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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 138, de 08 de abril de 2022

 

Ex�ngue o Comitê Gestor de Crise - CGC ins�tuído face a pandemia do novo Coronavírus.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 12 de
dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.197, no uso de suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o
Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando o disposto no úl�mo Bole�m Epidemiológico Covid-19 emi�do pela Superintendência de Vigilância em Saúde
da Secretaria de Estado da Saúde, datado de 18 de março de 2022, pelo qual constatamos uma redução de 49,9% no número de casos e de
40,1% no número de novos óbitos por Covid-19 no Brasil, de acordo com os dados da úl�ma semana epidemiológica analisada (SE 09/2022); e

Considerando o que consta dos autos do Processo Administra�vo SEI nº 202000011009019, resolve:

 

Art. 1º  Ex�nguir o Comitê Gestor de Crise - CGC do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, face ao abrandamento
da pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2).

Parágrafo único. Em função do disposto no caput, os seguintes Oficiais ficam dispensados das respec�vas funções perante o
colegiado: Subcomandante-Geral, Comandante da Operação Covid-19, Chefe da BM/5, Chefe do Serviço Médico, Chefe de
Gabinete, Comandante do BSE, Chefe da BM/3, TC QOS 02.625 José Laerte Rodrigues da Silva Júnior e o Cap QOC 02.773 Ricardo de Souza
Oliveira.

Art. 2° Determinar que, doravante, todas as informações rela�vas a contaminação de bombeiros militares por Covid-19
sejam tramitadas via CSAU.

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças para fins de publicação em Bole�m
Geral Eletrônico.

 

Art. 4º  Ficam revogadas as Portarias nº Portaria 59/2021 - CBM (000018099821) e nº 161/2020 - CBM (000012089694)

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data 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 11/04/2022, às 18:37,
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 000029106683 e o código CRC 2760ADB1.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-2004.

Referência: Processo nº 202200011011935 SEI 000029106683
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
Portaria 119/2022 - CBM

 
Estabelece padrões técnicos para a confecção de tendas ar�culadas a serem u�lizadas na Corporação.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS , nomeado pelo Decreto de 12 de
dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.197, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do
ar�go 4º da Lei Estadual n. 15.802, de 11 de setembro de 2006, e do ar�go 11, inciso II, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro 2013, e
do ar�go 114 do Decreto Estadual n. 9.690, de 06 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade e uso de tendas ar�culadas nas a�vidades da Corporação; 

Considerando a recente alteração da plotagem das viaturas e também a padronização da pintura dos Quartéis;

Considerando a necessidade também de alterar o layout das tendas u�lizadas em diversas operações realizadas pelo
CBMGO; e

Considerando a necessidade de uniformizar as especificações e dimensões técnicas, além de estabelecer um
novo layout para dar mais visibilidade e ainda divulgar o telefone 193, devidamente apresentadas no bojo dos autos SEI
n. 202000011015471, resolve:

 

Art. 1º A presente Portaria tem por obje�vo padronizar o layout dos diversos modelos e tamanhos de tendas ar�culadas
u�lizadas nas a�vidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, mediante uniformização de especificações e dimensões técnicas.

Art. 2º Os Comandantes de OBM deverão providenciar para que todas as Unidades do CBMGO possuam tendas nos padrões
estabelecidos, face à importância de oferecer estruturas abrigáveis para proteção dos bombeiros militares contra exposição excessiva ao sol e
demais fenômenos ambientais indesejáveis, proporcionando adequado conforto para o desempenho de suas funções.

Art. 3º No intuito de permi�r pra�cidade na montagem e no manuseio, o modelo de tenda adotado pelo CBMGO será do
�po ar�culável pantográfica, com sistema que possibilite o movimento rela�vo de componentes rígidos da estrutura, em decorrência de
alguns elementos estruturais fixos interligados entre si, cons�tuída de perfis metálicos em formato de tesoura (scissor-like structures) em
molde piramidal.

Art. 4º A u�lização das tendas no âmbito da Corporação deve ser norteada pelo uso de estruturas seguras, portáteis e leves,
além de possuir montagem e desmontagem simples e rápida que dispensem o uso de ferramentas, tendo em vista a importância do pronto-
emprego das mesmas em a�vidades operacionais, facilitando a logís�ca em operações e eventos.

Art. 5º A estrutura metálica deverá ser confeccionada em tubo de aço de carbono com formato quadrado (metalon) em
chapa galvanizada de 14mm e 3” de alta resistência. Toda a ferragem deverá possuir tratamento an�ferrugem, parafusos e conexões em aço,
com porcas auto-travantes, promovendo maior segurança e conforto na montagem e desmontagem.

Figura 1 - Modelo de referência de estrutura metálica.
 

Art. 6º O processo de soldagem a ser u�lizado deverá ser de arco elétrico com gás de proteção (sistema MIG).

Art. 7º Os pés de sustentação deverão ser confeccionados em estrutura de ferro tubular (3”) com três regulagens de altura
de 2,0m até 3,5m.

Art. 8º O tamanho da tenda fechada deve medir, no máximo, 1,5m de altura.

Art. 9º A cobertura das tendas deverá ser confeccionada em lona laminada de PVC (TD 1000), devendo possuir espessura de
0,47mm, acabamento vulcanizado a quente com reforço por tela de poliéster nos pontos de maior tensão.

Art. 10. O tecido da lona deverá ser de material extra durável, impermeável, resistente contra rasgos, auto ex�nguível (an�-
chamas), recoberta por resina de tratamento ultravioleta resistente aos raios solares (UV), camada interna de bloqueio da passagem de luz
(blackout) e tratamento an�-mofo.
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Art. 11. A personalização deverá seguir o padrão de cores do CBMGO, sendo fundo vermelho e detalhes amarelos (faixas e
vocábulos “BOMBEIRO MILITAR” e “193” com fonte Impact).

Art. 12. O símbolo do CBMGO (fênix es�lizada na cor laranja), deverá seguir as cores e dimensões regulamentares dispostas
na Norma Administra�va n. 15, disponível no site da Corporação.

Figura 2 - Croqui de referência para personalização da lona. 
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Art. 13. Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças para fins de publicação em Bole�m
Geral Eletrônico.

Art. 14. Esta portaria entra em vigor na data 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 08/04/2022, às 08:35,
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 000027069411 e o código CRC CD2F677B.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO - CEP 74270-060 - (62)3201-2004.

Referência: Processo nº 202000011015471 SEI 000027069411
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 143, de 11 de abril de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o município Mundo Novo.
 
 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo
Decreto de 12 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado n. 23.197, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos
termos do artigo 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho
de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos autos do Processo
Administrativo SEI n. 202200002033525, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante da 22ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 22ª CIBM como Gestor do Convênio
nº 003/2022 - PM (Evento SEI 000028216885), que tem por objeto a mútua cooperação entre os partícipes signatários para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, com o fim de propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no tocante às
atividades de segurança pública, que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, e do Corpo de
Bombeiros Militar, dentre outros, e o Município de Mundo Novo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
nº 00.163.055/0001-12.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 22ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 22ª CIBM como Suplente do Gestor,

cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e afastamento.
Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo de férias, licenças ou outros

afastamentos.
 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das providências que lhe são afetas e à 22ª

Companhia Independente Bombeiro Militar - 22ª CIBM para conhecimento.
 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe forem afetas, inclusive a publicação

desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do Estado. 
 
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à duração do respectivo convênio.
 
 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 11/04/2022, às 18:37,
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 000029188948 e o código CRC 334E3F37.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 202200002033525 SEI 000029188948
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO
 
 

Processo: 202200011010206
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Assunto: CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO -  15820/22 -  POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

PARECER CBM/CTD-17532 Nº 4/2022

1. Referência

1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
2. Normas Técnicas – CBMGO;
3. Portaria n. 38/2020 – CBM;
4. Portaria n. 394/2021 – CG;
5. Protocolo de análise de projeto nº 147380/21;
6. Protocolo de Solicitação de Conselho Técnico Deliberativo de n. 15820/22;
7. Solicitação de Conselho Técnico Deliberativo – Anexo H solicitado por  CARLOS EDUARDO C DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL

CREA 17.200/D-GO; 
8. Processo SEI n. 202200011010206

2. Identificação do Solicitante e das Edificações

1. Nome ou Razão Social:  POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA;
2. Endereço: AVENIDA JK, Nº 1018, CENTRO, NERÓPOLIS - GO, CEP: 75.460-000;
3. Ocupação/Uso/Descrição/Divisão informada: SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS / COMÉRCIO VAREJISTA DE

COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES / G-3;
4. Área Total Construída Apresentada:340,27 m2;
5. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 01;
6. Altura Apresentada: TÉRREA.

 

3.  Requerimento

Através de Requerimento ao Conselho Técnico Deliberativo - Anexo H - REV 01 (000028717134), o solicitante informa que:

a distância apresentada de 1,45 metros estava incorreta, ou seja, não estava correspondendo à realidade. Atualizaram a medida e agora segue
com a medida correta e real de 3,6 metros.
a respeito do suspiro será atendido todas as exigências da norma em uma plenitude.

 

4. Comentários

Diante do requerimento supracitado observamos na Norma técnica n. 25 parte 2, no item 9.2 que: 
9.2 Afastamento de segurança 9.2.1 As bombas de abastecimento, os tanques e os suspiros dos tanques de líquidos
inflamáveis e combustíveis devem ser instalados de acordo os distanciamentos mínimos, abaixo relacionados: a) 15
metros de equipamentos e máquinas que produzam calor (churrasqueiras: carvão e a gás, chapas a gás, elétrica e a
carvão, e similares); b) 10 metros de descargas de motores à explosão não instalados em veículos e outras fontes de
ignição; c) 5 metros de lojas de conveniência, locadoras, lan houses, lanchonetes e outros serviços/comércios e
similares;

À luz da Lei demonstra que o afastamento mínimo exigido é de 5 metros, não sendo respeitado no próprio requerimento do
contribuinte. Além de não atender o afastamento mínimo não foi apresentada , por parte do solicitante, nenhuma medida compensatória nem
alternativa mitigatória do descumprimento da norma.

Vale salientar que, o solicitante, por meio do instrumento de requerimento impetrado, não traz à análise do CTD nenhuma
medida compensatório, tão pouco solução legalmente prevista. Assim, deixa de atender à previsão normativa instituída pelo item 9.3.2.2 da
Norma Administrativa 01/2022 - Procedimentos Administrativos, senão vejamos:

9.3.2.2 No preenchimento do Anexo - H, deverá ser informada a exigência/estudo de caso para análise, apresentando
fundamentação técnica para o questionamento e a medida alternativa ou solução proposta para o caso.
 

5. Parecer

Ante o exposto e diante de minuciosa análise da documentação e argumentação apresentadas, bem como do escopo normativo
evocado, este Conselho Técnico decide:

INDEFERIR a solicitação uma vez que o contribuinte não atende a norma e não oferece nenhuma medida compensatória
para o não cumprimento do texto normativo. E a segunda solicitação é apenas uma afirmação do próprio contribuinte que seguirá, em sua
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plenitude, a norma para a instalação dos suspiros.
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.
 

Thiago Abdala de Morais  - TC QOC
Presidente

 
 

Gyovana da Cruz Martins - CAP QOC
Membro

 
 

José Rodolfo Vicente Ribeiro - CAP QOC
Membro

 
Goiânia, aos 04 dias do mês de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSE RODOLFO VICENTE RIBEIRO, Membro, em 08/04/2022, às 10:58, 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 GYOVANA DA CRUZ MARTINS, Membro, em 08/04/2022, às 13:58, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ABDALA DE MORAIS, Presidente, em 08/04/2022, às 14:02, 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 000028711803 e o código CRC 5B7C180F.

 
COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

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

Referência: Processo nº 202200011010206 SEI 000028711803
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO
 
 

Processo: 202200011011406
Nome: 9ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
Assunto: CMOC BRASIL MINERACAO, INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA.

PARECER TÉCNICO CBM/CTD-17532 Nº 3/2022

1. Referência

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019;
1.3 Portaria nº. 147 - COLOG, de 21 de novembro de 2019;
1.4 Normas Técnicas – CBMGO;
1.5 Portaria n. 38/2020 – CG;
1.6 Portaria n. 394/2021 – CG;
1.7 Protocolo da Análise do Projeto de nº. 46925/22;
1.8 Solicitação de Conselho Técnico Deliberativo – Ocupação/Uso: Explosivos, Divisão N-3, com memorial descritivo e projeto sob
responsabilidade técnica do Eng. Lorymer Araújo Almeida - CREA: 10620/D-DF; e
1.9 Processo SEI n. 202200011011406.
 

2. Identificação do Solicitante e das Edificações

2.1 Nome ou Razão Social: Britacal Ind. Comercio de Brita e Calcário Brasília LTDA Filial 01
2.2 Endereço: : Fazenda Brasília- Zona Rural - Planaltina-GO;
2.3 CNPJ: 26.970.103/0002-59
2.4 Área Total Construída Apresentada: 3.488,46 m²;
2.5 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: N-3 (Extração de Minérios e assemelhados); 
2.6 Altura Apresentada: Térrea
 

3. Requerimento

Solicita-se através de Requerimento de Conselho Técnico Deliberativo a análise do Projeto nº. 46925/22 , tendo em vista a
Divisão N-3, referente a Extração de Minérios e assemelhados, conforme os parâmetros da Norma Técnica 01 – Procedimentos
Administrativos.

 

4. Comentários

Em análise do referido projeto, observou-se que a edificação tem área construída total de 3.488,46 m2  entre paióis, container
de ferramentas e guarita, composta pela Divisão N-3.

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

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

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

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

9.10.2 Conselho Técnico Deliberativo (CTD): É o conselho composto por 3 (três) Oficiais do CBMGO, sendo presidido por oficial superior, que tem a
finalidade de julgar o recurso sobre decisão da Comissão Técnica.
(...)
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9.16.3 A Comissão Técnica ou o Conselho Técnico Deliberativo pode, desde que fundamentado, reduzir, dispensar ou substituir as medidas de segurança
contra incêndio e pânico previstas."
TABELA 5 (ANEXO “A” - EXIGÊNCIAS DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO)

NOTAS GENÉRICAS
"b – A Divisão L1 (Explosivos) está limitada à edificação térrea até 100 m2 (observar NTCBMGO específica). Quanto às Divisões L2 e L3, só
haverá análise mediante o Conselho Técnico Deliberativo;" (grifo nosso)

 
Portanto, a competência legal para a análise do referido projeto no que concerne as Divisões L-2 e L-3 é do Conselho Técnico

Deliberativo, que poderá em situações específicas, se basear em outras legislações nacionais ou internacionais, a fim de garantir o cumprimento
da segurança contra incêndio e pânico da edificação.

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

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

"ANEXO I
REGULAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS

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

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

a) poder destrutivo;
b) propriedade que possa causar danos às pessoas ou ao patrimônio; ou
c) indicação de necessidade de restrição de uso por motivo de incolumidade pública; ou

II - seja de interesse militar.
§ 1º Os PCE são classificados quanto: 
a) ao tipo;
b) ao grupo; e

c) ao grau de restrição.
§ 2º As classificações dos PCE quanto ao tipo e ao grupo constam do Anexo II.
Art. 3º As definições dos termos empregados neste Regulamento são aquelas constantes do Anexo III.

Art. 4º Compete ao Comando do Exército a elaboração da lista dos PCE e suas alterações posteriores.
§ 1º As alterações de que trata o caput referem-se à inclusão, à exclusão ou à mudança de nomenclatura dos PCE.
§ 2º O Ministério da Defesa poderá solicitar a inclusão ou a exclusão, na lista de que trata o caput, dos Produtos de Defesa - Prode previstos na Lei nº
12.598, de 21 de março de 2012.

§ 3º A inclusão ou a exclusão de que trata o § 2º será condicionada ao enquadramento do produto como PCE, nos termos estabelecidos no art. 2º.
Art. 5º A fiscalização de PCE tem por finalidade: 
I - contribuir para a segurança da sociedade, por meio do controle das atividades com PCE;
II - cooperar com o Ministério da Defesa nas ações da Estratégia Nacional de Defesa;

III - colaborar com a mobilização industrial de recursos logísticos de defesa;
IV - acompanhar a evolução científico-tecnológica dos PCE; e
V- colaborar com a preservação do patrimônio histórico nacional, no que se refere a PCE.

Art. 6º Compete, ainda, ao Comando do Exército regulamentar, autorizar e fiscalizar o exercício, por pessoas físicas ou jurídicas, das atividades
relacionadas com PCE de fabricação, comércio, importação, exportação, utilização, prestação de serviços, colecionamento, tiro desportivo ou caça.
Conforme o decreto os explosivos e seus acessórios são PCE’s de uso restrito e sua armazenagem será regulada em normas específicas.
CAPÍTULO IV

DAS ATIVIDADES COM PRODUTOS CONTROLADOS
Seção V
Da prestação de serviços
Art. 39. A prestação de serviço compreende o transporte, a armazenagem, a manutenção, a reparação, a aplicação de blindagem balística, a capacitação
para utilização de PCE, a detonação, a destruição de PCE, a locação, os serviços de correios, a representação comercial autônoma e o serviço de
procurador legal de pessoas que exerçam atividade com PCE.
(...)
§ 6º A armazenagem compreende a prestação de serviço por meio de acondicionamento em depósitos, em local autorizado, conforme definido em norma
técnica editada pelo Comando do Exército.
Art. 40. O Comando do Exército editará normas relativas à segurança do armazenamento de PCE.

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

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

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

Diante do exposto este Conselho Técnico Deliberativo decide que:

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

2. A análise deste parecer está relacionada somente a divisão N-3; 
3. As demais exigências relacionadas à segurança contra incêndio e pânico deverão ser analisadas pela OBM de origem do projeto de acordo

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

I - Tipos de explosivos e acessórios;

II - Quan�dades dos explosivos e acessórios;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 39. Não é permitida a armazenagem de explosivos, em um mesmo depósito:
I – com acessórios iniciadores;
II – com pólvoras; ou
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III – com fogos de artifício.
Art. 40. Na armazenagem de explosivos em caixas, o empilhamento deve estar afastado das paredes e do teto e sobre material incombustível.

Art. 41. As instalações elétricas dos depósitos devem ter proteção anti-faísca.
Art. 42. Explosivos de diferentes empresas podem ser armazenados num mesmo depósito, 
desde que:
I – os produtos estejam visivelmente separados e identificados;

II – as movimentações de entrada e saída sejam individualizadas; e
III – atendam as regras de segurança de armazenagem previstas nesta portaria.
Art. 43. Os depósitos de explosivos devem atender aos requisitos de segurança:

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

II – como unidades individuais, os depósitos cujas distâncias entre si sejam iguais ou superiores às constantes nas Tabelas de Quantidades-Distâncias
(anexo H).
§1º As quantidades de explosivos armazenadas no caso do inciso I serão a soma das quantidades estocadas em cada um dos depósitos.
§2º Caso os depósitos sejam de materiais incompatíveis, a Tabela a ser adotada deverá ser a mais restritiva.

 
O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação e projeto apresentado a este conselho. Caso seja alterada sua

finalidade, ocupação ou área, um novo projeto deverá ser apresentado ao CBMGO, para avaliação e devidas providências.
Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás referentes à

segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à edificação.
Retorne-se a OBM de origem para a devida aprovação após o cumprimento das medidas hora apresentadas.
 
Este é o parecer.
 

Thiago Abdala de Morais  - TC QOC
Presidente

 
 

Gyovana da Cruz Martins - CAP QOC
Membro

 
 

José Rodolfo Vicente Ribeiro - CAP QOC
Membro

 
 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 08 dias do mês de abril de 2022.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSE RODOLFO VICENTE RIBEIRO, Membro, em 08/04/2022, às 16:36, 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 GYOVANA DA CRUZ MARTINS, Membro, em 08/04/2022, às 16:37, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ABDALA DE MORAIS, Presidente, em 08/04/2022, às 16:42, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000028972871 e o código CRC 3337AB57.

 
CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO 

AVENIDA JOSE FUED SEBBA - Bairro JARDIM GOIAS - CEP 74805-100 - GOIANIA - GO 
- (62)3201-2204
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 297, de 07 de abril de 2022

 

 

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

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de
2013, da alínea “c” do § 1° do art. 67, da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, do art. 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos dos
Processos SEI n° 202200011011353, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 4 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 29 de março de 2022, ao Cb QP/Combatente 03.404 WANDERSON ALVES CARNEIRO
VIEIRA, CPF: 959.690.631-34, conforme Parecer n° 1185/2022 - CSAU (000029015249) e Despacho n°
2538/2022 - SG (000029056519).

 

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

 

 

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 11/04/2022, às 09:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-
Geral, em 11/04/2022, às 09:40, 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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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 321, de 19 de abril de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação da Portaria n° 318/2022 - CBM.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais
e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de
Estado de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e considerando o teor dos
autos do Processo SEI n° 202200011012708, resolvem:

 

Art. 1°  Re�ficar o art. 1° da Portaria n° 318/2022, publicada no BGE n° 58, de 18 de abril de 2022, nos seguintes termos:

I - onde se lê:

MILITAR CPF ORIGEM DESTINO
3° Sgt QP/Combatente 03.024 FABÍOLA DINIZ GUIMARÃES 995.981.591-91 BICM CAT

 

II - leia-se:

MILITAR CPF ORIGEM DESTINO TRÂNSITO
3° Sgt QP/Combatente 03.024 FABÍOLA DINIZ GUIMARÃES 995.981.591-91 BICM 7ª CIBM - INHUMAS 2

 

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

 

Art. 3°  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 19/04/2022, às 12:39,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 19/04/2022, às 14:29,
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 000029338683 e o código CRC 822562FF.
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