços 
extraordinários realizados no mês anterior; 
 
VI – as OBM não subordinadas a CRBM deverão 
cumprir as mesmas providências determinadas no 
inciso anterior, enviando a documentação, via SEI, 
ao Subcomando Geral; e 
 
VII – manter em arquivo, de preferência digital, 
para fins de conhecimento e fiscalização, toda 
documentação que comprove a real prestação dos 
serviços realizados (relatórios, escalas, Ordens de 
Serviço, etc.). 
 
Art. 12. Compete aos Comandos Regionais: 
 
I – levantar as necessidades operacionais de 
pessoal na respectiva esfera de atuação, nos 
casos de grandes operações ou ocorrências de 
vulto, buscando atingir altos índices de eficiência 
no serviço operacional bombeiro militar; 
 
II – fiscalizar o fiel cumprimento da escala de 
serviço extraordinário no âmbito de sua 
competência. Essa ação não deve se limitar tão 
somente a conferência de documentos, mas incluir 
também auditorias esporádicas “in loco” a fim de 
assegurar o adequado emprego destes recursos; 
 
III – remeter via SEI, ao Órgão de Gestão e 
Finanças do CBMGO, até o 3º dia útil de cada mês 
subsequente, documentação prevista no art. 21, 
com os serviços prestados no mês anterior. Em se 
tratando dos Comandos Regionais, além de 
informar valores do próprio CRBM (se for o caso), 
incumbe especialmente receber, conferir, e 
remeter informações oriundas das unidades 
operacionais sob sua jurisdição; 
 
IV – manter em arquivo, de preferência digital, para 
fins de conhecimento e fiscalização, a 
documentação geradora da AC4 (Escalas, 
Diretrizes, Ordens de Serviço, Planos de Ação), 
expedidas pela própria OBM; e 
 
V – confirmar os serviços extraordinários no âmbito 
do seu CRBM, dentro da plataforma RAI/Escala, 
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no mesmo prazo estabelecido no inciso III deste 
artigo. 
 
§ 1º Os Comandantes Regionais ou os 
Coordenadores das grandes operações são 
responsáveis pela remessa da documentação e 
confirmação dos serviços extraordinários, 
referente às grandes operações e ocorrências, das 
quais tenham expedido escalas. 
 
§ 2º Os procedimentos de confirmação dos 
serviços extraordinários, das unidades não 
subordinadas ao CRBM, no Sistema RAI/Escala, 
serão de responsabilidade do Subcomando-Geral. 
 
Art. 13. Compete ao Órgão de Gestão e Finanças 
do CBMGO: 
 
I – receber todas as documentações 
comprobatórias dos serviços extraordinários 
prestados na Corporação e, cumpridas as 
formalidades legais, encaminhá-las à Secretaria de 
Estado da Segurança Pública até dois dias da data 
do comparativo da folha; 
 
II – publicar no portal da transparência, no sítio do 
CBMGO, planilha financeira com informações de 
todo efetivo a ser indenizado por serviço 
extraordinário - AC4; 
 
III – incluir na folha de pagamento de pessoal as 
indenizações pelo serviço extraordinário – AC4, 
observando as prescrições do art. 6º da Lei 
Estadual n. 15.949, de 2006; 
 
IV – encaminhar e liberar os serviços 
extraordinários, dentro da plataforma RAI/Escala, 
respeitando o calendário de fechamento da folha 
de pagamento no sistema RHNet; e 
 
V – alterar as cotas das unidades, dentro da 
plataforma RAI/ESCALA, conforme solicitação do 
CRBM, definidas no § 5º do art. 10. 
 
Art. 14. Para fins de cálculo de pagamento de 
horas trabalhadas, o serviço extraordinário – AC4 
no âmbito da Corporação, será realizado com as 
seguintes jornadas: 
 
I – diurno: período compreendido entre as 5h01 até 
as 21h59; e 
 
II – noturno: período compreendido entre as 22h 
até as 5h. 
 
Art. 15. O quantitativo individual máximo a ser 
trabalhado mensalmente será limitado em 192 
horas, devendo o Comandante/Chefe de OBM 
primar pela equidade na distribuição de escalas, 
resguardando o período de descanso 

regulamentar de cada militar. 
 
§ 1º Os valores para pagamento de indenização 
pelo serviço extraordinário - AC4 serão 
regulamentados com diferenciação de escala, 
conforme Anexo 2 desta norma. 
 
§ 2º As planilhas enviadas pelas OBM deverão ser 
preenchidas respeitando rigorosamente as 
fórmulas da planilha padrão, redigidas pelo Órgão 
de Gestão e Finanças da Corporação, sob pena de 
indeferimento. 
 
 

Capítulo VI 
Indenização de Oficiais em Escalas Operacionais 
 
Art. 16. Ficam estabelecidos neste capítulo os 
procedimentos para concessão do pagamento da 
indenização por serviço extraordinário - AC4 aos 
Oficiais que concorrem às escalas de serviço 
operacional nas funções de Superior de Dia, 
Supervisor de Dia, Oficial de Dia/Comandante de 
Área, Perito de Dia, Pilotos de Aeronaves e 
Comandante de Guarnição. 
 
Parágrafo único. Somente serão remuneradas com 
indenização por serviço extraordinário - AC4 as 
horas que ultrapassarem as escalas ordinárias de 
serviço dos Oficiais. 
 
Art. 17. O oficial fará jus à indenização pelo serviço 
extraordinário - AC4 quando do cumprimento desta 
escala não decorrer prejuízo para o serviço 
ordinário por ele prestado, logo, para os oficiais do 
serviço administrativo, serão indenizáveis os 
serviços extraordinários prestados durante a 
semana, no horário do almoço e após o horário de 
expediente administrativo, bem como nos finais de 
semana e feriados. 
  
§ 1º A folga do expediente administrativo, 
subsequente ao serviço operacional, inviabiliza o 
pagamento da indenização AC4, sendo o gozo da 
folga computado como compensação. 
 
§ 2º Em caso de não haver interesse da 
Administração Pública ou necessidade do serviço, 
o oficial poderá, a juízo de seu Comandante, ser 
dispensado do cumprimento do expediente 
administrativo subsequente ao plantão, como 
forma de compensação e, decorrente disto, ter 
cancelado o valor do pagamento da indenização 
AC4. 
 
§ 3º É atribuição do Comandante/Chefe imediato 
do oficial controlar e fiscalizar o fiel cumprimento 
dos critérios estabelecidos neste artigo. 
 
Art. 18. O lançamento das escalas extraordinárias 
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previstas neste Capítulo, no sistema RAI/Escala, 
será realizado: 
 
I – pelas respectivas Unidades-Base onde 
permanecerem o Supervisor de Dia; Oficial de 
Dia/Comandante de Área e Comandante de 
Guarnição; 
 
II – pelo COB: serviço do Superior de Dia;  
 
III – pelo COTI: serviço de Perito de Dia, quando 
efetivamente acionados para o atendimento a 
ocorrências; e 
 
IV – pelo COA: pilotos de aeronaves. 
 
Art. 19. Caberá ao Comandante/Chefe imediato do 
oficial encaminhar ofício à OBM previstas no artigo 
anterior, até o último dia útil de cada mês, 
informando os dias de cumprimento do expediente 
administrativo no dia subsequente ao serviço 
extraordinário, com vistas a processar a validação 
e homologação das escalas extraordinárias no 
Sistema RAI/Escala e, por consequência, a 
inclusão do serviço na planilha de pagamento. 
 
Parágrafo único. Caso a unidade não envie o ofício 
dentro do prazo estabelecido, informando os dias 
de cumprimento do expediente administrativo, a 
unidade base considerará que o militar tivera folga 
no dia posterior. 
 
Art. 20. As OBM previstas no art. 18 deverão 
homologar e remeter aos seus respectivos 
Comandos Regionais/Subcomando-Geral até o 1º 
dia útil do mês subsequente ao mês da prestação 
do serviço, a relação dos oficiais que concorreram 
às escalas de serviço operacional, acompanhada 
de toda a documentação comprobatória da efetiva 
prestação dos serviços de Superior de Dia, 
Supervisor de Dia, Oficial de Dia/Comandante de 
Área, Piloto de Aeronave, Perito de Dia e 
Comandante de Guarnição. 

 
 

Capítulo VII 
Prestação de Contas 

 
Art. 21. A Prestação de Contas deverá ser 
encaminhada, em processo mensal único, ao 
Órgão de Gestão e Finanças do CBMGO, sendo 
composta obrigatoriamente dos seguintes 
documentos: 
 
I – expediente informando os valores da AC4 
(Anexo 3); 
 
II – escala ou ordem de serviço de acordo com 
modelo padronizado na Norma de Operações 
Bombeiro Militar vigente; 

III – planilha contendo o quadro de serviço mensal 
da referida unidade com informações da escala 
ordinária dos militares da OBM (Anexo 4); 
 
IV – Planilha Financeira AC4, extraída do 
RAI/Escala, com status de aprovação “Pendentes 
de Confirmação” (Anexo 5);  
 
V – Livro do Adjunto/Auxiliar do Oficial de 
Dia/Comandante de Área, no caso de unidades 
operacionais, com a confirmação do cumprimento 
do serviço escalado; e 
 
VI - Registro de presença, em processo SEI, 
conforme modelo padrão da Corporação, com 
horário de entrada e saída, assinado 
eletronicamente pelo militar que cumpriu a escala 
extraordinária e assinatura do chefe imediato do 
militar. 
 
Art. 22. Para fazer jus ao recebimento da 
indenização pelo Serviço Extraordinário – AC4, o 
militar deverá obrigatoriamente ser escalado no 
Sistema RAI/Escala. 
 
§ 1º Nas unidades operacionais o Adjunto/Auxiliar 
do Oficial de Dia/Comandante de Área será o 
responsável pelo lançamento dos serviços 
extraordinários no Sistema RAI/Escala. 
 
§ 2º As Seções de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico serão responsáveis pelo lançamento dos 
serviços extraordinários no Sistema RAI/Escala 
quando o militar for empregado nas atividades 
inerentes à seção. 
 
§ 3º Nas OBM administrativas, as Seções de Apoio 
Administrativo serão responsáveis pelo 
lançamento dos serviços extraordinários no 
Sistema RAI/Escala. 
 
Art. 23. Se por algum motivo o militar escalado em 
serviço extraordinário não completar a carga 
horária estabelecida, serão computadas, para 
efeito de pagamento da AC4, apenas as horas 
trabalhadas no período. 
 
Parágrafo único.  Os responsáveis pelo 
lançamento dos serviços extraordinários no 
Sistema RAI/Escala, definidos no art. 22, deverão 
interromper a escala tendo em vista o 
processamento das horas efetivamente 
trabalhadas pelo militar. 
 
 

Capítulo VIII 
Operações Bombeiro Militares 

 
Art. 24. Nas Operações Bombeiro Militares as 
escalas serão contínuas durante cada período 
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operacional, com alternância entre escala ordinária 
e extraordinária. 
 
§ 1º As escalas ordinárias serão confeccionadas 
de acordo com as escalas definidas no 
RESIOBOM. 
 
§ 2º As escalas extraordinárias serão remuneradas 
na forma da lei e normas que regem o tema.  
 
§ 3º Para fins de emprego no serviço das 
Operações Bombeiro Militares, a escala inicial do 
militar no período operacional será extraordinária, 
independentemente de sua escala na OBM de 
origem, seguindo posteriormente a escala de 
regência durante o decorrer da operação. 
 
Art. 25. As escalas extraordinárias deverão ser 
lançadas pelo Posto de Comando da Operação, na 
unidade disponível no RAI/ESCALA para a 
Operação, com observância ao disposto no art. 23. 
 
Art. 26. Para atender ao disposto no artigo anterior, 
o Comandante da Operação e os Comandantes 
dos demais postos deverão solicitar com 
antecedência, dentro da plataforma “MINHA 
CONTA”, o perfil necessário para as ações 
referentes aos serviços extraordinários junto ao 
RAI/Escala, conforme segue: 
 
I – para validação das escalas, o responsável será 
o Chefe Imediato/Comandante do Posto que 
deverá possuir o perfil de “AC4 – Validação Extra 
Remunerado”; 
 
II – para homologação das escalas, o responsável 
será o Comandante da Operação que deverá 
possuir o perfil “AC4 – Homologação Extra 
Remunerado”. 
 
Art. 27. Os prazos de validação e homologação 
das escalas durante a operação serão os mesmos 
já estabelecidos nesta norma.  
 
Parágrafo único. Os procedimentos de validação e 
homologação, para os casos em que a operação 
tenha encerramento em mês posterior, serão 
realizados em todos os meses até o final da 
operação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IX 
Disposições Finais 

Art. 28. O Órgão de Gestão e Finanças da 
Corporação providenciará a padronização dos 
relatórios, planilhas e demais documentos relativos 
aos serviços extraordinários, visando evitar erros 
nos pagamentos indenizatórios. 
 
Art. 29. Os bombeiros militares colocados à 
disposição de Órgãos integrantes da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública podem, desde que 
autorizados pelo Chefe da pasta, receber a 
Indenização por Serviço Extraordinário – AC4. 
 
§ 1º Os bombeiros militares à disposição com ônus 
para o CBMGO estão sujeitos ao Serviço 
Extraordinário – AC4 em igualdade de condições 
aos demais componentes da Corporação. 
 
§ 2º Nos casos de disposição de militares com 
ônus para o órgão ao qual foram cedidos, os 
pagamentos dos serviços extraordinários serão 
condicionados a seleção da Instituição da Folha de 
Pagamento do Servidor, dentro do Sistema 
RAI/Escala. 
 
Art. 30. As horas trabalhadas mediante sistema de 
compensação não serão consideradas como 
prestação de serviços extraordinários.  
 
Art. 31. É vedado conceder indenização por 
serviço extraordinário com o objetivo de remunerar 
outros serviços, encargos ou a título de 
complementação remuneratória.  
 
§ 1º O militar que receber importância relativa a 
serviço extraordinário que não prestou será 
obrigado a restituí-la de uma só vez, ficando, 
ainda, sujeito a Processo Administrativo Disciplinar 
- PAD. 
 
§ 2º Será igualmente responsabilizada a 
autoridade que infringir o disposto neste artigo.  
 
Art. 32. Os casos omissos serão solucionados pelo 
Comandante-Geral do CBMGO. 
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ANEXO 1 

Valores da Hora Aula - AC2 definidos pela Portaria nº 1.107/2009/SSP 

 

NATUREZA DO 
CURSO 

NÍVEL DE TITULARIDADE DO DOCENTE VALOR HORA/AULA 

Específico, 
Operacional, Técnico 

e Extensão ou 
Equivalente.  

Ensino Médio  R$        20,00  

Curso Sequencial  R$        28,00  

Graduação  R$        32,00  

Especialização  R$        38,00  

Mestrado  R$        44,00  

Doutorado  R$        50,00  

NATUREZA DO 
CURSO 

NÍVEL DE 
ENSINO 

NÍVEL DE TITULARIDADE 
DO DOCENTE 

VALOR HORA/AULA 

Superior 

Sequencial 

Sequencial  R$        30,00  

Graduação  R$        35,00  

Especialização  R$        40,00  

Mestrado  R$        45,00  

Doutorado  R$        50,00  

Graduação 

Graduação  R$        35,00  

Especialização  R$        45,00  

Mestrado  R$        55,00  

Doutorado  R$        65,00  

Especialização 

Especialização  R$        50,00  

Mestrado  R$        65,00  

Doutorado  R$        80,00  

Mestrado 
Mestrado  R$        70,00  

Doutorado  R$        90,00  

Doutorado Doutorado  R$      110,00  

 
 
 
 
 

ANEXO2 
 

Período e Valores da Hora Extra Remunerada – AC4 

 

Período e Valores Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Período Diurno 
(5h01 às 21h59) 

R$ 30,34 R$ 22,06 R$ 22,06 R$ 22,06 R$ 22,06 R$ 30,34 R$ 30,34 

Período Noturno  
(22h às 5h) 

R$ 24,83 R$ 24,83 R$ 24,83 R$ 24,83 R$ 34,48 R$ 34,48 R$ 34,48 
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ANEXO3 

 
Modelo de Ofício para o SEI 

 

 
Da: NOME DA OBM 
Para: COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS 
Assunto: Prestação de contas AC4 

 
Senhor Comandante de Gestão e Finanças, 

 
Encaminho a Vossa Senhoria a Planilha Consolidada para Pagamento de Ajuda de Custo de Horas Extraordinárias 

realizadas no âmbito da (nome da OBM), no transcorrer do mês de _________ de _____, que totalizou o importe de R$ _________ 
(________ reais), bem como: escala ou ordem de serviço, Quadro de Serviço Mensal, Planilha Financeira AC4, Livro do Adjunto/Auxiliar 

do Oficial de Dia/Comandante de Área ou outra forma de controle com a assinatura do chefe imediato, comprovando a prestação 

das horas extraordinárias realizadas. 
 
Ademais, cumpre ressaltar que os documentos ora apresentados foram devidamente analisados e conferidos pelos 

setores competentes desta unidade e está em consonância com a legislação aplicável à solicitação em tela, especialmente no tocante 
aos artigos 1º e 5º da Lei Estadual n. 15.949/2006 e artigos 6º, 7º e 8º da Portaria n. 0232/2019/SSPJ. 

 
Declaro ainda que o valor totalizado encontra-se dentro dos limites da cota estabelecida para esta OBM, em 

conformidade com os valores estabelecidos pelo CRBM/CGF. 

 
Nº do documento - Modelo Favoritos SEI: 8833464 (ALTERAR MODELO PARA OFÍCIO) 
 
 

 
 
 

ANEXO4 
 

Quadro de serviço Mensal – AC4 
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ANEXO5 
  

Relatório: Planilha Financeira – AC4 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 133, de 17 de fevereiro de 2022

 

Dispõe sobre transferência de militares no interesse próprio.

 

 

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, e considerando o teor dos autos do processo SEI n° 202200011005601, resolvem:

 

Art. 1° Transferir, no interesse próprio, e conceder dispensa por mo�vo de trânsito, nos
termos da legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

POSTO RG NOME CPF ORIGEM DESTINO Trânsito

ST QP/Combatente 01.711 RUBSON SILVA
RIBEIRO

840.893.421-
04 CIBM/Mineiros 15ª

CIBM/Quirinópolis 3

Cb
QP/Combatente 03.764 DANIEL PEREIRA

MARTINS
987.339.901-

15
15ª

CIBM/Quirinópolis CIBM/Mineiros 3

 

Art. 2°  As unidades de des�no deverão atribuir aos militares ora transferidos,
funções para que conste no SICAD, inclusive no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI,
conforme prescreve a Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

Art. 3°  Determinar que o Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos
respec�vos departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 4° Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 18/02/2022, às 10:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
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I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 18/02/2022, às 12:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000027664219 e o código CRC A9EC11AA.

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 202200011005601 SEI 000027664219

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027664219&crc=A9EC11AA
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 21, de 10 de fevereiro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente ao pedido
relativo ao processo de análise de projeto protocolado no SIAPI sob o
número 127100/20 e protocolo de Comissão Técnica número 6190/22.

 

O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01/2021 - CBMGO, resolve:

 
Art. 1º Nomear Comissão para analisar e emitir parecer inerente aos itens que

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação, tendo em
vista solicitação de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 127100/20 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão
Técnica n. 6190/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: Cap QOC 02.777 Raphael Paiva JUSTO;
- Membro:  1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VIELA de Aguiar;
- 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 16 dias do mês de fevereiro de 2022.

 

 

ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC
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Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 16/02/2022, às 12:05, 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
000027472968 e o código CRC 89E55302.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 COM C-117, JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO -  (62) 3286-8971

Referência: Processo nº 202200011004959 SEI 000027472968

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027472968&crc=89E55302
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011004959
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Assunto: Parecer da Comissão Técnica n. 6190/2022

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 14/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 21/2022 – CAT/CBM;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.: 127100/20

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 6190/22;

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H assinado pelo Responsável Técnico, Renan Xavier Helbingen - CREA 1017073589/D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social : Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia LTDA;

2.1.1. CNPJ: 11.316.220/0001-45;

2.2. Endereço: Avenida T-4, Qd. 168, Lt. 14/16, Setor Bueno, Goiânia - GO;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão: Serviço de saúde e institucional / Hospital e assemelhado / H-3;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 7.262,94 m2;

2.5. Altura da edificação: 18,03 m;

2.6. Quantidade de Pavimentos: 06 (5 + térreo) Pavimentos.

 

3.  Requerimento e Comentários

Foi posto a termo, por meio do Anexo H (000027472797), o pedido de reconsideração e substituição por medidas alternativas proposta pelo solicitante da
seguinte maneira:

 
Pedido:
"Em uma das análises realizadas do empreendimento foi-se apontado que as escadas de emergência não atendem ao dimensionamento mínimo de 1,65 m de largura,
conforme imagem abaixo.

Pedimos que tal pendência fosse reconsiderada e substituída por medidas alternativas propostas neste documento."

 
Motivo:
"A empresa, que detém uma postura íntegra e respeitável, possui o compromisso de seguir as definições dos senhores em cumprimento as medidas de incêndio, adequando-
se a proporcionar aos seus funcionários e clientes a devida proteção tanto a fim de evitar quaisquer riscos quanto estar prontamente apta a agir em situações de emergência.
Diante disso, o solicitante se dispõe a regularizar a situação junto ao Corpo de Bombeiros nos ditames das normas vigentes e definições técnicas, dentro das condições
aceitáveis para a edificação principalmente no quesito estrutural uma vez que a edificação se encontra totalmente construída conforme pode ser visualizada na figura 1.
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Sabemos que o ideal para uma edificação seria a elaboração dos projetos, aprovação juntos aos órgãos competentes e posteriormente a construção da edificação. Porém
com um aumento elevado de demandas hospitalares a administração se viu obrigada a inverter o processo construtivo para que pudessem oferecer a população goiana um
maior quantitativo de atendimento dia.

A história do Hospital Premium se inicia em julho de 2013 com a abertura da empresa que na época possuía cerca de 2.000 m², em 2017 foi agregado ao seu quadro de
atendimento a UTI neonatal e a maternidade, já em 08 de maio de 2021 o hospital inaugurou a UTI adulto, pronto socorro e as cirurgias relacionadas. Hoje o hospital
consegue atender por dia cerca de 15 cirurgias, 15 prontos atendimentos, além de consultas.
Até o momento as pendencias solicitadas vem sendo sanadas de forma satisfatória em comprimento a legislação. Porém a exigência abaixo que foi pontuada pelo analista
continua em aberto:
“0.0 - OUTROS

OBS.: AS LARGURAS MÍNIMAS DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EXCETO DAS PORTAS ONDE O DIMENSIONAMENTO DEVE SER FEITO DE ACORDO
COM O ITEM 5.5.4.2, DEVEM SER AS SEGUINTES: 1,65 M (CORRESPONDENTE A TRÊS UNIDADES DE PASSAGEM DE 55 CM) PARA AS ESCADAS E
ACESSOS (CORREDORES E PASSAGENS), NAS OCUPAÇÕES DO GRUPO H, DIVISÃO H-2 E H-3; MOSTRAR CÁLCULO DE ESCOAMENTO
POPULACIONAL PARA DEFINIÇÃO DA LARGURA; - ATUALIZAÇÃO EM 13/10 - EXIGENCIA NÃO ATENDIDA;”
No cenário atual a edificação possui 3 escadas destinadas a saídas de emergências com larguras respectivas de 1,2 metros (ESCADA 01- Atende todos os pavimentos), 1,3
metros (ESCADA 02- Atende todos os pavimentos) e 1,35 metros (ESCADA 03- Comunicação térreo e primeiro pavimento) todas com largura inferior ao proposto
normativamente, ou seja, menores do que 1,65 metros. Verificando, portanto, o cálculo populacional (TABELA 01) e comparando com a tabela de escadas atendidas no
pavimento (TABELA 02) podemos perceber que se somarmos a largura das escadas de cada pavimento (1º, 3º, 4º e 5º pavimento) estes estariam atendendo, conforme
quadro explicativo abaixo:

Já o segundo pavimento precisaria de 0,25 m de largura a mais do que o existente. Sendo assim, para atender ao parâmetro da somatória do cálculo populacional, pensamos
em estender a ESCADA 03 (com largura de 1,35 metros) até a cobertura do primeiro pavimento onde assim por uma passarela aberta (com Largura de 1,65 metros e guarda
corpo em ambos os lados e portas de comunicação com três unidades de passagem) seguirá até a interligação do segundo pavimento conforme IMAGEM 01 E IMAGEM
02
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Dessa forma podemos notar que a somatória de escadas do segundo pavimento seriam compostas com essa alteração pela ESCADA 01, ESCADA 02 e ESCADA 03,
gerando um total de 3,85 metros de largura total de escadas (conforme tabela 03) superando assim a largura exigida pelo calculo populacional que seria de 2,75 m
(conforme tabela 01).

Priorizando a vida dos clientes e funcionários gostaríamos de propor alem do atendimento de escoamento da população via somatório de larguras totais das escadas, o
acréscimo de outras três medidas protetivas compensatórias, sendo elas: A aplicação de detecção de incêndio não somente em unidades autonomas da edificação, mas sim
edificação como um todo, aumentando com isto o tempo resposta da identificação de qualquer incêndio, não limitando assim a escada pressurizada com sua ativação por
detectores próximo a entrada da porta PCF (porta corta fogo) e sim estendendo aos detectores de toda edificação; Agregado a segurança das escadas E1 e E2 que atendem
todos os pavimentos por tratarem de escadas pressurizadas; Atendimento com duas unidades de elevadores de emergência pressurizados, ambos com previsão de
escoamento de macas, para todos os pavimentos.
Nós da empresa Pirâmide Tecnologia Contra Incêndio juntamente com a administração do Hospital Premium estamos à disposição para resolver o processo e chegar
juntamente com o CBMGO a um denominador comum nas medidas contra incêndio e pânico, uma vez que temos consciência da extrema importância do Corpo de
Bombeiros na preservação da vida, assim como o interesse mútuo de certificação da edificação.

Para tanto requeremos ser considerado para efeito de cálculo de evacuação da edificação, o somatório das três escadas, que juntas conforme demostrado supera ao cálculo
de necessidade de largura exigida, somada a medida suplementar de instalação do sistema de detecção em todo o prédio e não apenas nas unidades autonomas da
edificação. Informamos ainda que todas as demais exigências contidas no projeto em aprovação realizada, foram compridas em sua íntegra. O que dá a seguraça necessária
e proteção dos ocupantes do hospital.
Desta forma requeremos o deferimento desta comissão técnica para que possamos dar seguimento na aprovação do projeto de incêndio da edficação.
 

Medida Alternativa/Solução proposta:
"1. A aplicação de detecção de incêndio não somente em unidades autonomas da edificação, mas sim edificação como um todo, aumentando com isto o tempo resposta da
identificação de qualquer incêndio, não limitando assim a escada pressurizada com sua ativação por detectores próximo a entrada da porta PCF (porta corta fogo) e sim
estendendo aos detectores de toda edificação;
2. Agregado a segurança das escadas E1 e E2 que atendem todos os pavimentos por tratarem de escadas pressurizadas;

3. Atendimento com duas unidades de elevadores de emergência pressurizados, ambos com previsão de escoamento de macas, para todos os pavimentos."
 
 

4. Comentários

4.1 Breve histórico da edificação

Trata-se de edificação que, apesar de possuir vários protocolos de Análise de Projeto no Sistema Integrado de Análise de Projetos e Inspeções - SIAPI,
protocolos nro. 64545/2015, 99493/2016, 131352/2018 e 290175/2019, em nenhum desses protocolos houve a aprovação do projeto. Já foram realizados
também, parecer de Comissão Técnica (9320234) e parecer de Conselho Técnico Deliberativo (000012941049), sem haver, no entanto, a pertinente aprovação
do projeto da edificação.

Atualmente, a edificação é a união entre uma edificação menor, existente e anterior à vigência da Lei 15.802/06, com 02 Pavimentos, e uma edificação maior,
recém executada, contendo 06 Pavimentos, edificações estas anexas, ou seja, não isoladas entre si, o que totaliza uma edificação que não se enquadra nas
adaptações da NT-41/2019, que possui divisão H-3, altura de 18,03 metros e área total construída de 7.262,94 m2, conforme imagem abaixo, extraída do Google
Street View, datada de fevereiro de 2020:
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4.2. Escadas:

Em relação à largura das escadas, de acordo com o item 5.4.2 da NT-11/2017-CBMGO:

5.4.2 Larguras mínimas a serem adotadas
5.4.2.1 As larguras mínimas das saídas de emergência, exceto das portas onde o dimensionamento deve ser feito de acordo com o item 5.5.4.2, devem ser as seguintes:

[...]
b) 1,65 m (correspondente a três unidades de passagem de 55 cm) para as escadas e acessos (corredores e passagens), nas ocupações do grupo H, divisão H-2 e H-3;
[...] 
 

Diante das ponderações que foram feitas acima em relação às escadas, temos que as escadas previstas estão em acordo quanto ao Tipo, porém, não à largura
mínima exigida em norma.

 

4.3. Detecção de Incêndio:

De acordo com a Tabela 6H.2 do Anexo A da NT-01/2020-CBMGO, os detectores de incêndio serão exigidos nas unidades autônomas (nos quartos de hospitais
e enfermarias).

A adoção de detectores de alarme em toda a edificação, e não somente nas unidades autônomas, gera uma redução no tempo resposta da identificação de um
princípio de incêndio, promovendo um acionamento mais rápido do sistema de alarme e, por consequência, antecipa o início da evacuação da edificação.

 

4.4. Elevadores de emergência:

De acordo com a Tabela 6H.2 do Anexo A da NT-01/2020-CBMGO, deve haver Elevador de Emergência para edificações do grupo H-3 com altura acima de 12
metros, conforme nota específica número 9. Diferentemente do elevador comum, conforme item 5.2 da NT-11, o elevador de emergência é aceito como um
componente de saída de emergência. A quantidade de elevadores de emergência é indicada pelo item 5.9.1 da NT-11/2021-CBMGO:

5.9 Elevadores de emergência

5.9.1 Obrigatoriedade
É obrigatória a instalação de elevadores de emergência:
[...]

b) Nas ocupações institucionais H-2 e H-3, sempre que sua altura ultrapassar 12 m. As áreas de refúgio devem ter acesso direto ao elevador de emergência. Deve haver
pelo menos um elevador de emergência para o atendimento de cada área de refúgio, conforme exemplo da figura 17.

 
 
E ainda, conforme item 5.9.2.5 da NT-11/2021-CBMGO, o elevador de emergência DEVE atender a todos os pavimentos:

5.9 Elevadores de emergência
[...]

5.9.2 Exigências
[...]
5.9.2.5 O elevador de emergência deve atender a todos os pavimentos superiores do edifício (excluindo casa de máquinas, barriletes, reservatórios de águas e
assemelhados), incluindo os localizados abaixo do pavimento de descarga com altura ascendente superior a 12 m (Ver NT-13).

 
 
A edificação possui somente uma área de refúgio, porém esta é atendida por 2 (dois) elevadores de emergência, sendo, então, um deles considerado como
acréscimo nas medidas mínimas de segurança.

 

5. Parecer
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Diante do exposto esta Comissão Técnica decide:

Deferir a solicitação de reconsideração quanto a exigência de largura mínima das escadas, DESDE QUE as propostas de ampliação total do sistema de
detecção, a ampliação de atendimento da ESCADA 3 e quantidade de elevadores de emergência propostos sejam rigorosamente atendidos;
A denominada ESCADA 3 deve ser estendida de modo a atender ao pavimento imediatamente superior ao que atende atualmente, ou seja, atender do
térreo ao 2º pavimento;
As portas de acesso a todos componentes da rota de fuga (escadas, corredores, etc...) DEVEM ter largura suficiente para prover as unidades de passagem
correspondentes;
A edificação DEVE possuir dois ou mais elevadores de emergência, atendendo todos os pavimentos, executado(s) conforme previsto na Norma Técnica
11/2021 - CBMGO;
A edificação DEVE possuir sistema de Detecção de Incêndio, não somente nas unidades autônomas (quartos, enfermarias, etc), mas sim em toda a
edificação como suplemento de medida de segurança;

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.

Goiânia, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL PAIVA JUSTO, Chefe, em 11/02/2022, às 13:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MOREIRA BORJA, Bombeiro (a) Militar, em 11/02/2022, às 13:34, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Bombeiro (a) Militar, em 13/02/2022, às 09:57, 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 000027476814 e o código CRC BBC1EF18.

 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 202200011004959 SEI 000027476814

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027476814&crc=BBC1EF18
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº - 22, de 11 de fevereiro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente ao pedido
relativo ao processo de análise de projeto protocolado no SIAPI sob o
número 6872/21 e protocolo de Comissão Técnica número 19189/22.

 

O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 - 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. 6872/21 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 19189/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente:  1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VIELA de Aguiar;
- Membro:  2º Ten QOC 03.863 Higor Souza Eller
- Membro:  2º Ten QOC 03.856  Bruno MILIOLI Ferreira
 
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 11 dias do mês de fevereiro de 2022.

 

 

ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC
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Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 17/02/2022, às 12:05, 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
000027484823 e o código CRC 5FD88500.

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
RUA C-124 COM C-117, JARDIM AMÉRICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO -  (62) 3286-8971

Referência: Processo nº 202200011005198 SEI 000027484823

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027484823&crc=5FD88500


21/02/2022 18:31 SEI/GOVERNADORIA - 000027485418 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33076077&infra_siste… 1/11

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011005198
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Parecer da Comissão Técnica n. 6190/2022

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 15/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 22/2022 – CAT/CBM;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.: 6872/21

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 19189/22;

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H assinado pelo Responsável Técnico encarregado do projeto de escada pressurizada conforme documentação anexa
ao protocolo de análise, Thiago De Souza Lima - CREA 1013281578/D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social : SPE BAMBUI VACA BRAVA II LTDA

2.1.1. CNPJ: 20.918.163/0001-65;

2.2. Endereço: Rua C-238 e Rua C-237, Qd. 541, Lts. 6/8 - 21/22;

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

2.4. Área Total Construída Apresentada: 18.897,58 m2;

2.5. Altura da edificação: 132,30 m;

2.6. Quantidade de Pavimentos: 45 pavimentos

 

3.  Requerimento 

 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos:
A reavaliação de análise por meio de Comissão Técnica, quanto aos itens 1, 3 e 5 do Protocolo de análise nº 6872/21 de 13/12/2021, com as seguintes exigências:
 

Referente ao Item 1: "APRESENTAR DETALHAMENTO DA COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL DAS FACHADAS, CONFORME
NT-09. ATUALIZADA 04/01/2022: INDICAR OS DETALHES DE COMPARTIMENTAÇÃO DE FACHADA E QUAL ITEM DA NT 09
ESTÁ SENDO UTILIZADO.". 
Referente ao Item 3: "DEMONSTRAR EM DETALHE O ATENDIMENTO DAS DISTÂNCIAS PREVISTAS NO ITEM 5.3.2 DA NT 13
PARA TOMADA DE AR DA ESCADA PRESSURIZADA. OBS: EXISTE UMA CHURRASQUEIRA AO LADO DA TOMADA DE
AR.".

Referente ao item 5: "DE ACORDO COM O ITEM 5.3.2 DA NT-13, NÃO SÃO PERMITIDAS ABERTURAS ABERTURA ABAIXO
DAS CAPTAÇÕES DE AR DAS ESCADAS PRESSURIZADAS, ADEQUAR, VISTO QUE EXISTEM ABERTURAS NOS
PAVIMENTOS INFERIORES AO PAVIMENTO LAZER.".
 

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

Referente ao Item 1: "Senhores analistas ressaltamos que trata-se de uma substituição de projeto já aprovado em 2017.
O mesmo encontra-se já construído e em fase de entrega para os moradores. Na aprovação anterior não se diferenciava a nomenclatura
varanda com balcão ou sacada, mas a finalidade de todos é a mesma.
Do outro lado da edificação a compartimentação está sendo atendida de acordo com a NT-09 de acordo com a figura A5 onde A+B=120.
Ressalto que a NT-03/2014 cita no item 4.85 - "Balcão ou sacada: parte de pavimento da edificação em balanço em relação à parede externa
do prédio, tendo, pelo menos, uma face aberta para o espaço livre exterior.". Mesma finalidade de varanda. Assim sendo alterando a
nomenclatura de varanda para sacada temos as distâncias A+B=89 + 122,8=211,80 e também temos A+B=89 +236,50=325,50. Portanto,
considerar a mesma nomenclatura. Para melhor verificação visualizar no projeto de incêndio pranchas 12/14 e 13/14.". 
Referente ao Item 3: "NT 13, item 5.3.2 e SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO nº 4209/17 APROVADO 01/04/2017".

Referente ao item 5: "NT 13, item 5.3.2 e SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO nº 4209/17 APROVADO 01/04/2017".

4. Comentários

 

O Projeto em questão é referente a uma edificação que se enquadra na divisão A-2 - Habitação multifamiliar, possui 45 pavimentos e altura de 132,30 metros.
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4.1. Comentários em relação ao item 1:
 
A questão suscitada pelo analista é referente à compartimentação vertical na envoltória do edifício onde é pedido por este que seja demonstrado como foi feita a
compartimentação vertical pelo Responsável Técnico.
Em regra, a NT-09/2017, em seu item 6.2.1.1 e subitem 6.2.1.1.1, traz o seguinte: 

 

6.2.1.1 Deve existir elemento corta-fogo na fachada, com tempo de resistência determinado pela NT-08, separando aberturas de pavimentos
consecutivos, que podem se constituir de vigas e/ou parapeito ou prolongamento dos entrepisos, além do alinhamento da fachada.
6.2.1.1.1 Quando a separação for provida por meio de vigas e/ou parapeitos, estes devem apresentar altura mínima de 1,2 m separando
aberturas de pavimentos consecutivos.

 

Porém, nos subitens 6..2.1..1.3 e 6.2.1.1.4 a já referida norma traz algumas configurações que podem ser aplicadas somente em edificações de baixo
risco (possuem carga de incêndio de até 300 MJ/m²), transcritos abaixo:
 

6.2.1.1.3 Para efeito de compartimentação vertical externa das edificações de baixo risco (até 300 MJ/m²), podem ser somadas as dimensões
da aba horizontal e a distância da verga até o piso da laje superior, totalizando o mínimo de 1,20 m. 
6.2.1.1.4 Nas edificações citadas no item anterior, os pisos das sacadas, terraços e lajes técnicas podem ser utilizados na composição da
compartimentação vertical, sendo considerados como prolongamentos horizontais (abas), desde que tais ambientes sejam constituídos por
materiais de acabamento e de revestimento incombustíveis (piso, parede e teto). Caso a somatória das dimensões especificadas no item
6.2.1.1.3 seja inferior a 1,20 m, poderá ser utilizado fechamento com vidros de segurança para a complementação da referida somatória.

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

 

4.718 Varanda: parte da edificação, não em balanço, limitada pela parede perimetral do edifício, tendo pelo menos uma das faces aberta
para o logradouro ou área de ventilação.
 

Como pode ser observado não é feita referência explícita a varandas no item 6.2.1.1.4, entretanto conforme Minuta da NT-09 já encaminhada para publicação, o
conceito de varanda é compreendido pelo item que aborda tal tipo de compartimentação, desde que sejam atendidas determinadas condições. Do teor do item
7.7.2.3 da Minuta: 

 

7.7.2.3 Nas ocupações de baixo risco (até 300 MJ/m²), as dimensões dos anteparos verticais podem ser somadas com as dos anteparos
horizontais, incluindo as dimensões das sacadas, varandas, balcões, lajes técnicas e terraços, para obtenção da compartimentação vertical
da fachada de, no mínimo, 1,20 m, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Os anteparos resistentes ao fogo devem estar expostos ao ambiente externo do edifício, ou seja, sem fechamento. (Figuras C4 e C5);  e
b) As sacadas, varandas, balcões, lajes técnicas e terraços utilizados somatório da compartimentação devem:
1. Ser separados dos ambientes internos contíguos (Sala, quarto, cozinha, etc), por meio de portas, janelas, caixilho, vedações etc; e
2. Ser expostas ao exterior do edifício (sem fechamento);
3. Possuir materiais de acabamento e de revestimento incombustíveis (piso, parede e teto);
 

Consta em projeto, que nos pavimentos tipo (onde a planta se repete) existem diversas varandas conforme demonstrado nas figuras abaixo.
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Figura 1 - Detalhe da planta baixa dos pavimentos tipo 01 ao 08 com indicação das varandas.
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Figura 2 - Detalhe da planta do pavimento 09 com indicação das floreiras.
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Figura 3 - Detalhe da planta baixa dos pavimentos tipo 10 ao 15 com indicação das varandas.

 

O Responsável Técnico, no intuito de demonstrar que a edificação possui compartimentação vertical, apresentou nas pranchas 12 e 13 alguns cortes demonstrando
o somatório das abas horizontais e verticais maiores do que 1,20 metros. Da prancha 12 temos os seguintes cortes apresentados:

 



21/02/2022 18:31 SEI/GOVERNADORIA - 000027485418 - Parecer

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33076077&infra_siste… 6/11

Figura 4: Cortes representados pelo Responsável Técnico na prancha 12.

 

Da prancha 13 temos os seguintes cortes:
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Figura 5: Cortes apresentados pelo Responsável Técnico na prancha 13.

Da planta dos pavimentos tipo e dos cortes apresentados nas Figuras 4 e 5 conseguimos identificar todas as varandas e as dimensões das abas horizontais e
verticais para o efeito da compartimentação vertical. Também conseguimos confirmar algumas informações apresentadas pelo requerente no pedido feito, onde
afirmou que as somas das abas para as varandas seriam os valores "A+B= 89 + 122,8 =211,80 e também temos A+B=89 +236,50=325,50". Sem a diferenciação
de Varanda e Sacada conforme nova Minuta, tem-se o atendimento da norma visto que a soma das abas das varandas somam mais de 1,2 metros de alvenaria.
Entretanto, existem notas no projeto mencionando a previsão de fechamento das varandas, o que está em desacordo com a nova Minuta e, com a NT-09 em
vigência. 

4.2. Comentários em relação aos itens 3 e 5:

Levando em consideração o item 5.3.2 da NT-13 temos as seguintes definições:
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 então ser de 5 m; 
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 instalação da 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.
 
Levando em consideração o item 6.2 da NBR 14.880 temos as seguintes definições:
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6.2 Tomada de ar 
6.2.1 É necessário que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em risco de contaminação pela fumaça proveniente de um incêndio no edifício.
Também devem-se adotar medidas para minimizar a influência da ação dos ventos, tanto na entrada quanto na saída, sobre o sistema de pressurização. 
6.2.2 O posicionamento dos pontos de tomada de ar para o sistema de pressurização deve estar no pavimento térreo ou próximo deste. 
6.2.3 A tomada de ar deve ser protegida. Para sistemas de duplo estágio, deve ser usado filtro de partículas classe G-1 conforme NBR 6401, do tipo metálico
lavável. Para sistemas de um único estágio, deve ser prevista no mínimo uma tela metálica de malha quadrada com vão não superior a 12,5 mm, ou equivalente. 
6.2.4 O uso da tomada de ar ao nível da cobertura só é admitido para o caso de adequação de edificação existente, onde não haja possibilidade de efetuar a
tomada de ar conforme previsto em 6.2.2, e mediante aprovação das autoridades locais 
competentes. Neste caso, a tomada de ar deve ser separada da fumaça que sobe pelos lados do edifício por uma parede, cuja altura deve ser no mínimo 1 m
acima do ponto mais alto da tomada de ar, e afastada no plano horizontal por uma distância mínima de 5 m. A tomada de ar deve igualmente estar localizada no
mínimo 1 m abaixo de qualquer duto ou poço que possa descarregar fumaça durante um incêndio. 
6.2.5 Caso o afastamento de 5 m citado em 6.2.3 não seja possível de se obter, este poderá ser reduzido para até 3 m,sendo que as paredes de proteção deverão
ter altura de no mínimo 2 m acima do ponto mais alto da tomada de ar.
 
Em se tratando da localização da tomada de ar, de acordo com a alínea m, do item 5.2.4, da NT-13, esta deve estar localizada no térreo ou próximo deste. O
mesmo está previsto na alínea a, do item 5.3.2.1, da NT-13. Não obstante, a NBR 14880 de 2014, através do item 6.2.2, de igual modo, estabelece que o
suprimento de ar da pressurização da escada de segurança esteja localizado no pavimento térreo ou próximo deste. Observa-se, então, que há possibilidade de ser
utilizada a captação próxima ao térreo desde que seja comprovada, tecnicamente a impossibilidade de captação de fumaça das aberturas abaixo da tomada de ar.
 
Do teor do item 5.6 da Orientação Técnica 01/2022 - Tomada de ar em escadas pressurizadas, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás tem-se o
seguinte:
5.6 No que se refere à substituição de projeto, em que se percebe o não cumprimento da exigência do item 5.5, ou seja, da comprovação técnica, visando evitar a
abertura de Comissão Técnica, como alternativas, orienta-se ao responsável técnico e ao analista de projeto o seguinte: 
I – Tomada de ar localizada em pavimento lazer com pavimentos abaixo possuindo fachadas paralelas com distância acima de 5 m: 
a) Construção de uma parede com o mesmo TRRF da edificação que exceda, no mínimo, 2 m das aberturas da captação de ar, superior e lateralmente (Figura 1); 
b) Caso toda fachada paralela não possua essas características, as laterais da tomada de ar deverão ser fechadas com parede que tenha as mesmas
características (Figura 2); 
c) A área entre as duas fachadas poderá ser utilizada, desde que não contenha carga incêndio (quadra de esportes, circulação, jardim etc).

Figura 6: Figuras 1 e 2 retiradas da Orientação técnica.
II - Construção de duto na fachada para o posicionamento da grelha de captação no pavimento térreo. Nesse sentido, o duto deverá ser protegido contra o fogo
por no mínimo 2 (duas) horas. 
III - Todos os ambientes com aberturas localizadas na mesma fachada da captação, nos pavimentos abaixo desta, sejam protegidos por chuveiros automáticos
(sprinklers);
IV - Os pavimentos abaixo da captação sejam abertos lateralmente, conforme conceito apresentado na NT-03, e a captação de ar seja protegida com uma aba de
proteção formada pelo prolongamento do entrepiso, se projetando 2,5 m lateralmente a captação e, no mínimo, 5 m além do plano externo da fachada da
captação ou até a divisa (Figura 3).
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Figura 7: Figura 3 retirada da Orientação técnica.
 
Observa-se que o Responsável técnico apresenta a solução IV do item 5.6 da Orientação técnica no Anexo H (000027484527), ou seja, irá adicionar um
prologamento do piso de mais de 5 metros, além de adicionar um fechamento em alvenaria para que as distâncias laterais à captação sejam superiores a 2,5
metros. Entretanto, o pavimento lazer possui uma área de churrasco próxima a abertura da captação.

5. Parecer

Diante do exposto esta comissão decide DEFERIR o pedido com as seguintes ressalvas:
Referente ao Item 1: Devem ser retiradas todas as menções que preveem o fechamento de qualquer das varandas objeto desta comissão. E obedecer na íntegra o
item que segue:
 

7.7.2.3 Nas ocupações de baixo risco (até 300 MJ/m²), as dimensões dos anteparos verticais podem ser somadas com as dos anteparos
horizontais, incluindo as dimensões das sacadas, varandas, balcões, lajes técnicas e terraços, para obtenção da compartimentação vertical
da fachada de, no mínimo, 1,20 m, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) Os anteparos resistentes ao fogo devem estar expostos ao ambiente externo do edifício, ou seja, sem fechamento. (Figuras C4 e C5);  e
b) As sacadas, varandas, balcões, lajes técnicas e terraços utilizados somatório da compartimentação devem:
1. Ser separados dos ambientes internos contíguos (Sala, quarto, cozinha, etc), por meio de portas, janelas, caixilho, vedações etc; e
2. Ser expostas ao exterior do edifício (sem fechamento);
3. Possuir materiais de acabamento e de revestimento incombustíveis (piso, parede e teto);
 

Referente aos Itens 3 e 5: Deve ser retirada a área de churrasco próxima à captação e feitas as modificações para que se tenha uma distância superior a 5 metros
entre a fachada da captação e a fachada dos pavimentos inferiores ao do pavimento lazer. Além de inserir nota de que nenhum material combustível será colocado
nos arredores da captação.
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 11 dias do mês de fevereiro de 2022.

Goiânia, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, gerente, em 16/02/2022, às 08:13, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por HIGOR SOUZA ELLER, Bombeiro (a) Militar, em 16/02/2022, às 09:33, 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 BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar, em 16/02/2022, às 11:48, 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 000027485418 e o código CRC CBBA2ABA.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027485418&crc=CBBA2ABA
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 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 202200011005198 SEI 000027485418
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 56, de 03 de fevereiro de 2022

Concede a Medalha por Tempo de Serviço aos bombeiros militares que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
GOIÁS e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEDALHAS BOMBEIRO MILITAR, nomeado pelo Decreto de 12
de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.197, de 12 de dezembro de 2019, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11 da Lei Estadual n. 18.305, de 30
de dezembro de 2013, do ar�go 2º do Decreto Estadual n. 3.589, de 14 de fevereiro de 1991, e do ar�go
114 do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de julho de 2020,

 

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administra�vo SEI n. 202100011030425 e da
Ata de Reunião Ordinária da Comissão de Medalhas Bombeiro Militar (000025851689); e

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administra�vo SEI n. 202100011030776 e da
Ata de Reunião Ordinária da Comissão de Medalhas Bombeiro Militar (000025887822);

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Conceder a Medalha por Tempo de Serviço aos bombeiros militares que
especifica, a contar de 05 de outubro de 2021, conforme gradações a seguir:

 

I – Gradação Prata:

 

Ordem Posto/Grad Quadro RG Nome do Indicado EFETIVO SERVIÇO (ANOS)
1 3º Sgt QP/Comb 02.479 Marcelo de BRITO Cirqueira 17

 

II – Gradação Bronze:

 

Ordem Posto/Grad Quadro RG Nome do Indicado EFETIVO SERVIÇO (ANOS)
1 3º Sgt QP/Comb 02.945 GILVAN Lima de Souza 10
2 3º Sgt QP/Comb 03.042 HALERSON José Neres Santana 10
3 3º Sgt QP/Comb 03.187 Luis FERNANDO Rodrigues da Costa 10
4 3º Sgt QP/Comb 03.191 EMERSON Ba�sta Gonçalves 10
5 3º Sgt QP/Comb 03.015 ELIJOHN Sousa 10
6 3º Sgt QP/Comb 03.136 Rodrigo Rios COSSICH Furtado 10
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7 3º Sgt QP/Comb 03.126 RAFAELA Soares de Jesus 10
8 3º Sgt QP/Comb 03.049 HUDSON Bastos Dias 10
9 3º Sgt QP/Comb 03.035 GILVANO de Jesus Nascimento 10

10 3º Sgt QP/Comb 03.229 MURILO Rodrigues França 10
11 3º Sgt QP/Comb 03.235 Siegfrid RENZ 10

 

Parágrafo único. As condecorações concedidas nesta portaria se consolidam para todos
os fins de direito, não havendo, contudo, entrega de medalhas �sicas. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 03 de
fevereiro de 2022.

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
Comandante-Geral e Presidente da Comissão de Medalhas Bombeiro Militar

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Presidente,
em 03/02/2022, às 16:38, 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
000027243973 e o código CRC 6DAC7F46.

 
COMISSÃO DE MEDALHA BOMBEIRO MILITAR 

AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO -
CEP 74270-060 - (62)3201-2027.

 

Referência: Processo nº 202100011037244 SEI 000027243973

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000027243973&crc=6DAC7F46

