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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 433, de 30 de maio 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 ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro
de 2013, alínea “c” do § 1º do ar�go 67 da Lei nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, ar�go 17 da Norma
Administra�va n° 05, atualizada em 22 de dezembro de 2021 e considerando o teor dos autos do
Processo SEI n° 202200011016876, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder 60 dias de Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família, a
contar de 06 de junho de 2022, ao ST QP/Combatente 01.558 JÁDERSON RODRIGUES TSUJI, CPF:
898.263.101-15, conforme Parecer n° 1309/2022 - CSAU (000030373971) e Despacho n° 3762/2022 - SG
(000030419095).

 

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

 

Comando de Gestão e Finanças, em Goiânia, aos 31 dias do mês de maio de 2022.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 31/05/2022, às 15:00, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
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Geral, em 31/05/2022, às 17:03, 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
000030480627 e o código CRC 2A8E447E.

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 202200011016876 SEI 000030480627

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030480627&crc=2A8E447E


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 432, de 30 de maio de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

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 ar�go 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 ainda o Despacho n° 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho n° 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI n° 202200011017679, resolvem:

 

Art. 1°  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
1° Sgt QPC/Combatente 01.530 GILBERTO LUCAS DE OLIVEIRA, CPF: 703.498.861-72, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno n° 22/2001-GSE, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno n° 9/2002-GSE, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral n° 37/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral n° 61/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro n° 8/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro n° 8/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico n° 6/2007-15° SGB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico n° 6/2008-15° SGB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico n° 153/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico n° 127/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico n° 146/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico n° 121/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico n° 147/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico n° 110/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico n° 148/2014-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2013", leia-se "Exercício: 2014";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico n° 171/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico n° 223/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico n° 65/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico n° 96/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XX - Bole�m Geral Eletrônico n° 123/2016-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2016", leia-se "Exercício: 2017";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico n° 79/2017-CBMGO onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico n° 79/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-se
"Exercício: 2018";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico n° 97/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico n° 49/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico n° 92/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico n° 103/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico n° 159/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico n° 101/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2020", leia-se "Exercício: 2021".

 

Art. 2°  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.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 



 
EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 02/06/2022, às 12:04, 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 WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 02/06/2022, às 15:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030478238 e o código CRC FEDA10FF.

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.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011017679 SEI 000030478238

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030478238&crc=FEDA10FF


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 71, de 30 de maio de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente ao pedido
relativo ao processo de análise de projeto protocolado no SIAPI sob o
número  89600/22 e protocolo de Comissão Técnica número 91678/22.

 

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 Técnica 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. 89600/22 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão
Técnica n. 91678/22. 

 
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 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva
- Membro:    2 º Ten QOC 03.863 Higor Souza ELLER
- 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, 30 de maio de 2022.

 

 

ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

                                                                                                   



 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 30/05/2022, às 16:34, 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
000030481008 e o código CRC 52C87D49.

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

Referência: Processo nº 202200011017694 SEI 000030481008

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030481008&crc=52C87D49


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011017694
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 49/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 71/2022 - CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  89600/22;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 91678/22;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pela GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, CNPJ: 03.520.933/0001-06 e A Responsável Técnica, ENGENHEIRA CIVIL:
KEYLA ÁUREA LOPES – 7939/D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social: Centro de Atendimento Socioeducativo Case de Itaberaí

2.2. Endereço: KM 15 GO-156, a direita da Estrada Vicinal 4,5 km, Zona Rural, 76630-000. Itaberaí. Goiás.

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: H-5;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 4.203,31 m²;

2.5. Altura Apresentada: térrea; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  um pavimento.

 

3.  Requerimento 

Informações  referentes ao Anexo H.

 EXIGÊNCIA/ ESTUDO DE CASO PARA ANÁLISE:
Conforme análise do dia 27/05/2022, pede-se para rever a análise técnica referente aos itens 13 e 3, ambos trazidos na íntegra a seguir:



Item 13: “Conforme NT 11, Item 5.4.3.2, as portas que abrem para dentro de rotas de saída, em ângulo de 180º, em seu movimento de abrir no sentido do trânsito de saída, não podem diminuir a largura efetiva destas em
valor menor que a metade (Ver figura 2), sempre mantendo uma largura mínima livre de 1,2 m para as ocupações em geral, de 1,65 m para as divisões H-2 e de 2,2 m para as divisões H-3. Adequar as portas das celas.”.
Item 3: "Demonstrar o atendimento ao item 5.1.4 da NT-06, Acesso de Viaturas.".

 
FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA A SOLICITAÇÃO: 
Conforme argumentado pela Responsável técnica no Anexo H apresentado na íntegra:
 

Item 13: Por tratar de obra executada em concreto, dificultando sobremaneira a sua adequação, solicitamos a aprovação da forma como foi edificada.
O alojamento é um local com poucas pessoas.
A alteração no sentido das portas, conforme o projeto foi aprovado, não é possível, conforme consta na Resolução Nº 09 de 18 de Novembro de 2011 - Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, item 3.11, página 40.
Item 3: Trata-se de uma obra térrea, com poucos internos e agentes. O portão de entrada possui as dimensões recomendadas pela NT-06.

 
MEDIDA ALTERNATIVA / SOLUÇÃO PROPOSTA:
As soluções propostas pela Responsável Técnica no Anexo H apresentadas na íntegra foram:

 
Item 13: Por existir outras portas para acesso externo ao bloco, solicitamos o aceite da situação.
Item 3: Pedimos o aceite.

4.  Comentários 

  4.1 Referências Normativas

  4.1.1 Em relação ao item 5.4.3.2  da NT-11 solicitado pelo analista referente às larguras efetivas das saídas de emergência tem-se:

5.4.3.2 As portas que abrem para dentro de rotas de saída, em ângulo de 180º, em seu movimento de abrir no sentido do trânsito de saída, não podem diminuir a largura efetiva destas em valor menor que a metade (Ver figura 2), sempre mantendo uma largura
mínima livre de 1,2 m para as ocupações em geral, de 1,65 m para as divisões H-2 e de 2,2 m para as divisões H-3.
 

4.1.2 Em relação ao item 5.1.4  da NT-06 solicitado pelo analista referente ao acesso de viaturas:
5.1.4 Características da via de acesso
5.1.4.1 Largura: mínima de 6,00 m.
5.1.4.2 Suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-força.
5.1.4.3 Desobstrução em toda a largura e com altura livre mínima de 4,50 m.
5.1.4.4 Quando o acesso for provido de portão, este deverá atender à largura mínima de 4,00 m e altura mínima de 4,50 m.
5.1.4.5 As vias de acesso que excedam 45 m de comprimento devem possuir retorno, conforme item 5.1.5.
 

4.1.3 Em relação à Resolução Nº 09, de 18 de novembro de 2011, Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, item 3.11, página 40, citada pela Responsável Técnica tem-se:
 

"As portas das celas deverão sempre abrir para fora e todas em um só sentido, possibilitando ao guarda visualizar a pessoa presa até seu completo acesso à cela. Estas portas, também, poderão ser corrediças, com comando centralizado ou não."
 

Em relação ao item 13 apresentado no Anexo H, observa-se que o teor do item vai contra o argumento constante na fundamentação apresentada pela Responsável Técnica da edificação, visto que dá sim alternativa ao sentido de
abertura das portas, pois insere a possibilidade das portas serem corrediças. Ademais, existem trechos nos corredores das celas que cujas larguras efetivas são de 40 cm, considerando a abertura de duas portas opostas, valores
extremamente divergentes do mínimo previsto no item 5.4.3.2 da NT-11. Já em outros trechos existem larguras efetivas de 60 cm e 70 cm. Além disso, a configuração atual diverge tanto da Resolução apresentada quanto das
normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), pois a resolução menciona a abertura das portas em um só sentido (existem portas que abrem em sentido divergente da maioria) e as normas do CBMGO
determinam que as aberturas devem acontecer no sentido do fluxo de saída da população, caso contrário se tornam verdadeiros obstáculos em uma situação de emergência. Em caso de incêndio, independentemente da abertura se
dar de forma automática e de todas as portas em simultâneo ou se as aberturas são realizadas de forma não simultânea, o processo deve ser feito da forma mais rápida possível, não sendo possível prever uma relação abertura versus
escoamento de pessoas versus larguras efetivas. Portanto, o argumento da não simultaneidade não se demonstra plausível.
 



Figura 1: medidas das larguras efetivas da saída de emergência.
 
Apesar do que foi mencionado, considerando uma situação de abertura de todas as portas de um dos lados, existiria um "corredor" com largura livre para passagem de 1,2 metros. Entretanto, para que isso seja possível, as portas
dos Alojamentos 32, 33 e 46 devem ter seu sentido de abertura invertido (cumpriria tanto a Resolução mencionada quanto deixaria um espaço livre de 1,2 metros em quase toda a extensão dos corredores) e as portas dos
Alojamentos 39, 41, 46, 48, 50, 25, 27, 32, 33 devem ter suas aberturas representadas como de 180º no projeto nas representações da porta (além da nota já inserida, visto que é essencial para uma melhor visualização das
adequações).
 



Figura 2: exemplo do "corredor" livre formado.
 
Já em relação ao item 3, existem alguns trechos com largura inferior a seis metros, o que vai contra o teor expresso no item 5.1.4.1. Existem alguns trechos com larguras próximas de cinco metros conforme demonstrado na Figura
2, e uma região mais estreita com largura aproximada de 4,1 metros (4,6 metros considerando o passeio). A Figura 4 representa este estreitamento.



Figura 3: pontos com dimensões inferiores a 6 metros.

4.2 Caso concreto

Trata-se de uma edificação de Divisão H-5, térrea, na qual existem algumas portas cujas aberturas diminuem as larguras efetivas das saídas de emergência conforme imagem a seguir. Ademais, também possui pontos da via de
acesso de viaturas que são inferiores a 6 metros.



Figura 4: reduções nas larguras efetivas nos corredores das celas.

Em relação ao acesso de viaturas, a região mais estreita verificada mede de 4,0 ~ 4,1 metros.



Figura 5: região mais estreita das vias de acesso. Cota até o passeio e cota da via de acesso.

5. Parecer

Diante do exposto e da análise dos documentos e argumentações apresentados, bem como do escopo normativo vigente, esta Comissão decide:

DEFERIR a solicitação  sobre as saídas de emergência, desde que as portas dos Alojamentos 32, 33 e 46 tenham seus sentidos de abertura alterados e as portas dos Alojamentos 39, 41, 46, 48, 50, 25, 27, 32 e 33 tenham suas
representações de aberturas mudadas de 90º para 180º no projeto.
DEFERIR a solicitação sobre as características da via de acesso, desde que apresentado corte do estreitamento comprovando vão livre de no mínimo 4 metros de largura e 4,5 metros de altura e que nenhuma outra medida da
via seja reduzida do que já foi apresentado.

Caso seja alterada a finalidade da edificação, 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 31 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por HIGOR SOUZA ELLER, Bombeiro (a) Militar, em 31/05/2022, às 14:53, 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 31/05/2022, às 15:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA, Bombeiro (a) Militar, em 31/05/2022, às 16:29, 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 000030481090 e o código CRC
37C08449.

 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
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 73, de 31 de maio de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número
64019/22.

 

 
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 Técnica 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 Vistoria de Funcionamento n. 64019/22 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: 1º Ten QOC 02.353 Cláudio Silva da Silveira;
- Membro: 1º Ten QOC 03.673 Márcio Ferreira Magalhães; e
- Membro: 2º Ten QOC 03.866 Kenyo Rocha Visconde.
 
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 31 dias do mês de maio de 2022.
 

 
ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC

Comandante do CAT
 
 



Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 31/05/2022, às 14:58, 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
000030519598 e o código CRC CE3CF327.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011017901
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Comissão Técnica

PARECER TÉCNICO CBM/DIC-CAT-18970 Nº 14/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Portaria n. 73/2022 – CBM;
1.4 Protocolo de Inspeção de nº  84806/21;
1.5 Protocolo de Comissão Técnica nº  64019/22 ;
1.6 Solicitação de Comissão Técnica – Ocupação/Uso: Espaço para cultura física / E-3. 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

 

2.1 Nome ou Razão Social: Serviço Social do Comercio - Sesc;
2.2 Endereço: Avenida C 224 Qd. 500 L/T 2/3– Setor Jd. América;
2.3 CNPJ: 03.671.444/0009-02;
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Espaço para cultura física / E-3;
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 1823.49m²;
2.6 Altura informada: 3,10 m.
 
 

3. REQUERIMENTO

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 (000030519799) – Procedimentos
Administrativos, o seguinte:

3.1 Exigência / Estudo de caso para análise:

Imagem 01 - Fonte: Relatório de inspeção

3.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:

Imagem 02 - Fonte: Anexo H;

 
3.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:



Imagem 03 - Fonte: Anexo H;

 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES

Em análise da edificação, a sua aprovação (projeto nº 69912/14) se deu por sua divisão e seguindo como E-3, área construída abaixo de 2.500,00 m², se
encaixando com o Tipo 01 e RTI de 5,0 m³ (Imagem 04). Como segue, projeto e memorial também foram aprovados como requer a norma (imagens 5 e
6):

 

Imagem 04 - Fonte: NT 22/2014;
 

Imagem 05 - Fonte: Memorial descritivo aprovado;
 



 

Imagem 06 - Fonte: Projeto aprovado;
 

 
Na vistoria in loco foi vislumbrado que a reserva técnica se encontrava aquém do aprovado, totalizando 4,0 m³ (imagem 01). A edificação apresenta
uma carga de incêndio baixa, sendo seu pavimento superior o uso exclusivo de quadra de esporte, entrada e recepção (térreo) e garagem (subsolo).
Em memorial descritivo aprovado segue especificação de uso de bomba com vazão de 100 L/min (imagem 07). Com o uso do sistema em sua
plenitude atingindo a RTI de 4,0 m³, teria combate de 40 minutos na edificação. A altura da mesma é de 3,10 metros, o que corresponde a um lance de
escadas até o nível de descarga (térreo). Existe o sistema de recalque na faixada principal da edificação.
 

Imagem 07 - Fonte: Memorial descritivo aprovado;
 

Devido a esse défict na reserva técnica, a solicitante optou como medida compensatória o acréscimo de 02 (dois) unidades extintoras do tipo AP (água
pressurizada).

5. PARECER

 
Diante do exposto, esta Comissão Técnica decide DEFERIR o pedido, entendendo que o tempo de uso é satisfatório para a

evacuação do local, considerando que a carga é baixa (pouco material combustível) e que o acréscimo de extintores tipo ABC (pó químico) é mais
eficaz com o uso pois tem a finalidade de combater o princípio de incêndio independente da natureza geradora.

 
O presente parecer condiciona-se à atual situação da edificação e projeto apresentado a esta comissão. 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.
 
 

Cláudio Silva da Silveira - 1º Ten QOC



(Presidente)
 
 

Márcio Ferreira Magalhães - 1º Ten QOC 
(Membro)

 
 

Kenyo Rocha Visconde - 2º Ten QOC
(Membro)

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 31 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por KENYO ROCHA VISCONDE, Bombeiro (a) Militar, em 01/06/2022, às 09:35, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO FERREIRA MAGALHAES, Bombeiro (a) Militar, em 01/06/2022, às 09:36, 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 CLAUDIO SILVA DA SILVEIRA, Bombeiro (a) Militar, em 01/06/2022, às 10:18, conforme art. 2º, §
2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000030520060 e o código CRC 875587A6.

 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
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Referência: Processo nº 202200011017901 SEI 000030520060

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030520060&crc=875587A6


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 72, de 31 de maio de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 63660/22 e
protocolo de Comissão Técnica número 90391/22.

 

 
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 Técnica 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. 63660/22 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 90391/22. 

 
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 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva;

                                       -  Membro:  2º Ten QOC 03.863 Higor Souza Eller;

                                       - Membro:  2º Ten QOC 03.864 Leandro Matos BORTOLINI.

 
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 31 dias do mês de maio de 2022.
 
 



ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 31/05/2022, às 14:48, 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
000030517819 e o código CRC BC4FEEF4.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011017883
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 50/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 72/2022 - CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  63660/22;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 90391/22;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por SPETI construtora e Incorporadora SPE LTDA, CNPJ: 13.113.364/0001-20 e o Responsável Técnico, Ademir Faria
Campos – 20.119/D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social:  Speti Construtora e Incorporadora SPE LTDA;

2.1.1. Nome Fantasia: Condomínio Vilar Primavera;

2.2. Endereço: Avenida Cascavel, S/N, Chácaras 17 a 21, Lt. 01, Setor Castelo Branco,  Goiânia-GO;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: A-1;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 5.338,54 m²;



2.5. Altura Apresentada:  3 metros; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  02 Pavimento.

3.  Requerimento 

 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos, para exigência listadas a baixo:

3.1. Exigência/ Estudo de caso para análise:
O condomínio Vilar Primavera não atende ao disposto no item 5.1.4.1 da NT-06. As vias internas do condomínio possuem largura entre 5,22 e 5,88 metros.
 
3.2.Fundamentação Técnica para a solicitação:
Como o condomínio está construído, não é possível expandir as vias, porque há várias casas construídas, muito próximo às vias. Este condomínio já teve um requerimento de conselho técnico, iniciado
no protocolo 114729/17, onde uma viatura do Corpo de Bombeiros conseguiu fazer a manobra nas vias internas do condomínio. O parecer do conselho técnico abordava a questão da entrada e das vias
de acesso. A entrada do condomínio foi demolida e reconstruída para se adaptar à largura de 4 m e altura de 4,5 m. No entando, as vias de acesso não podem sofrer modificação, em virtude de que a
garagem da residência é limítrofe com a via de acesso.
 
3.3. Medida Alternativa / Solução Proposta:
A medida proposta no parecer do conselho técnico (338876/19) pode ser atendida pelo condomínio, qual seja:
“Criar mecanismos que impeçam o estacionamento de veículos nas proximidades (15 metros) do portão de acesso e extremidades (curvas) das vias internas do condomínio, de forma que não dificultem
a manobra das viaturas do Corpo de Bombeiros quando em atendimento a eventual sinistro. Devendo aplicar as medidas como: colocação de cavaletes impedindo o estacionamento, sinalização vertical e
horizontal da via e alteração de regimento interno do condomínio (ou documento semelhante)”.
 

4. Comentários

 

O Projeto em questão é referente a uma edificação que, segundo informações fornecidas pelo responsável técnico no Anexo H, se enquadra como residencial unifamiliar, condomínio de
sobrados isolados, divisão A-1.

Foi informado no Anexo H  que a havia um parecer de conselho técnico, porém o projeto não foi aprovado, portanto não se podendo levar em consideração tal parecer para que se baseia
a presente comissão técnica.

Em se tratando da exigência referente ao item 5.1.5, vias de acesso de viatura na edificação, tecemos alguns comentários conforme a NT-06, com as seguintes orientações pertinentes ao
projeto:

5.1.4 Características da via de acesso
5.1.4.1 Largura: mínima de 6,00 m.
5.1.4.2 Suportar viaturas com peso de 25.000 quilogramas-força.
5.1.4.3 Desobstrução em toda a largura e com altura livre mínima de 4,50 m.
5.1.4.4 Quando o acesso for provido de portão, este deverá atender à largura mínima de 4,00 m e altura mínima de 4,50 m.
5.1.4.5 As vias de acesso que excedam 45 m de comprimento devem possuir retorno, conforme item 5.1.5.
5.1.5 Características do retorno



5.1.5.1 Os retornos poderão ser do tipo circular, em formato de “Y” ou em formato de “T”, respeitadas as medidas mínimas indicadas. (Figuras 3, 4 e 5).
5.1.5.2 São aceitos outros tipos de acessos com retornos que não os especificados acima, mas que garantam a entrada e a saída de viaturas, desde que atendam aos itens 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3 e 5.1.4.4
desta NT.
5.1.5.3 As partes das vias que forem destinadas exclusivamente para manobra e retorno de viaturas poderão ter largura mínima de 4,0 m.

Conforme solicitação na análise de projeto, e com base nos item inseridos acima, pertinentes a via de acesso e retorno para vias que excedam 45m nas edificações do tipo residencial,
devem ser realizadas o dimensionamento das vias com no mínimo 6 (seis) metros, conforme imagem:







 

Conforme visto nas imagens acima, nenhuma via conseguiu atingir o mínimo necessário para atender a NT-06. Como medida alternativa foi sugerido colocação de cavaletes impedindo o
estacionamento, sinalização vertical e horizontal da via e alteração de regimento interno do condomínio.

Sobre as medidas alterantivas acima, as mesmas se tornam insuficientes ou insatisfatórias devido ao tipo de finalidade do qual se trata, não podendo distorcer ou mesmo desviar
quaisquer parâmetros adicionais que não estão previstos em norma. 

Ainda, por força do item 5.1.5.3, que seja, As partes das vias que forem destinadas exclusivamente para manobra e retorno de viaturas poderão ter largura mínima de 4,0 m., conforme
figura da NT-06



Diante do exposto, o projeto, exceto pela vias que estão há 0,25m de se adequarem à norma, o retorno junto a residência 18 está adequado junto a sua correta necessidade, adequação e
finalidade nos parâmetros da norma.

 

5. Parecer

Diante do exposto esta comissão decide:

INDEFERIR o pedido, devendo todas as vias serem de 6,0 metros, sendo que  o retorno junto a casa 18 (curva), poderá ter no mínimo 4,0 (quatro) metros de largura. Deverá ser
adotado integralmente as demais exigencias da nt-06.

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 01 dias do mês de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA, Bombeiro (a) Militar, em 01/06/2022, às 11:47, 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 01/06/2022, às 11:47, 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 LEANDRO MATOS BORTOLINI, Bombeiro (a) Militar, em 01/06/2022, às 11:47, 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 000030518874 e o código CRC 8B5493FC.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011013076
Nome: 4º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
Assunto: Comissão Técnica. 
 

PARECER CBM/4º BBM-09867 Nº 17/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 26/2022 –  CBM;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 67398/22;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 73385/22;

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H assinado pelo Responsável pelo Uso e Responsável
Técnico.

 

2. Identificação do Solicitante e das Edificações

2.1. Nome ou Razão Social: Lorena Guimarães Santos e Cia Ltda

2.2. Endereço: Avenida Presidente Vargas, Qd 30 Lt 04, Jardim Presidente, Rio Verde - GO.

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão: F-8;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 520,48 m²;

2.5. Altura Apresentada: 0,00 m;

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 01.

 

3. Requerimento

Foi solicitado, através de Requerimento de Comissão Técnica - Anexo "H", da Norma
Técnica n. 01 - Procedimentos Administrativos, a aprovação do Projeto n. 67398/22, referente a edificação
em pauta, a qual, é uma edificação que pela Norma Técnica 01, não se enquadra como edificação existente



(construída anterior a 10/03/2007) , mas para sua completa regularização, necessita de adaptação da
Central de GLP em nicho, por já estar construída.

     

4. Desconformidade 

A central de GLP está executada em nicho.
 

5. Solicitante relata

Solicitamos a análise e liberação via comissão técnica da edificação com a Central de
GLP em nicho, com as seguintes medidas propostas:

1. Aumentar a quantidade de extintores na Central de GLP de uma para duas unidades;
2. Realizar treinamentos de Brigada de Incêndio dos funcionários da empresa, que vão

trabalhar durante os eventos.

 

6. Comentários

Após análise da edificação, esta Comissão Técnica entende que conforme estabelecido
na Norma Técnica 28, parte 1, a Central de GLP em Nicho, é uma adaptação prevista para Edificações
Existentes, construídas anterior a 10 de março de 2007, conforme item 5.3.22, onde quando não se pode
atender os recuos necessários, por exceção, permite-se essa adaptação. 

Destarte, considerando que a edificação em pauta mesmo não se enquadrando na
definição de edificação existente já está construída a mais de 11 anos, e atende todas as demais exigências
previstas pela Lei 15.802/06, e ainda considerando as medidas propostas pela solicitante, com o
incremento da quantidade de unidades extintoras e treinamento específico de brigadistas eventuais da
empresa, é razoável a aprovação do projeto em questão.

 

7. Parecer

Do exposto acima, somos de parecer que:
 
O projeto poderá ser aprovado com as adaptações previstas para a Central de GLP em

nicho conforme NT-28, desde que sejam cumpridas as medidas propostas pela solicitante, a saber:

1. Acrescer 01 (um)  extintor PQS 20:BC na Central de GLP, além das unidades
previstas na norma;

2. Realizar treinamentos de Brigada de Incêndio com todos os funcionários da
empresa, os quais vão trabalhar durante os eventos.

Cumpram-se todas as demais medidas de de segurança contra incêndio e pânico
previstas na legislação em vigor.

 
É o parecer.

 

WILIAM Alves Diniz Júnior – Maj QOC
Presidente  

 
 



 
Davidson VICTOR da ROCHA Barbosa  – 2º Ten QOC

Membro 
 
 
 

HELTON Alves Ferreira  – 2º Ten QOA/Adm
Membro  

Rio Verde - GO, 20 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por WILIAM ALVES DINIZ JUNIOR, Subcomandante, em
20/05/2022, às 16:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por HELTON ALVES FERREIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 24/05/2022, às 09:14, 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 DAVIDSON VICTOR DA ROCHA BARBOSA,
Bombeiro (a) Militar, em 24/05/2022, às 17:56, 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
000030246421 e o código CRC 25EF2ED6.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 199, de 02 de junho de 2022

 
 
 

Institui no âmbito do CBMGO o Prêmio Avançar.
 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo SEI nº 202200011009346, resolve:

 
 

Art. 1º Instituir no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO
o Prêmio Avançar.

 
Art. 2º  O Prêmio Avançar tem por objetivo estimular e reconher as boas práticas e ideias

inovadoras que colaborem com o alcance dos objetivos estratégicos da Corporação.
 
Art. 3º Fica a Comissão de Gestão do Conhecimento responsável por promover

anualmente o concurso que contará com as seguintes categorias:
I - Boas práticas desenvolvidas na área operacional;
II - Boas práticas desenvolvidas na área administrativa;
III - Ideias inovadoras na área operacional; e
IV - Ideias inovadoras na área administrativa.
 
Art. 4º As premiações serão previstas em edital e poderão ser modificadas a cada edição

do concurso a critério do Comando da Corporação.
 
Art. 5º Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a publicação desta portaria em

Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 



 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 02/06/2022, às 16:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030601921 e o código CRC A607C912.

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 202200011009346 SEI 000030601921
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 259, de 02 de junho de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município de Abadia de Goiás-Go.
 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo SEI nº 202200002046101, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 15º Batalhão Bombeiro Militar - 15º BBM, como
Gestor do Convênio nº 007/2022 - PM (000029249233), 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 Abadia de Goiás-Go, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/ME nº 01.613.940/0001-19.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante do 15º Batalhão Bombeiro Militar - 15º BBM, 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 ao 15º Batalhão Bombeiro Militar - 15º BBM, 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.
 
 



 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 02/06/2022, às 16:13, 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
000030600539 e o código CRC A43F7FD2.

SECRETARIA GERAL 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 260, de 02 de junho de 2022

 

Ins�tui comissão para elaboração de minuta de edital para convocação de bombeiros militares da reserva
remunerada. 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30
de dezembro de 2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova
o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o que consta dos autos do
Processo Administra�vo SEI nº 202200011018315, e

CONSIDERANDO a Lei n. 20.763, de 30 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a
convocação de militares da reserva remunerada para o serviço a�vo da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás e dá outras providências, resolve:

 

Art. 1º Ins�tuir Comissão para elaboração de minuta de edital para convocação de
bombeiros militares da reserva remunerada para retornarem ao serviço a�vo. 

 

§ 1º O colegiado ins�tuído no caput deste ar�go será composto pelos seguintes
militares:

I - Cel QOC 01.244 PABLO Lamaro Frazão - Presidente;

II - TC QOC 02.263 DIEGO Alves Ba�sta - Membro;

III - Maj QOC 02.291 Charles XAVIER de Barros - Membro;

IV -Cap QOC 03.247 CARLANE Calixto de Brito - Membro; e

V - ST QP/Combatente 01.998 Jefferson da Costa LUSTOSA -Secretário.

 

§ 2º A minuta em questão deverá conter as premissas que subsidiarão o edital final a
ser elaborado oportunamente para convocação dos bombeiros militares da reserva remunerada.

 

Art. 2º Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias para conclusão dos trabalhos e
apresentação da proposta ao Comando Geral da Corporação.

 

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

 



Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 02/06/2022, às 16:11, 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
000030600869 e o código CRC 89B2790B.

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 202200011018315 SEI 000030600869

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030600869&crc=89B2790B


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 18, de 30 de maio de 2022

 
 

Nomeia comissão para exame e averiguação de materiais permanentes para fins de descarga.
 

O Comandante do 15º Batalhão Bombeiro Militar do Estado de Goiás, no uso das
atribuições legais e regulamentares, RESOLVE:

 
Art. 1º Designar o 2º Ten QOA 01.327 REGINALDO Rodrigues de Souza – Presidente,

o 2º Sgt QP/Combatente 02.649 Cleber Costa FIGUEIREDO  – Membro e o 3º Sgt QP/Combatente
001.853 Cleber ELIAS da Costa – Secretário, para em comissão de exame, averiguação do material
permanente citado no Ofício 29878/2022 - CAL (000030411319) e emição de parecer.

 
Art. 2º Estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias para entrega de Termo de Exame,

Averiguação (TEA) dos materiais permanentes.
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

                                                                               

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 

15º BBM, em Trindade - GO, aos 30 dias do mês de maio de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por DAVID AUGUSTO LEAO GUIMARAES, Comandante,
em 30/05/2022, às 12:44, 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
000030457110 e o código CRC 3964FB53.

15º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR – cbmgo.trindade@gmail.com
Av. Manoel Monteiro, Esq. com Rua da Pecuária, Jardim Salvador, Trindade – GO. CEP 75388-478, telefone (62)

3505-3369, 3505-1153

Referência: Processo nº 202200011017584 SEI 000030457110
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

1º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 8/2022 - CBM/1º BBM-09863

                            

1. A Sindicância n. 16/2022 - CCD/1ºBBM, tendo como encarregado o 1º Ten
QOA/Adm Marcos de Jesus Borges Peres, foi instaurada por este Comando do 1º Batalhão
Bombeiro Militar - 1º BBM para apurar as atuações dos militares 3° SGT QPC RG 03.474 Gilson
Pereira dos Santos Júnior, CB QP/C RG 03.717 GEOVANE Carneiro Campos e Sd QP/C RG
04.045 Raphael BRUNNO Coelho Cunha durante a ocorrência de número RAI 22930977, cuja a
natureza  era, a princípio, de mal clínico (Parada Cardiorrespiratória), ocorrido no dia 16 de
Janeiro de 2022, buscando verificar se as ações deles configuram ato de bravura.

2. O oficial sindicante buscou reunir elementos necessários visando verificar se as
condutas dos militares atendiam os requisitos previsto na Portaria n. 32/2015 – CG, que estabelece
providências a serem adotadas no curso da apuração de ato de bravura pra�cado por bombeiros
militares do CBMGO. A Portaria trás o seguinte:

3. Art. 1º O processo instaurado para a inves�gação sumária, com o
fim precípuo de apurar suposto ato de bravura pra�cado por
bombeiro militar do CBMGO deverá observar as disposições legais
aplicáveis, sendo imprescindível a formação de conjunto
probatório capaz de propiciar a elucidação dos fatos.

§ 1º Na condução da instrução processual deverão ser abordados
os elementos essenciais que descrevem o ato de bravura, quais
sejam:

I – Ocorrência de ato ou de atos incomuns de coragem e audácia
no desempenho de ações cuja natureza seja exclusivamente
inerente às a�vidades bombeiro militar;

II – Evidenciar se a conduta do bombeiro militar ultrapassou os
limites normais do cumprimento do dever;

III – Esclarecer se o ato pra�cado pelo bombeiro militar
representou  feito  excepcionalmente  valioso,  seja pelos 
resultados  alcançados  ou  pelo  exemplo  edificante  deles
emanado.

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

V – Que o ato não tenha sido pra�cado por especialista de
qualquer a�vidade BM, dentro de sua respec�va área  (revogado
pela Portaria n. 31/2019- CG)

VI – Que esteja comprovada a individualidade e
discricionariedade do autor em relação à exposição ao risco
excessivo, caracterizando atos de coragem e audácia no
desempenho da ação apreciada.
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(...)

§ 3º Compreende-se por cumprimento do dever, todas as
atribuições legalmente estabelecidas e previstas a serem
desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás na execução de serviços que se fizerem necessários à
proteção da comunidade.

§ 4º É necessária a constatação de que a ação desprendida pelo
bombeiro militar, colocou em risco incomum sua própria vida.

 

4. No decorrer da apuração, o oficial sindicante entendeu que os militares deveriam
ser agraciados com a promoção por bravura, conforme consta em no Parecer Nº 11/2022
(000029642357):

5. Por fim, fica evidenciado que após as declarações dos envolvidos,
documentos em anexo e pelas razões expostas, o sindicante é de
parecer favorável que os sindicados sejam agraciados com a
promoção por ato de bravura.

6. Cabe, entretanto, analisarmos e constatarmos se as ações realizadas por cada um
dos militares atendem o previsto na Portaria retromencionada.  Apesar das primeiras informações
apresentarem um cenário diferente daquela que a guarnição encontrou, o atendimento de ví�mas
em emergências psiquiátricas está previsto no Cápitulo  05, do Protocolo de Suporte Básico de Vida
do CBMGO, inclusive especificando a conduta nos casos de agitação e situação de violência com
ví�mas armadas.

7. 4º Ocorrência com VÍTIMA suspeita de estar portando arma
(ARMADA): I. Em caso de presença de objetos que podem ser
u�lizados para agressão ou autoagressão, solicitar apoio policial e
suporte avançado; II. Negociar com a ví�ma a entrega ou
abandono do objeto, exceto se for arma de fogo; III. No caso de
armas de fogo ou de resistência à entrega ou abandono do
objeto, a autoridade policial deverá assumir a mediação
preferencialmente; 5º Após a ví�ma ter sido desarmada, se
necessário, prestar os primeiros socorros segundo protocolo, se
for necessário imobilizar a ví�ma, comunicar aos familiares e/ou
responsáveis e registrar o consen�mento por escrito;6º Se for
seguro, envolva um familiar ou responsável na contenção �sica da
ví�ma, sendo necessário, solicitar ao Centro de Operações, apoio
policial para acompanhar (escolta) a guarnição até a unidade
hospitalar; 7º Monitorizar a saturação através da oximetria de
pulso; 8º Prevenir choque e fornecer suporte ven�latório
conforme demanda; 9º Realizar a avaliação secundária, somente
se a ví�ma es�ver estável; 10º Con�nuar com o atendimento e
avaliação durante o transporte; 11º Estabilizar e priorizar a
movimentação: 1º) prancha scoop, 2º) elevação a cavaleira, 3º)
rolamentos no solo e posicioná-la sobre prancha longa; 12º
Observar o algoritmo de Restrição de Movimentos na Coluna
Vertebral; 13º Posicionar a ví�ma na maca, sem prancha em
decúbito dorsal, cabeceira elevada com suporte craniano fixado
na maca; 14º Informar as condições da ví�ma ao Centro de
Operações, pedir suporte avançado e/ou transportá-la para o
hospital regulado ou de referência.  Inves�r na conversa com
alguém agitado é uma estratégia potente para a redução da
agitação, mesmo não havendo resposta verbal da ví�ma

8. O Manual Operacional de Bombeiros de Resgate Pré-Hospitalar também nos traz
a conduta em situações de resgate em ocorrências psiquiátricas. Em ambas o apoio policial deve
ser solicitado. Durante as inquirições, é possível constatar que a guarnição teve esta preocupação,
no entanto, em razão da agressividade, optou por conter a ví�ma u�lizando, para isso, o que
dispunham naquele momento.
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9. É fato que a ação da guarnição foi audaciosa e representou  feito 
excepcionalmente  valioso, pois conseguiram conter a ví�ma e acabar com a possibilidade de
alguém se ferir. De igual forma, a recomendação prevista em nossos manuais para essa situação
era aguardar a polícia militar, mas eles �veram que agir e o fizeram de forma eficiente. Podemos,
assim, entender que as condutas dos bombeiros militares tenham ultrapassado os limites
normais do cumprimento do dever, atendendo desta forma os itens I, II e III do § 1º, do Art. 1º, da
Portaria n. 32/2015 – CG. 

10. No entanto, pelo visualizado nos vídeos e mesmo pelas informações colhidas nos
termos de inquirições, este signatário não vislumbra que os itens IV e VI, do Art. 1º, da Portaria n.
32/2015 – CG tenham sido atendidos integralmente. A guarnição soube conduzir com segurança a
situação, mantendo distância segura da ví�ma agressiva durante a abordagem e, no momento da
contenção, u�lizaram a própria viatura e um cone para imobilizar a ví�ma. Apesar das constantes
agressões verbais por parte da ví�ma, inclusive com ameaça, resta evidenciado que a guarnição
�nha condições de manter distância segura do agressor. Já durante a inves�da em conter a ví�ma,
a própria viatura serviu como escudo, o que sob a ó�ca deste signatário não caracterizou um risco
excessivo.

11. Dessa forma, não vislumbro que as ações pra�cadas pela guarnição tenha
atendido integralmente os requisitos estabelecidos nos itens do § 1º, do art. 1º, da Portaria n.
32/2015 - CG.

12. Assim, DECIDO:

13. I - Discordar do parecer do Encarregado, pois a guarnição não cumpriu
integralmente os itens IV e VI, da Portaria n. 32/2015 - CG;

14. II - Indicar o  3° SGT QPC RG 03.474 Gilson Pereira dos Santos Júnior, o CB QP/C
RG 03.717 GEOVANE Carneiro Campos e o Sd QP/C RG 04.045 Raphael BRUNNO Coelho Cunha
para medalha de mérito por reconhecimento profissional, pois apesar de não preencher
integralmente os itens estabelecidos pela portaria, o ato da guarnição foi de extrema eficiência e
coragem;

15. III - Encaminhar para o Comando Geral para apreciar e decidir sobre a
possibilidade de concessão de medalha para os militares;

16. IV - Enviar a presente Decisão ao Comando de Gestão e Finanças - CGF para
conhecimento e deliberações que o caso requer e publicação em Bole�m Geral - BGE; 

17. IV - À SAAd/1º BBM  encaminhar, após a publicação, os presentes autos ao CCD e
1º CRBM a fim de conhecimento quanto ao teor da presente Decisão.

 

FERNANDO AUGUSTO CARAMASCHI DE MELLO - TC QOC

Comandante do 1º BBM

GOIANIA - GO, aos 02 dias do mês de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO AUGUSTO CARAMASCHI DE MELLO,
Comandante, em 02/06/2022, às 15:49, 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
000030593484 e o código CRC 3F2F8D17.
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