
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 41, de 02 de junho de 2022

 

O Major QOC Comandante do 13º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições legais,
regulamentares e tendo em vista as diretrizes contidas na Norma Técnica 17/2021 que versa sobre o
UNIFORMES PARA BRIGADISTA EFETIVO, RESOLVE:

 

Art. 1º Instituir a Comissão permanente para aprovação de uniformes usados por empresas prestadores de
serviços contra incêndio e pânico, no âmbito do 13º Batalhão Bombeiro Militar e área de atuação, visando o
cumprimento da NT 17/2021, ITEM 5.6.6.

Parágrafo único. A comissão instituída no caput deste artigo será composta pelos seguintes militares:

I - Presidente: Major QOC 02.313 RICARDO Pereira Carrijo;

II - Secretário: 1º TEN QOC 03.678 EDSON Ferreira Ribeiro Junior;

II - Membro: 1º SGT QP/Combatente 01.495 Eisenhonne Firmino.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor à partir de sua assinatura.

 

 

                          PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

 

 

                           Comando do 13º Batalhão Bombeiro Militar, aos 02 dias do mês de junho de 2022.

 

 
 

Ricardo Pereira Carrijo  – Major QOC BM
Comandante do 13º BBM

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO PEREIRA CARRIJO, Comandante, em
02/06/2022, às 11:20, 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
000030593477 e o código CRC E2C74392.

13º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
Praça Duque de Caxias, sn, setor Planalto, Jataí-Go, fone: 6436317616

Referência: Processo nº 202200011018277 SEI 000030593477

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030593477&crc=E2C74392


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
 
 

PROCESSO: 202200011018045
INTERESSADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS - CBM

 
Assunto: Parecer Técnico 51/2022 - DAP/CAT
 

DESPACHO Nº 584/2022 - CBM/CAT-17514

 
Face ao teor do Parecer nº 51/2022 - DAP/CAT (000030546368) relativo à utilização de

arquibancadas em eventos temporários,  exaro:
 
I-  Aprovo COM RESSALVAS o Parecer nº 51/2022 - DAP/CAT (000030546368),

devendo o referido parecer ser aplicado somente para o caso concreto alusivo ao Protocolo SIAPI n.
76924/22;

II- Ao DAP/CAT para conhecimento e providências cabíveis;
III- À SAAd para as providências relativas à publicação da documentação em BGE. 
 
 
Goiânia, 6 de junho de 2022.
 
 

ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC
Comandante do CAT

 

 

 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 06/06/2022, às 15:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030681071 e o código CRC 5D9F8041.

 
COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

Rua C-124, esquina com C-117, Qd.219, Lt. Área - Bairro Jardim América - CEP 74255-320 -
GOIÂNIA - GO. FONE: (62)3274-2443

 

Referência: Processo nº 202200011018045 SEI 000030681071

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030681071&crc=5D9F8041


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 69, de 27 de maio de 2022

 
 

Nomeia Comissão para remitir Parecer Técnico referente a
questionamento apresentado acerca da Norma Técnica 12/2014 do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

 

 
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 dos itens 9.1 e 9.2 da Norma Técnica n. 01/2021 - CBMGO,
resolve:

 
 
Art. 1º Nomear Comissão Técnica com a finalidade de 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. 76924/22
- SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão
Técnica n. 95036/22, bem como ao Requerimento (000027657432), em consecutivo à Manifestação
37/2022 - ACG (000028702548) referentes as larguras dos patamares em arquibancadas provisórias
contidas na Norma Técnica 12/2014. 

 
Art. 2º Designar para compor a referida Comissão os seguintes oficiais:
- Cap QOC 02.777 Raphael Paiva JUSTO (Presidente);
- 1º Ten QOC 02.353 CLÁUDIO Silva da Silveira (Membro);
- 1º Ten QOC 02.507 Pedro Henrique VILELA de Aguiar (Membro).
 
Art. 3º Delegar a função de Presidente ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para 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

Comandante do CAT 
 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 02/06/2022, às 09:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

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
000030420700 e o código CRC 96ADDBED.

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

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011005859 SEI 000030420700



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011018045

Nome: @nome_interessado_maiusculas@

Comissão Técnica

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 51/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 69/2022 - CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  76924/22;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 95036/22;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Sindicato Rural de Bela Vista de Goiás e
pelo Responsável Técnico, Sr Adriano Carlos Gomes.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social: Sindicato Rural de Bela Vista de Goiás

2.2. Endereço: Avenida José Pontes, Qd 104, Parque dos Buritizais, 72240-00, Bela Vista de Goiás - GO.

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: F-7;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 6.000,00 m²;

2.5. Altura Apresentada: térrea; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  um pavimento.

 

3.  Requerimento 

Foi informado via Requerimento - Anexo H (202200011018045) o seguinte: 
3.1 Exigência/Estudo de caso para análise:

Revisão dos parâmetros de altura e largura de degraus de
arquibancadas provisórias, sendo assim, solicitação para adequação
conforme descrito abaixo como nova sugestão à NT-12/2014 
Para arquibancadas provisórias 



Largura: 55,00 cm. 
Altura: 36,00 cm.

3.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:

Bibliografia pertinente sobre ergonomia, 
• PANERO E ZELKIK, 2002,p.59 
• GRANDJEAN E KROEMER, 2005, p 60 
• DUL E WEERDMEESTER, 2204, p 14 
• WOODSON er al., 1992, p.520. Dreyfuss 2005, p.50) 
• NT 06/2019 DO CBMMT

Tendo em vista que já existe a mesma solicitação ao comandante Geral
do CBMGO, tratando deste assunto, o qual tramita desde de 2019,
segue o fererido documento em anexo (000030547728).

 

Não foram apresentadas Medidas Alternativas ou Soluções para o caso.

4. Comentários

Inicialmente, cabe destacar que no Anexo H (000030542690) é solicitada a "revisão dos parâmetros de altura
e largura de degraus de arquibancadas provisórias", visando a "adequação" conforme "nova sugestão" à NT-
12/2014. E, como parâmetros para arquibancadas provisórias, indica Largura (de patamar) de 0,55m e altura
(de degraus de patamar) de 0,36m.

Por sua vez, informamos que a "solicitação ao Comando Geral do CBMGO" (000030547728) citada no
documento como "em trâmite desde 2019", teve sua tramitação concluída ainda em 2020, com emissão de
Parecer Técnico 10/2020 (000014436035 ), conforme processo SEI (201900011038889). O referido Parecer
concluiu que:

''Diante do exposto esta comissão decide indeferir a solicitação de
utilização de arquibancadas com patamares de 0,55m, e inclinação
33,21 graus, por não atenderem as condições normativas, e não
apresentarem justificativa técnica.

As referidas arquibancadas devem ser dimensionadas conforme
parâmetro normativos presentes na Norma Técnica número 12, porém
conforme pedido de prazo de adequação, sugerimos como alternativa
para a utilização das arquibancadas existentes, por prazo a ser
definido pelo Comando de Atividades Técnicas, com a utilização de
patamares alternados para acomodação do público, sendo portanto um
patamar a ser utilizado como saída de emergência e um patamar para
acomodação do público (sentado), devendo ser identificados e terem
seus acessos controlados.''

Importante lembrar que ainda no corpo do processo SEI de 2019 (201900011038889), foi encaminhado
documento denominado "Solicitação de Prazo para Adequação". Destacamos, deste documento, o seguinte:

"Diante do exposto, com a finalidade de não inviabilizar as atividades
das empresas requerentes, requerem a concessão de prazo razoável
para adequação das arquibancadas aos termos da NT-12/2014,
sugerindo para tanto, como termo final, o mês de dezembro de 2025."



O Corpo de Bombeiros então emitiu documento circular (000014854171) em 20/08/2020 estabelecendo que,
caso as estruturas da arquibancadas não atendessem aos requisitos normativos da NT-12/2014, poderiam
ainda ser utilizadas, em caráter excepcional, conforme Parecer Técnico 10/2020 (000014436035), pelo
período 02 anos, para devida adequação às medidas normativas exigidas.

Novamente, no ano de 2022, a mesma "solicitação ao Comando Geral do CBMGO" (000030547728 /
000027657432) foi protocolada junto ao CBMGO, apesar de o Parecer 10/2020 ter estabelecido prazo para
adequação e condições de funcionamento da estrutura existente. A nova abordagem levou à constituição de
uma Comissão de Estudos (202200011005859), que elaborou o Parecer 26/2022 (000028205823):

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

Sugerir o indeferimento da solicitação de alteração normativa, dado
que a argumentação apresentada ocorre na contramão da segurança e
da garantia da incolumidade das pessoas.

Sugerir ainda, como forma de permitir a adaptação das estruturas
existentes (em desacordo com os parâmetros normativos), a edição de
Orientação Técnica, ou documento similar, que estabeleça critérios
compensatórios para a utilização destas, com vigência por tempo
determinado e suficiente para a adequação.

Sugerir, como requisitos para as estruturas com patamares e
inclinações em desconformidade com os parâmetros da NT-12, a
adoção de alguma das compensações a seguir:

Redução do público total da arquibancada;

Previsão de barras antiesmagamento a cada 4 patamares;

Redução do comprimento máximo entre os acessos
radiais;

Limitação da altura máxima das arquibancadas;''

 

Após a conclusão do trabalho em 2022, foi produzida Minuta de Orientação Técnica, que por sua vez foi
submetida à apreciação da Assistência do Comando Geral, que se pronunciou por meio da Manifestação
37/2022 (000028702548), da seguinte forma sobre o caso:

''12. Pela análise dos documentos que instruem o processo, observa-se
que o estado do Mato Grosso autoriza as arquibancadas nos
parâmetros requeridos, em detrimento dos outros Estados da
Federação, incluindo o CBMGO. Observa-se ainda, pelo
posicionamento da Comissão designada para o estudo do mister, bem
como pela manifestação do Departamento de Normatização e Doutrina
do CAT, a necessidade de aprofundamento do estudo sobre a matéria,
bem como de possíveis medidas compensatórias para utilização dos
parâmetros precitados até sua adequação.

13.  Por outro lado, tem-se a importância do setor econômico
relacionado a produção de eventos culturais e artísticos, já bastante
sacrificado durante o período da pandemia pela COVID-19, e a
necessidade de medidas no intuito de não inviabilizar o funcionamento
desse setor, especialmente quanto ao tratamento das arquibancadas
desmontáveis fabricadas antes da edição da NT-12, entendendo-se pela



necessidade de definir parâmetros de segurança especiais para estas
hipóteses, sem que se altere a própria Norma Técnica.''

Isto posto, vemos que o Corpo de Bombeiros sempre buscou equilibrar a segurança das pessoas com as
demandas das empresas produtoras de eventos, duramente castigadas pelas consequências da pandemia de
COVID19, uma vez que acatou o pedido de funcionamento (com restrições) e fixou um tempo razoável para
adequação das estruturas existentes.

Não obstante ao já mencionado, nos dedicaremos agora a responder novamente ao documento apresentado à
esta comissão e denominado "solicitação ao Comando Geral do CBMGO" (000030547728/000027657432).  

No requerimento o solicitante alega que a Norma Técnica nº 12/2014 do CBMGO é omissa em relação à
utilização das arquibancadas para público sentado diretamente nos patamares, sem cadeira. 

O item 5.2.4 da NT 12/2014 prevê que:

“ A altura e largura dos degraus das arquibancadas, para público em pé
(quando permi�do), devem possuir as seguintes dimensões:
a) Altura máxima de 0,19 m; b) Largura mínima de 0,40 m .”

Ainda diz que pela altura máxima de 0,19 m seria ergonomicamente inviável e inseguro uma pessoa sentar
na arquibancada.

Questionou também a forma do cálculo de inclinação máxima das arquibancadas, afirmando que este teria
base "empírica", sem qualquer fundamentação. Afirmou que a Norma não se sustenta em estudos de
viabilidade de efeitos estruturais com a indicação de que esse seja o limite seguro ou limiar de segurança,
sugerindo um ângulo maior.

Citou também que há normas no Brasil que permitiriam as medidas e angulação da arquibancada conforme
apresentadas na solicitação. Sugerindo assim, que seriam possíveis as dimensões de altura de espelho de
36cm e largura mínima de 55cm de patamar, resultado num ângulo de 33.21º (conforme Figura 1).

 

Figura 01: Demonstração da altura de espelho (a) de 36 cm e uma largura (b) mínima de 55 cm de patamar (relação Piso x Espelho), u�lizando-se o ângulo de
inclinação 33.21º.

 

Para uma melhor argumentação vamos dividir o requerimento de acordo com o tema proposto.

4.1. Público Sentado



Em resposta ao questionamento que a NT-12/2014 de 07/11/2014, não prevê arquibancadas para público
sentado em arquibancadas provisórias, enfatizamos que o item 5.2.5.2, demonstra que este tipo de utilização
está previsto:

"5.2.5.2 Para arquibancadas provisórias (desmontáveis, sem cadeiras ou
poltronas), se aceita largura mínima do patamar de 0,70 m. Caso haja
cadeiras ou poltronas, se aceita largura mínima de 0,75 m, com redução em
25% do comprimento máximo do patamar."

Portanto, os dados apresentados no requerimento não se traduzem no que está apresentado na NT-
12/2014, pois há a previsão de largura e espelho de arquibancadas desmontáveis para o publico sentado
no próprio patamar. 

4.2. Inclinação da Arquibancada

 Em resposta à argumentação de que uma inclinação de 33º seria mais segura do que de 25°, lembramos que
quanto maior o ângulo maior o risco. E ainda lembramos que inclinações ou gradientes superiores a
25º devem ser evitados. Onde existirem, deve-se considerar a previsão de barreiras antiesmagamento,
conforme item 5.3.1.1, da NT-12:

"5.3.1.1 Nos setores cuja inclinação superar ou igualar-se a 32 graus, é
obrigatório a instalação de guarda-corpos na frente de cada fila de
assentos. A altura dessas barreiras deve ser, no mínimo, de 0,70 m do piso e
sua resistência mecânica mínima de 1,5 kN/m (kilo newton por metro). " 

 

A seguir, apresentaremos dados referentes aos valores adotados por outros Corpos de Bombeiros, em
relação às larguras mínimas dos patamares e inclinações máximas das arquibancadas.  

4.3. Normas em outros Estados

Em levantamento realizado junto aos Corpos de Bombeiros de 26 estados e do Distrito Federal
(000028267676), verificou-se que a largura mínima de patamar adotada para arquibancadas desmontáveis
variam conforme a Tabela 1:

 

LARGURA MÍNIMA NÚMERO DE UF´S

85 CM 01

80 CM 01

75 CM 01

70 CM 17

60 CM 02

55 CM 01

OMISSO 04

Tabela 1 - Levantamento da largura dos patamares.

Foi realizado, ainda, levantamento em relação à inclinação máxima das arquibancadas, onde notamos que a
inclinação máxima, nas arquibancadas provisórias, nos setores com assento no próprio patamar da
arquibancada é de 25 graus. Já nos setores com assentos fixos é permitido a inclinação máxima de 37



graus. Sendo que setores cuja a inclinação supere ou iguale 32 graus, deverá ser obrigatória a instalação de
guarda corpos (barreiras anti-esmagamento) na frente de cada fila de assento. (grifo nosso)

Por fim, enfatizamos que a NT-12/2014 trata especificamente de reunião de público (inclusive em estruturas
desmontáveis) e que esse tipo de ocupação concentra grande quantidade de pessoas. Portanto, a adequação
normativa protege milhares de vidas, dentre elas crianças e idosos, que frequentam e utilizam esse tipo de
instalação.

5. Parecer

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

Indeferir a solicitação de "revisão dos parâmetros de altura e largura de degraus de arquibancadas
provisórias" nas dimensões citadas no Anexo H, alinhando as exigências com os demais Entes
Federativos;
Deferir temporariamente a utilização de patamares de arquibancadas com dimensões mínimas de
55cm, como forma de viabilizar a realização dos eventos e ao mesmo tempo possibilitar a adaptação
das estruturas existentes, mediante a adoção de uma das seguintes adaptações:

1 - Utilização de patamares alternados para acomodação do público, sendo portanto um
patamar a ser utilizado como saída de emergência e um patamar para acomodação do público
(sentado), devendo ser identificados e terem seus acessos controlados (conforme já estabelecido
no PARECER DAP-CAT- 18969 Nº 10/2020), ou;

2 - Limitar a altura das arquibancadas a 7 patamares e reduzir do comprimento máximo entre
os acessos radiais para 10 metros, quando houver acessos nas duas extremidades; e 05
metros, quando houver apenas um acesso;

3 - Caso sejam necessários mais patamares nas arquibancadas instaladas conforme o item 2,
deverão ser previstas barras antiesmagamento a cada 7 patamares, devendo o patamar de
instalação das barras ser utilizado exclusivamente para saída de emergência;

Considerando então a mesma argumentação apresentada em novo processo submetido a análise, sugerimos
então a prorrogação de prazo por igual período (02 anos) para a regularização das estruturas existentes, a
contar do dia 20/08/2022, data final estabelecida anteriormente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás e que o presente parecer seja aplicável à projetos semelhantes, referentes a Eventos Temporários
com o uso de Arquibancadas Provisórias (Desmontáveis).

 

Este é o parecer

 

CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, em Goiânia, 1° de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Bombeiro
(a) Militar, em 01/06/2022, às 15:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO SILVA DA SILVEIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 01/06/2022, às 16:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL PAIVA JUSTO, Bombeiro (a) Militar, em
01/06/2022, 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
000030546368 e o código CRC 945FAE46.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62)3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011018045 SEI 000030546368

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030546368&crc=945FAE46


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 68, de 25 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  169455/21 e protocolo de Comissão Técnica número 79546/22.

 

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

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

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação, tendo em vista
solicitação de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 169455/21 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão
Técnica n. 79546/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente:  Cap QOC 02.777  Raphael Paiva JUSTO
- Membro:    2 º Ten QOC 03.856 Bruno MILIOLI Ferreira
- Membro:   2º Ten QOC 03.868 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 27 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 27/05/2022, às 08:53, 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
000030346362 e o código CRC 1EF86337.

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

Referência: Processo nº 202200011017110 SEI 000030346362

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030346362&crc=1EF86337


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011017110
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 47/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 68/2022 - CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  169455/21;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 79546/22;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por ENEC Empresa Nacional de Engenharia e
Construções Ltda, CNPJ: 02.779.429/0001-54 e o Responsável Técnico, ENG. MEC.:JOEL CORREIA DE
SOUZA – 18344/D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social: ENEC Empresa Nacional de Engenharia e Construções Ltda

2.2. Endereço: Rua 17-A Qd. 54-A Lt. 25/26/27, SETOR AEROPORTO,  Goiânia-GO;

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

2.4. Área Total Construída Apresentada: : 19.331,557 m²;

2.5. Altura Apresentada: 89,77m; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  33 Pavimentos.

3.  Requerimento 

Informações  referentes ao Anexo H.

 EXIGÊNCIA/ ESTUDO DE CASO PARA ANÁLISE:
Conforme análise do dia 15/12/2021, rever a análise técnica, pontualmente o item 04 “Os cálculos para a
vazão de ar necessária para o sistema de pressurização da escada. Estes devem incluir também as perdas
de ar nas frestas do elevador de emergência, nos termos do item 5.1.6.3”
 



FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA A SOLICITAÇÃO: 
As frestas da porta do elevador foram consideradas na memória de cálculo apresentada conforme item dois
(2) subitem C, atendendo assim ao item 5.1.6.3, letra C da norma técnica nº 13/2014, como citado na
análise, e ao item 5.1.6.7 subitens a) e b).
Conforme o cálculo apresentado, as perdas de ar nas frestas do elevador de emergência foram
consideradas, bem como as aberturas existentes no poço do elevador como citado acima, visto que a NBR
14.880:2014 no item 5.5.3 tem a seguinte redação “quando o edifício for dotado de elevador de
emergência e a porta deste abrir para um patamar dentro do volume da escada de segurança pressurizada,
devem ser consideradas nos cálculos de vazão de ar de pressurização as frestas das portas deste elevador,
bem como as aberturas existentes no poço do elevador, para outras áreas não pressurizadas.”, já a norma
Britânica British Standards Institution BS 5588 Part 4 no item 5.3.2.3 – Portas do elevador descreve o
tema conforme o texto a seguir “O vazamento de ar através das portas dos elevadores nos andares não
pode ser determinado simplesmente mediante o emprego da área de vazamento na porta do elevador,
porque o ar escapa do ambiente pressurizado e pressuriza também o poço do elevador, fluindo para dentro
do poço em todos os andares. O fluxo total dependerá, portanto, das rotas de vazamento entre o espaço
pressurizados e poço do elevador, e o poço do elevador e o ar externo. Estas rotas de vazamento deverão
ser consideradas em série. ”
Levando em consideração que o projeto arquitetônico desse empreendimento loca o elevador de
emergência dentro do corpo da escada e a mesma está pressurizada, entendemos que no cálculo da vazão
de ar de pressurização apresentado atende as normas vigentes, prevendo as aberturas das passagens dos
cabos de aço no topo do poço do elevador em série com o escape pelas frestas das portas de acesso ao
elevador nos diversos pavimentos.
Visto que a visão considerada para esse cálculo específico, foi que o escape de ar pelas portas do elevador
de emergência locado dentro da escada pressurizada tem o mesmo fundamento do escape de ar de um
elevador locado dentro de uma antecâmara de emergência de uma escada pressurizada.
 
MEDIDA ALTERNATIVA / SOLUÇÃO PROPOSTA:
Não foi proposta nenhuma solução alternativa
 

4.  Comentários 

  4.1 Referências Normativas

  4.1.1 Em relação a utilização de normas estrangeiras em Comissões Técnicas, o item 6.2.1 da NT 01 prevê
que:

b) É permitido o uso de norma estrangeira se o sistema de segurança estabelecido oferecer melhor nível de
segurança;
c) Se o responsável técnico fizer uso de norma estrangeira, deverá apresentá-la obrigatoriamente para a
análise de projeto;

d) A norma estrangeira deve ser apresentada sempre em seu texto total e traduzida para a língua portuguesa,
por um tradutor juramentado;
 

4.1.2 Em relação à trajetória de escape em série e paralelo, o Item 5.1.6.2 da NT 13 prevê que:
a) Na trajetória de escape do ar para fora de um espaço pressurizado, podem existir elementos de restrição
posicionados em paralelo, tal como ilustrado na Figura 1, ou em série, como apresentado na Figura 2, ou
ainda uma combinação desses.



 

4.1.3 Em relação as Áreas de Escape de ar a partir de uma escada o Item 5.1.6.3 da NT 13 prevê que:
 

De maneira geral, o escape de ar a partir de uma escada ocorre:

 
a) Por meio das frestas em torno das PCF (quando essas estiverem fechadas), devendo ser adotados os valores
constantes da Tabela 2 do Anexo A desta 
NT;
b) Por meio do vão de luz das PCF consideradas na condição abertas, na quantidade estipulada na Tabela do
Anexo B desta NT, somadas às perdas pelas 
frestas das demais PCF consideradas na condição fechadas; 



c) Por meio das frestas no entorno de portas de elevadores e janelas existentes no espaço pressurizado (grifo
nosso).

 

4.2 Caso concreto

Trata-se de uma edificação de Divisão A-2, 33 pavimentos e 89,77m de altura. A escada pressurizada
possui no interior do seu espaço pressurizado 3 portas, são elas: 2 PCFs e uma porta do elevador de
emergência. Essas aberturas estão em paralelo como pode ser verificado da figura abaixo. 

Figura 03- Escada de emergência do pavimento tipo da edificação. 

5. Parecer

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

INDEFERIR a solicitação  sobre a revisão do dimensionamento da pressurização da escada, visto que
as aberturas consideradas para dimensionamento do escape de ar devem ser aquelas entre o espaço
pressurizado e não pressurizado, não se confundindo, nesse caso específico, o poço do elevador como



sendo um espaço pressurizado quando a pressurização da escada estiver sendo feita por duto exclusivo,
observando então os escapes de ar previstos no item 5.1.6.3.

A solução adotada no presente Parecer poderá ser utilizada em casos similares. 

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 27 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL PAIVA JUSTO, Bombeiro (a) Militar, em
27/05/2022, às 14:15, 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 27/05/2022, às 14:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 27/05/2022, às 14:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000030348652 e o código CRC 2E8A6250.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

RUA C-124 S/N Qd.219 Lt.S/L - Bairro JARDIM AMERICA - CEP 74255-320 - GOIANIA - GO
- ESQUINA COM RUA C-117 (62)3201-2215

 

Referência: Processo nº 202200011017110 SEI 000030348652

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030348652&crc=2E8A6250


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 64, de 03 de junho de 2022

 

Nomeia comissão para exame e averiguação de materiais permanentes para fins de conferência de carga
do 2º BBM.

 

 

O Major QOC Rodrigo Ferreira da Silva, no uso de suas atribuições legais, no uso das
atribuições legais e regulamentares, resolve:

 

Art. 1º Designar o 1º Ten QOC  02.329 André Augusto Viana Pires – Presidente, o 2 Sgt
QP/Combatente 02.188Rosten Kenji Scurciatto Nishikawa - Membro e o Cb
QP/Combatente 03.435  Heverton Regis de Souza - Secretário, para em comissão de exame e averiguação do
material permanente de toda a carga do 2 BBM;

Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para entrega de Termo de Exame, Averiguação (TEA) dos
materiais permanentes de toda a carga

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

 

 

RODRIGO FERREIRA DA SILVA- Maj QOC

Comandante do 2° BBM

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA DA SILVA, Comandante, em
03/06/2022, às 17:45, 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
000030653113 e o código CRC 4ACAF828.

2º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
RUA 17 , - Bairro AEROVIARIO - GOIANIA - GO - CEP 74435-250 - (62)3201-2060.

Referência: Processo nº 202200011018593 SEI 000030653113

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030653113&crc=4ACAF828


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 266, de 06 de junho de 2022

 

Promove, por ato de bravura, o Bombeiro Militar Reformado que especifica.

 

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 das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.  4º, § 1º, e art. 9º da Lei estadual nº 15.704, de 20 de
junho de 2006, combinado com o art. 16, § 2º, da Lei estadual nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, e

Considerando o que consta na Decisão do Tribunal de Jus�ça do Estado de Goiás
(000030623351) e no Despacho nº 130/2022 - ACG (000030652360), resolve:

 

Art. 1º  Promover o Sd Ref 00.975 Marcelo Manze - CPF nº 597.863.371-15, à graduação
de Cabo, por ato de bravura, a contar de 7 de junho de 2022, por ter atuado no atendimento ao acidente
radiológico envolvendo o elemento químico Césio-137.

 

Art. 2º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Bole�m Geral Eletrônico.

 

Art. 3º  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 07/06/2022, às 11:11, 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
000030711537 e o código CRC EE1B4345.

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 202200003009426 SEI 000030711537

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030711537&crc=EE1B4345


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 490, de 08 de junho de 2022

 

 

 

Dispõe sobre transferência no interesse do serviço.

 

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, resolvem:

 

Art. 1°  Transferir no interesse do serviço, do 1° Batalhão Bombeiro Militar - 1° BBM,
para a Assessoria Fundacional - Asfun, o Sd QP/Combatente 03.383 CAIO RODRIGO DE SANTANA
RODRIGUES, CPF: 021.383.345-03.

 

Art. 2°  A unidade responsável pelo militar ora transferido deverá atribuir funções para
que conste no SICAD, inclusive no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a
Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico n° 34/2020.

 

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

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA,
Comandante, em 08/06/2022, às 12:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 08/06/2022, às 15:21, 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
000030772744 e o código CRC 756314F1.

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 202200011019133 SEI 000030772744

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030772744&crc=756314F1


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 461, de 02 de junho de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de licença especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, Seção V, Capítulo I, Título III da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro
de 1991, c/c Seção I, Capítulo III da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e considerando o teor dos autos do
Processo SEI n° 202200011017821, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial ao militar relacionado abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
01 1° Sgt QP/Combatente 01.178 JALES ADRIANO FAUSTINO 591.558.331-87 5° quinquênio 3 meses 1°/07 a 30/09/2022

 

Art. 2°  Conceder licença especial, em caráter excepcional, ao militar relacionado abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
01 1° Sgt QP/Combatente 01.381 EDIVAM RIBEIRO DA SILVA 806.829.011-72 4° quinquênio 2 meses 1°/07 a 31/08/2022

 

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

 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/06/2022, às 11:25, 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 06/06/2022, às 15:03, 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 000030615975 e o código CRC DA4B53F4.

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 202200011017821 SEI 000030615975

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030615975&crc=DA4B53F4


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 463, de 02 de junho de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de licença especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, Seção V, Capítulo I, Título III da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro
de 1991, c/c Seção I, Capítulo III da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e considerando o teor dos autos do
Processo SEI n° 202200011018335, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial, em caráter excepcional, ao militar relacionado abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
01 2º Ten QOA/Adm 01.132 LINDOMAR LOURENÇO DA SILVA 507.071.161-04 6° quinquênio 3 meses 05/07 a 04/10/2022

 

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

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/06/2022, às 11:25, 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 06/06/2022, às 15:03, 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 000030621901 e o código CRC 8399499C.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 464, de 02 de junho de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de licença especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos
termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aprovado pelo
Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual
n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, Seção V, Capítulo I, Título III da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, c/c Seção I, Capítulo III da Norma
Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011008203, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial, em caráter excepcional, à militar relacionada abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
01 2° Sgt QP/Combatente 02.679 GENIFRANCY CARDOSO FERREIRA 729.410.651-72 3° quinquênio 3 meses 21/06 a 20/09/2022

 

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

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/06/2022, às 11:25, 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 06/06/2022, às 15:03, 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 000030623050 e o código CRC 3BB520C8.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 465, de 02 de junho de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de licença especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aprovado
pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei
Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, Seção V, Capítulo I, Título III da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, c/c Seção I, Capítulo III da Norma
Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011018209, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial, em caráter excepcional, ao militar relacionado abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
01 Cb QP/Combatente 03.293 JANARY SILVA DE PAULA 919.398.361-15 1° quinquênio 1 mês 04/07 a 03/08/2022

 

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

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/06/2022, às 11:25, 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 06/06/2022, às 15:03, 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 000030623532 e o código CRC 9656A91A.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 471, de 03 de junho de 2022

 

 

Dispõe sobre concessão de licença especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, Seção V, Capítulo I, Título III da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro
de 1991, c/c Seção I, Capítulo III da Norma Administra�va n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e considerando o teor dos autos
do Processo SEI n° 202200011018154, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder licença especial aos militares relacionados abaixo:

ORD. GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA TEMPO PERÍODO
01 2° Sgt QP/Combatente 01.461 CLEITON FERREIRA CAVALCANTE 794.981.911-15 3° quinquênio 3 meses 01/07 a 30/09/2022
02 Cb QP/Combatente 03.601 ANTONIO ENDDERSON CUNHA DA COSTA 003.209.091-90 1° quinquênio 3 meses 01/07 a 30/09/2022

 

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

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/06/2022, às 11:25, 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 06/06/2022, às 15:03, 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 000030648073 e o código CRC 9C5EB07D.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 473, de 03 de junho de 2022

 

 

Dispõe sobre suspensão de licença especial.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos
termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aprovado pelo
Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual
n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, Seção V, Capítulo I, Título III da Lei n° 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, c/c Seção I, Capítulo III da Norma Administra�va
n° 05/2021 - CG, atualizada em 22 de dezembro de 2021, e considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011018476, resolvem:

 

Art. 1°  Suspender licença especial do militar relacionado abaixo:

ORD. POSTO/GRAD. RG NOME CPF REFERÊNCIA BGE DE PUBLICAÇÃO TEMPO
01 1º Sgt QP/Combatente 01.947 FLAMARION FERREIRA DE ARAÚJO 623.959.981-68 3° quinquênio EG - 47/2022-CBMGO 56 dias 0

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

EMERSON DIVINO GONÇALVES FERREIRA - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON DIVINO GONCALVES FERREIRA, Comandante, em 06/06/2022, às 11:25, 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 06/06/2022, às 15:03, 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?
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