
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011012463

Nome: @nome_interessado_maiusculas@

COMISSÃO TÉCNICA - ANÁLISE DE PROJETO

PARECER CBM/3º BBM-09865 Nº 6/2022

1. Referência

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

1.2 – Normas Técnicas atualizadas – CBMGO;

1.3 – Portaria n. 16/2022 –3º BBM;

1.4 – Protocolo de Análise de Projeto n. 16898/22;

1.5 – Solicitação de Comissão Técnica – Anexo “H” assinado pelo responsável pelo
uso da edificação o  Sr. Capitão PM Osvaldo Abraham Filho e pelo responsável técnico Le�cia Gabriela de
Sousa Silva (CREA 1017687072 D-GO);

1.6 -  Protocolo de Comissão Técnica n. 68091/22.

 

2. Iden�ficação do Solicitante

2.1 – Responsável Técnico: Le�cia Gabriela de Sousa Silva (CREA 1017687072 D-GO);
Fone: (62) 98504-1681;

2.2 – Solicitante/Responsável pelo uso: Capitão PM Osvaldo Abraham Filho;

2.3 – Endereço: Rua Monteiro Lobato, s/n, Jardim Alexandrina, Anápolis/GO - CEP
75060-240;

2.4 – Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Educacional e cultura �sica / Escola em geral /
E-1;

2.5 – Área Total Construída apresentada: 8.148,185 m²;

2.6 – Altura Apresentada: 6,15 m.

 

3. Solicitação

 

Através do Requerimento de Comissão Técnica – Anexo “H” da Norma Técnica n. 01 –
Procedimentos Administra�vos, foi solicitada a aprovação do projeto de incêndio da edificação com
a(s) seguinte(s) inconformidade(s):

3.1. Largura da escada e patamar u�lizados como saída de emergência em
desconformidade com o previsto na NT 11/2021;



 

4. Comentários

O solicitante alega que trata-se de uma edificação já construída e solicita a redução da
capacidade de população do ambiente biblioteca, localizado no pavimento superior. Alega
também que as larguras existentes possuem uma variação mínima quando comparada exigência a
norma�va.

 

4.1. Largura da escada:

De acordo com o especificado no item 5.4.2.1 da NT-11/2021:
"As larguras mínimas das saídas de emergência, exceto das portas onde o
dimensionamento deve ser feito de acordo com o item 5.5.4.2, devem ser
as seguintes: 1,2m para as ocupações em geral ressalvando as exceções
especificadas nesta Norma Técnica".

As exceções estão previstas no item 5.7.7.2 da NT 11/2021: 
"As escadas não-enclausuradas ou escadas comuns (NE) podem ter
largura mínima de 1,00m, respeitadas as demais exigências, quando se
enquadrar em uma das seguintes situações: atender a edificações
classificadas nos grupos de ocupação A, B, C, D, G, I ou J, com população
total do prédio, inferior a 50 pessoas e altura até 6,00 m". 

Porém a edificação objeto desta comissão não se enquadra nesta exceção, tendo em
vista se enquadrar no grupo de ocupação E.

Levando em consideração os argumentos apresentados, embora a edificação não seja
classificada como existente, e u�lizando os critérios da NT-41/2019, levantamos os seguintes pontos:

Conforme item 6.1.2.3.7 "Para os componentes das saídas de emergência
com largura entre 1,0 m e 1,09 m deverá ser considerada a capacidade de
uma unidade de passagem, prevista em tabela específica da NT-11.

Conforme item 6.1.2.3.8 "Para os componentes das saídas de emergência
com largura a par�r de 1,10 m serão consideradas 2 (duas) unidades de
passagem, com respec�vas capacidades de escoamento, sendo acrescida
uma unidade de passagem a cada 55 cm, conforme metodologia da NT-
11".

Nesta situação, caso a edificação fosse comprovadamente existente, acataríamos a
solicitação sem exigências adicionais para adaptações. Porém, como não se trata de uma edificação
comprovadamente existente, isto é, construída em data anterior a 10 de março de 2007, há que levantar
pontos adicionais que possam trazer maior segurança para a edificação e, dessa forma, optaremos por
considerar apenas uma unidade de passagem para a escada em tela.

5. Parecer

Diante do exposto, esta comissão manifesta-se favorável ao pedido do solicitante
quanto à aprovação da escada de emergência com as caracterís�cas supracitadas para o Processo
Técnico n. 16898/22  (análise de projeto) desde que sejam acrescidas as medidas de segurança
adicionais contra incêndio e pânico elencadas abaixo:

a) Sejam instalados detectores de incêndio no ambiente Biblioteca  conforme NT-
19/2014;

b) Sejam previstas placas de sinalização no hall de acessos
à escada no pavimento superior, conforme NT-20/2014, com a indicação da lotação máxima admi�da no
pavimento;

c) Sejam previstas placas de sinalização no acesso à escada nos pavimentos com o
seguinte dizer: “ATENÇÃO: ESCADA ESTREITA”;



d) Sejam apresentados Laudo Técnico e ART atestando a inviabilidade estrutural da
edificação para a adequação da escada (devem ser anexados ao protocolo de análise de projeto - SIAPI n.
16898/22);

e) Sejam previstas faixas de sinalização refle�vas nas laterais dos degraus da
escada  (Sinalização Complementar – NT-20/2014):

(exemplo ilustra�vo da NT-20/2014 - Sinalização Complementar - Figura C-8)

 

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.

 

É o parecer.

 

 Leandro de Santana Ribeiro – Ten QOA
Presidente

 
Renato Rodrigues Teixeira – Sgt QP/Combatente 

Membro
 

Elber Chitarra Macedo Silva – Sgt QP/Combatente 
Membro

Anápolis, aos 14 dias do mês de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RENATO RODRIGUES TEIXEIRA, Bombeiro (a)
Militar, em 20/06/2022, às 18:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ELBER CHITARRA MACEDO SILVA, Bombeiro (a)
Militar, em 22/06/2022, às 10:55, 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 LEANDRO DE SANTANA RIBEIRO, Bombeiro (a)
Militar, em 23/06/2022, 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
000029397310 e o código CRC AA41AAA7.

 
3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

PRACA PRESIDENTE VARGAS - Bairro JARDIM AMERICA - ANÁPOLIS/GO - CEP 75115-
685 - (62) 3328-2431.

 

Referência: Processo nº 202200011012463 SEI 000029397310

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029397310&crc=AA41AAA7


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011020090
Nome: CICAL MOTONAUTICA LTDA
Assunto: Comissão Técnica

PARECER CBM/DIC-CAT-18970 Nº 13/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Portaria n. 87/2022 – CBM;
1.4 Protocolo de Inspeção de nº  3581/22;
1.5 Protocolo de Projeto nº 154156/16 ;
1.6 Protocolo de Comissão Técnica nº  104409/22 ;
1.7 Solicitação de Comissão Técnica – Ocupação/Uso: Serviço de Saúde, C-1. 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

 

2.1 Nome ou Razão Social: Cical Honda;
2.2 Endereço: Av. Anhanguera, nº 3621, Qd.66, Lt. 2-E, Complemento 49/51/53, 2-55, Setor Leste
Universitário, Goiânia - Goiás - CEP; 74.610-010;
2.3 CNPJ: 01.204.551/0001-30;
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Comercial, C-1;
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 2.073,40m²;
2.6 Altura informada: 5,30 m.
 
 

3. REQUERIMENTO

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

3.1 Exigência / Estudo de caso para análise:



3.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:

3.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:
 

 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES

Trata-se de uma edificação com ocupação de risco predominante comercial, C-1, com
altura de 5,3m, e área total de 2.073,40m² onde, dentre outros, é exigido o sistema de hidrantes. Possui
projeto aprovado sob o protocolo 154156/16, onde o dimensionamento do sistema, indicou uma bomba
elétrica de 7,5cv e uma bomba a combustão de 10cv de potência.

Por se tratar de edificação notoriamente construída em data anterior a 10 de março de
2007, o requerente argumenta que os parâmetros exigidos para o sistema de hidrantes, podem ser adaptados
conforme prescrição da NT-41 do CBMGO, em seu item 6.2.1, abaixo transcrito:

 
6.2.1 Admite-se que a pressão mínima na ponta do esguicho mais desfavorável seja de 6 mca
para edifícios residenciais com reservatório elevado, e 15 mca para os demais casos e a
vazão estabelecida conforme cálculo hidráulico. (grifo nosso)

 
Com base nessa adaptação, o responsável técnico pelo requerimento, o Sr. Lucas Vieira

dos Santos, CREA nº 1016193734D-GO,  apresenta, em anexo à solicitação, nova planilha de cálculo do
sistema de hidrantes e respectivo documento de Responsabilidade Técnica vinculada onde, segundo ele,
demonstra o total atendimento aos requisitos exigidos na Norma citada. Sendo assim, uma vez que esta
comissão verifique que os parâmetros realmente atendem ao prescrito na NT-41, restaria tão somente a ser
analisada e, conforme o caso, aprovada, a inadequação da execução da bomba com o projeto aprovado, fato
esse que poderá ser sanado em uma próxima substituição de projeto.



Conforme novo dimensionamento apresentado, levando-se em conta a adaptação prevista
na NT-41, para esta edificação, a pressão mínima na ponta do esguicho seria de 15mca (metros de coluna
d'água), devendo-se somar a essa pressão residual exigida, as perdas de carga distribuídas e localizadas,
devido à perda de carga na tubulação e em seus componentes necessários, respectivamente. Sendo assim,
concluiu-se que a altura manométrica total a ser vencida, é de 27,45 mca. Sendo que para garantir essa
pressão, bem como a vazão calculada decorrente de 229,2 L/min, ficou demonstrado através dos gráficos de
rendimento da bomba adotada, que a bomba de 3 cv de potência é suficiente para garantir esta pressão e
vazão requeridas.

5. PARECER

 
Diante do exposto, esta Comissão Técnica decide DEFERIR o pedido de aceitação das

bombas elétrica e a combustão contendo especificações diferentes do previsto no projeto aprovado, por ter
ficado comprovado no novo dimensionamento apresentado, que as bombas instaladas de 3cv (elétrica) e 5cv
(combustão) atendem ao mínimo exigido pela NT-41. Porém, ressalta-se que em futura substituição de
projeto, esses parâmetros sejam apresentados, analisados e aprovados juto às demais alterações que
componham o protocolo de substituição do projeto. 

 
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 21 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO FERREIRA MAGALHAES, Bombeiro (a)
Militar, em 23/06/2022, às 10:49, 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 KENYO ROCHA VISCONDE, Bombeiro (a) Militar, em
23/06/2022, às 11:04, 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 CLAUDIO SILVA DA SILVEIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 23/06/2022, às 11:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

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
000031011564 e o código CRC 4D7146BD.

 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT

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

 

Referência: Processo nº 202200011020090 SEI 000031011564

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000031011564&crc=4D7146BD


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 87, de 15 de junho de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número
3581/22.

 

 
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. 3581/22 - 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 15 dias do mês 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 20/06/2022, às 14:13, 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
000031011278 e o código CRC ED707E94.

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 202200011020090 SEI 000031011278

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000031011278&crc=ED707E94


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011017604
Nome: DEPARTAMENTO DE NORMATIZAÇÃO E DOUTRINA - CAT
Assunto: Comissão Técnica

PARECER CBM/DIC-CAT-18970 Nº 12/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Portaria n. 70/2022 – CBM;
1.4 Ofício Nº 29315/2022/CBM (000030322853);
1.5 DESPACHO Nº 554/2022 - CBM/CAT-17514  (000030440797);
 
 
 

2. REQUERIMENTO

Foi solicitada a análise e manifestação deste departamento a respeito da proposta de
atualização da Norma Técnica 39/2021, contemplada no Documento Comparativo (000030323014) e na
Minuta da NT-39/2022 (000030323097).

 
 

3. CONSIDERAÇÕES

3.1 GERAIS

Conforme verifica-se no documento comparativo de proposta de alteração da NT-39, o
conjunto de alterações apresentadas demonstram-se aptas a tornar a referida Norma mais clara e de fácil
aplicação, principalmente nas SECIPs do interior do estado. Os termos Manutenção e Recarga foram
unificados e denominados apenas como manutenção de extintores, uma vez que os requisitos exigidos para
credenciamento para este tipo de serviço são os mesmo, não necessitando desse desmembramento, como
constava. 

Com relação aos termos Venda e Revenda, sendo o primeiro usado para representar a
comercialização de extintores novos e o segundo para extintores usados, estes estavam gerando dúvidas
por parte dos contribuintes e dos militares responsáveis pela verificação da documentação exigida nos
credenciamentos das unidades do interior do estado. Sendo assim, foram simplificados para venda de
extintores novos e venda de extintores usados, tornando o entendimento simples e direto. 

Uma das maiores dificuldades no momento da conferência da documentação era em
identificar de forma clara, através dos documentos anexados junto ao protocolo, para qual ou quais



serviços o solicitante pretendia se credenciar. Esta dificuldade vinha sendo superada com a orientação ao
contribuinte para inserir o Anexo F informando sua intenção de forma clara. Nesta proposta fora criado o
Modelo de Declaração de Intenção de Credenciamento de Serviço (Anexo C) , onde o solicitante indicará
de forma inequívoca para quais serviços previstos na NT-39 ele está pretendendo se credenciar, para
posteriormente, como base nessa informação, fazer a verificação dos documentos comprobatórios
exigidos.

Um outro ponto em que a Norma não era totalmente clara, seria o disposto no item 5.4.4,
onde é exigido que as empresas formadoras de brigadistas e/ou guarda vidas tenham locais e recursos
apropriados que subsidiem as aulas práticas e teóricas. Sendo assim, está sendo criado o anexo D onde o
solicitante declara total responsabilidade em garantir tais recursos.

Com relação às pessoas jurídicas definidas como Microempreendedor Individual - MEI,
uma vez que existe órgão ou departamento em esfera federal que regulam as atividades permitidas a esse
tipo de constituição de empresas, somente as atividades atualmente listadas Resolução CGSN nº 140, de
22 de maio de 2018 podem ser efetivamente praticadas por estas pessoas jurídicas.

 

3.2 SUGESTÕES ESPECÍFICAS

 
Nos casos de Microempreendedor Individual - MEI, como podem ser criados novos

dispositivos legais restringindo ou alterando o rol de atividades permitidas, de forma a substituir o atual
(Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018), sugerimos a seguinte alteração:

Onde se lê:
5.3.8. As pessoas jurídicas definidas como Microempreendedor Individual - MEI,

somente podem ser credenciadas para prestarem o serviço cadastrado na Resolução CGSN nº 140, de 22
de maio de 2018 como pertencente ao MEI, sendo vedado qualquer outro tipo de atividade não elencada
no rol de tal norma.

Leia-se:
5.3.8. As pessoas jurídicas definidas como Microempreendedor Individual - MEI,

somente podem ser credenciadas para prestarem um tipo de serviço que esteja expressamente citado na
Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018 (Anexo XI), como uma ocupação permitida ao MEI, ou
em outro dispositivo legal que venha a substituí-lo no futuro.

Com relação aos itens 5.1.2 e 5.3.7, onde lista os documentos exigidos para o
credenciamento de empresas de venda de extintores novos e/ou usados e para manutenção,
respectivamente, sugerimos as correções seguintes, com vistas a compatibilizações e maior clareza:

Para o item 5.1.2, onde se lê:
e) Cópia autenticada do Certificado de Conformidade do Organismo de Certificação de

Produto (OCP) ou do INMETRO sendo o do fabricante ou da empresa que realizou a manutenção. No
caso de empresas de manutenção e/ou recarga, poderá ser apresentada declaração do INMETRO
informando a regularidade cadastral da empresa a ser credenciada.

Leia-se:
e) Cópia autenticada do Para empresas de venda de extintores novos: Certificado de

Conformidade do Organismo de Certificação de Produto (OCP) ou do INMETRO, relativo ao fabricante.
Para empresas de venda de extintores usados: CCR da empresa que realizou a manutenção. No caso em
que a empresa venda extintores manutenidos por ela própria: Declaração do INMETRO, informando a
regularidade cadastral, relativo ao próprio CNPJ. No caso de empresas de manutenção e/ou recarga,
poderá ser apresentada declaração do INMETRO informando a regularidade cadastral da empresa a ser
credenciada.

Para o item 5.3.7, onde se lê:
5.3.7.8 Para estabelecimentos postos de venda de revenda de extintores usados o

processo de solicitação do serviço é individual, permitida a entrada da documentação de todos os



estabelecimentos postos em conjunto. A fim de se credenciar junto ao CBMGO para exercer a atividade de
manutenção de extintores, a empresa interessada deverá apresentar o documento da alínea ‘e’ do item
5.1.2 referente ao próprio CNPJ.

Leia-se:
5.3.7.8 Para estabelecimentos postos de venda de revenda de extintores usados o

processo de solicitação do serviço é individual, permitida a entrada da documentação de todos os
estabelecimentos postos em conjunto. A fim de se credenciar junto ao CBMGO para exercer a atividade de
manutenção de extintores, a empresa interessada deverá apresentar uma Declaração do INMETRO,
relativo ao próprio CNPJ, demonstrando sua regularidade cadastral.

Com relação a um possível tipo de empresa de prestação de serviço de guarda-vidas,
ainda não há previsão na NT-39 para esse tipo de serviço e, consequentemente, da documentação
necessária para o seu credenciamento. Porém, sugerimos que seja verificada a possibilidade de previsão
desse tipo de credenciamento, tendo em vista haver no mercado demanda para esse tipo de serviço. Da
forma em que se encontra a Norma, os guarda-vidas somente podem ser contratados de forma
personalíssima, não havendo previsão de contratação de empresa especializada e credenciada para o
fornecimento desse tipo de profissional. 

Ainda, verificamos que o Parecer aprovando o uniforme de brigadistas não mais estará
sendo exigido, junto a relação da documentação a ser apresentada para o credenciamento para prestação de
serviço de brigada de incêndio. Pelo fato de que tal requisito visa garantir que tais uniformes não tenham
aparência semelhante aos uniformes das forças de segurança do Estado e, principalmente, ao uniforme
desta corporação, sugerimos a sua manutenção.

Com relação ao previsto no item 5.4.4, sugerimos a seguinte correção:
Onde se lê:

5.4.4 As empresas de formação de brigadista e guarda-vidas deverão possuir recursos que
viabilizem a instrução do aluno, teórica e prática, tais como: sala de aula, local de
treinamento ou assemelhados, sendo estes próprios ou locados. Sendo obrigatório a
apresentação do Anexo D desta norma.

Leia-se:

5.4.4 As empresas de formação de brigadista e guarda-vidas deverão garantir os recursos
que viabilizem as instruções teóricas e práticas. Para isso, será obrigatório preencher,
assinar e inserir no protocolo o Anexo D desta norma.

Dentro do mesmo contexto da última sugestão, sugerimos também que seja suprimida do
modelo de anexo D a obrigatoriedade de apresentação de fotos, uma vez que o requerente
já estará assumindo tal responsabilidade.

 
 

4. PARECER/MANIFESTAÇÃO

 
Diante do exposto, uma vez analisadas as sugestões apontadas e mesmo não sendo

totalmente acatadas, esta Comissão Técnica ainda é de parecer favorável ao prosseguimento do feito.
 
 
Este é o parecer.
 
 



 
 
 

Márcio Ferreira MAGALHÃES - 1º Ten QOC 
(Presidente)

 
 

SÁVIA Michelle Rego Borges Guimarães - 2º Sgt QPC
(Membro)

 
 

DANIELLA de Assis Mercês - CB QPC

(Membro)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 23 dias do mês de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO FERREIRA MAGALHAES, Bombeiro (a)
Militar, em 23/06/2022, às 10:19, 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 SAVIA MICHELLE REGO BORGES GUIMARAES,
Atendente, em 23/06/2022, às 10:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DE ASSIS MERCES, Bombeiro (a) Militar,
em 23/06/2022, às 10:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 70, de 30 de maio de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico com
manifestação do DIC/CAT a respeito da Proposta de
alteração Normativa da NT-39/2022, conforme Ofício
Nº 29315/2022/CBM.

 

 
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 de Estudo para analisar e  emitir parecer de acordo com a Lei

15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação, com manifestação do DIC/CAT a respeito da Proposta de
alteração Normativa da NT-39/2022, conforme Ofício Nº 29315/2022/CBM.. 

 
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 03.673 Márcio Ferreira MAGALHÃES;
- Membro: 2º Sgt QPC 02.109 SÁVIA Michelle Rego Borges Guimarães; e
- Membro: CB QPC 03.279 DANIELLA de Assis Mercês.
 
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 14:50, 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
000030461061 e o código CRC 475CC1A2.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 297, de 22 de junho de 2022
 

Designa bombeiros militares para comporem a Comissão Permanente de
Licitações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e do Fundo
Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás.

 

 

O COMANDANTE GERAL DO CBMGO E O PRESIDENTE DO CONSELHO GESTOR DO
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE GOIÁS – FUNEBOM, no uso de suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, II, e § 2º, da
Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013,

 

Considerando o disposto nos ar�gos 1º e 8º da Lei estadual nº 17.480, de 8 de
dezembro de 2011;

Considerando o teor dos ar�gos 11 e 12 do Decreto estadual nº 7.622, de 21 de maio
de 2012;

Considerando o disposto no ar�go 88, inciso III, do Regulamento da Secretaria de
Estado da Segurança Pública, aprovado pelo Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020;

Considerando o que consta na Norma Administra�va nº 14, de 31 de maio de 2012;

Considerando o teor da Portaria 465/22 (SEI 000031159163 )  que delega ao
Comandante Geral do CBMGO, as atribuições, para, na forma da lei, pra�car os atos de execução
orçamentária, financeira e contábil no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás,
incluindo os de autorização para abertura de processos de despesas e processamento das licitações; e

Considerando o Parecer Jurídico 93 ( SEI 000028030991) que reforça o entendimento
sobre as Competências da CPL do CBMGO, no que tange ao processamento de licitações da Unidade
Orçamentária n.º 2903, resolve:

 

Art. 1º  Designar os bombeiros militares relacionados a seguir para comporem a
Comissão Permanente de Licitações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - (UO 2903) e
do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás – FUNEBOM - (UO 2953), bem como, de processos decorrentes de Unidades Orçamentárias
descentralizadas para o FUNEBOM, em atendimento ao ar�go 38, inciso III, da Lei federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, sem prejuízo de suas atribuições normais, a saber:

 

I - �tulares:

a) Cap QOC 01.954 Frederico Magalhães GUERRA - CPF nº 868.783.521-34 - Presidente;



b) 1º Ten QOC 03.671 JOEL Varela do Nascimento Neto - CPF nº 012.244.474-41 - 2º
Membro;

c) 1º Sgt QP/Combatente 01.528 Germino ALEXANDRE de Oliveira - CPF Nº
886.099.601-53 - 3º Membro

d) 3º Sgt QP/Combatente 02.587 Marcos Vinícios GRANGEIRO Damacena - CPF nº
009.790.481-33 - 4º Membro; e

e) Cb QP/Combatente 03.573 JOELLEN Luci Silvestre Vaz - CPF nº 013.528.931-93 - 5º
Membro.

 

Art. 2º  O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer
dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

 

Art. 3º  Designar para a coordenação dos procedimentos licitatórios realizados sob a
modalidade Pregão, na qualidade de Pregoeiros, a par�r desta data, em atendimento ao disposto no art.
3º, inciso IV, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do art. 13, inciso I, do Anexo Único do
Decreto estadual nº 9.666, de 21 de maio de 2020, sem prejuízo de suas atribuições normais, os
seguintes militares:

 

I – Cap QOC 01.954 Frederico Magalhães GUERRA - CPF nº 868.783.521-34; 

II – 1º Ten QOC 03.671 JOEL Varela do Nascimento Neto - CPF nº 012.244.474-41; 

III –  1º Sgt QP/Combatente 01.528 Germino ALEXANDRE de Oliveira - CPF Nº
886.099.601-53

IV – 3º Sgt QP/Combatente 02.587 Marcos Vinícios GRANGEIRO Damacena - CPF nº
009.790.481-33; e

V – Cb QP/Combatente 03.573 JOELLEN Luci Silvestre Vaz - CPF nº 013.528.931-93.

 

Art. 4º  Designar para compor equipe de apoio aos Pregoeiros, sem prejuízo de suas
atribuições normais, os seguintes militares:

 

I – 1º Ten QOC 03.671 JOEL Varela do Nascimento Neto - CPF nº 012.244.474-41;

II – 1º Sgt QP/Combatente 01.528 Germino ALEXANDRE de Oliveira - CPF Nº
886.099.601-53

III - 3º Sgt QP/Combatente 02.587 Marcos Vinícios GRANGEIRO Damacena - CPF nº
009.790.481-33; 

IV – 3º Sgt QP/Combatente 03.794 Raphael Caixeta SERPA - CPF nº 850.556.621-15; e

V – Cb QP/Combatente 03.573 JOELLEN Luci Silvestre Vaz - CPF nº 013.528.931-93.

 

Art. 5º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Diário Oficial do Estado e  Bole�m Geral Eletrônico.

 

Art. 6º  Fica revogada a Portaria nº 104/2022 - CBM (000028296129).

 

Art. 7º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



 

 

 
Washington Luiz Vaz Junior - Coronel QOC 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 24/06/2022, às 09:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 556, de 22 de junho 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 nº 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 nº 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 nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011020746, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
2º Sgt QP/Combatente 01.536 GLEIÇO BORGES DE OLIVEIRA, CPF: 799.036.061-68, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 8/2001-6º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 2/2002-6º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 37/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 36/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 8/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Interno nº 6/2006-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se "Exercício:
2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico nº 8/2007-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 10/2008-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 149/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 32/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 165/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 202/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 71/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 146/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 107/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 164/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 16/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 107/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 159/2015-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2014", leia-se "Exercício: 2015";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 161/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 28/2016-CBMGO onde se lê: "Exercício: 2015", leia-se
"Exercício: 2016";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 112/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 28/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 66/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 72/2017-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2016", leia-se "Exercício: 2017";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 92/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 196/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2018";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 191/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2018", leia-se "Exercício: 2019";

XXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 157/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXX - Bole�m Geral Eletrônico nº 151/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020".

 

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

 

Art. 3º  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 23/06/2022, às 17:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 289, de 20 de junho de 2022

 
 

Altera o Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar.
 

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 n. 23.790, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, I, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de
2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional do CBMGO, e do artigo 114, I, do Decreto Estadual n. 9.690, de 06
de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria da Segurança Pública,

 
CONSIDERANDO a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e regras,

face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse contexto, resolve:
 
Art. 1º Alterar o art. 8º, do Regimento dos Serviços Interno e Operacional Bombeiro Militar –

RESIOBOM, que passa a vigorar com a seguinte redação:
 

"Art.
8º...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
§ 9º No caso de Operações Bombeiro Militar, as quais se diferem do serviço
operacional ordinário, devido à excepcionalidade da mobilização de pessoal, logística,
recursos financeiros, bem como às especificidades de seu planejamento e execução, os
militares serão empregados em regime de disponibilidade permanente, garantidos os
intervalos necessários à alimentação, hidratação, recuperação física e outros.
§ 10. Nos casos previstos no parágrafo anterior, os serviços serão divididos em
ordinário e extraordinário, sendo que para o serviço ordinário aplicam-se as escalas
previstas nos incisos I, II ou III  deste artigo, conforme o serviço a ser desenvolvido,
com a possibilidade de aplicação de escala extraordinária no período de folga da escala
de serviço ordinário."

 
Art. 2º A Secretaria Geral e o Comando de Gestão e Finanças providenciem o que lhes compete.
 
Art. 3º  A BM/1 deverá adotar providências visando à atualização e publicação da norma em

comento no portal oficial do CBMGO na internet.
 
Art. 4° Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças para fins de

publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 22 dias do mês de junho de

2022.
 



 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011020598
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Comissão Técnica

PARECER CBM/DIC-CAT-18970 Nº 15/2022

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  75596/22;
1.5 Protocolo de Comissão Técnica nº  104288/22 ;
1.6 Solicitação de Comissão Técnica – Ocupação/Uso: Habitação Multifamiliar / A-2. 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

 

2.1 Nome ou Razão Social: SPE TERRAL 110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA;
2.2 Endereço: RUA 38, QD. H18, LTS 18/20, SETOR MARISTA;
2.3 CNPJ: 22.112.886/0001-06;
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Habitação Multifamiliar / A-2;
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 22.374,17m²;
2.6 Altura informada: 86,04 m.
 
 

3. REQUERIMENTO

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01
(000031129053) – 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 e do o projeto aprovado (3520/22), a execução dos sistemas estão conforme aprovação.
Tendo em vista que o empreendimento hoje está sendo alimentado pela própria rede da Concessionária, com o Padrão
Provisório da UC 12318206. Foi eliminado o quadro provisório e a energia já está alimentando o QGBT (quadro
geral de baixa tensão) da edificação. Essa energia é suficiente para alimentar todo o sistema de incêndio, área comum
e permite a moradia de proprietários dos apartamentos. Os testes necessários para o bom funcionamento do sistema
podem ser realizados normalmente, como trata a nossa NT 22/2014:

C.2.9 A entrada de força para a edificação a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o funcionamento das
bombas de incêndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificação, a plena carga.

 

A futura troca do abastecimento de energia da concessionária, fornecendo uma troca do sistema para uma rede
maior com aumento da demanda energética não interfere no sistema após o quadro geral de energia.

5. PARECER

 
Diante do exposto, esta Comissão Técnica decide DEFERIR o pedido, entendendo que a troca

do sistema de fornecimento de energia da concessionária anterior ao quadro geral da edificação não interfere no
sistema de proteção e combate a incêndio da edificação.

 
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
23/06/2022, às 14:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO FERREIRA MAGALHAES, Bombeiro (a) Militar, em
23/06/2022, às 14:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO SILVA DA SILVEIRA, Bombeiro (a) Militar, em
24/06/2022, às 10:31, 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 000031212767 e o
código CRC C8E79C95.

 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT

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

 

Referência: Processo nº 202200011020598 SEI 000031212767
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 89, de 21 de junho de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
habite-se protocolado no SIAPI sob o número
75596/22.

 

 
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 Habite-se n. 75596/22 - 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 21 dias do mês 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 21/06/2022, às 16:08, 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
000031129444 e o código CRC E67660E5.

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 202200011020598 SEI 000031129444
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 88, de 20 de junho de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 52546/22 e
protocolo de Comissão Técnica número 80921/22.

 

 
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. 52546/22 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 80921/22. 

 
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 03.674 SÉRGIO de Oliveira Júnior;

                                       -  Membro:  2º Ten QOC 03.856 Bruno MILIOLI Ferreira;

                                       - Membro:  2º Ten QOC 04.118 Guilherme Moreira BORJA.

 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
 
Goiânia, aos 20  dias do mês de junho de 2022.
 
 



ANDERSON GONÇALVES DE SIQUEIRA MOURA - TC QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON GONCALVES DE SIQUEIRA MOURA,
Comandante, em 24/06/2022, às 10:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000031055840 e o código CRC C87FA89A.

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 202200011020243 SEI 000031055840
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011020243
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Parecer da Comissão Técnica n. 80921/22

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 56/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 88/2022 – CAT/CBM;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.: 52546/22

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 80921/22;

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H assinado pelo Responsável Técnico encarregado do projeto de escada pressurizada conforme documentação anexa
ao protocolo de análise, Gabriel Rodrigues de O. Abreu - CREA 1019871199/D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social : SPE GOYZES INCORPORADORA LTDA

2.1.1. CNPJ: 21.511.053/0001-47;

2.2. Endereço: RUA 72 c/ RUA 70;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão: A-2. QD. C-16, LT. 09 - 11;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 26.761,49 m2;

2.5. Altura da edificação: 119,70  m;

2.6. Quantidade de Pavimentos: 41 pavimentos

 

3.  Requerimento 

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administrativos:
 
Exigência/ Estudo de caso para análise:

Posição da tomada de Ar: 
Foi submetido um projeto de substituição(Nº 52546/22) de projeto de incêndio por conta de mudanças pontuais na arquitetura, em vista de um projeto que já estava aprovado(Nº
163668/15). Sobre o sistema de pressurização, não houve alteração na solução da tomada de ar. Sendo esta posicionada no pavimento Mezanino Garagem, próxima ao térreo e
em local aberto. Mesmo assim, devido a mudança de entendimento para aprovação, e para adaptar ao novo entendimento, foi projetado uma laje a baixo da tomada de ar. No
entanto, como a Edificação está em fase final, não foi possível fazer mudanças estruturais e arquitetônicas para conseguir implantar essa laje. Não há condições de engastamento
para a laje, nem possibilidade de se colocar pilares de sustentação. Portanto é solicitado a comissão técnica que se mantenha a solução já aprovada, não exigindo alterações
construtivas, visto que essas são totalmente inviáveis e feitas baseadas num projeto aprovado (Nº 163668/15).

 
Fundamentação Técnica para a solicitação:

 
Trazendo o texto do item 5.3.2.1 da NT 13/2014: 
5.3.2.1 Edificações novas: A tomada de ar e instalação do grupo motoventilador e seus acessórios, para o sistema de pressurização, devem atender às seguintes características: a)
Localizarem-se no pavimento térreo ou próximo deste e possuir filtro de partículas, conforme NBR 16401/08, sendo do tipo metálico lavável; ...” E também, trazendo o texto do
item 5.3.2.b da NT 13/2014: 
5.3.2.b : As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas próximas à tomada de ar da pressurização: 
I. 2,5 m das aberturas nas laterais, medidos horizontalmente. Quando a tomada de ar for feita abaixo do nível do piso de descarga da edificação, a distância deverá então ser de
5m;
II. 2 m das aberturas acima da tomada de ar;
III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas, exceto quando, comprovadamente, esta abertura não prejudicar a tomada de ar, devido à posição, à
existência de 
proteções etc;
IV. Não é permitida a instalação da tomada de ar em local interno à linha de projeção do pavimento superior, devendo estar situada em local seguro e livre de emissão de fumaça
e/ou gases tóxicos ou 
asfixiantes.
Tem-se a seguinte argumentação perante a estes dois itens acima que são: 
A: Na primeira aprovação realizada, o projeto foi aprovado com a captação de Ar no Mezanino Garagem, que é apenas um pavimento acima do Térreo se tornando o local mais
próximo dele, atendendo assim ao ítem 5.3.2.1. 
B: Além da tomada de ar ser próxima ao Térreo, ela é em local aberto e há também distâncias de aberturas laterais e superiores bem acima do solicitado. Sendo a superior acima
de 4 metros, e laterais inexistentes.



Já abaixo da veneziana há um espaço aberto que pode ser entendido ou não como abertura, mas de qualquer forma é em um espaço aberto equivalente ao que se poderia ter caso
a tomada de ar fosse no Térreo ou virado para rua. Sobre esse quesito, pontuaremos que ele não sofreu alteração ante ao projeto já aprovado e sob o ponto de vista técnico
solicitamos que se continue o entendimento de que esse local é de baixo risco e equivalente a um caso de tomada de ar com saída para garagem ou rua como também é
permitido. A possível solução de uma laje abaixo da veneziana, se mostrou inviável quando cogitamos que essa solicitação poderia ocorrer. Ali não tem sustentação para apoio
dessa laje de nenhuma forma e nenhuma viabilidade técnica foi encontrada. Como aprovado anteriormente, o local de tomada de AR se mostra em local seguro quanto ao risco
de fumaça de incêndio, pois é de baixíssimo risco, visto que é em local aberto, distante de aberturas, e sem equipamentos fixos e inflamáveis próximos.

 
Medida Alternativa / Solução Proposta:

 
Por fim, traz-se a essa comissão, a importância da conservação da solução proposta presente na primeira aprovação deste projeto que deliberou a favor da solução adotada. Além
disso, não houve alteração da NT 13 desde então, e como apresentado acima, a condição atual de Local não apresentam riscos diferentes ou maiores caso fosse feito de forma
normativa com a saída destinada a um ambiente de garagem aberta no térreo..
 

 

4. Comentários

 

O Projeto em questão é referente a uma edificação que se enquadra na divisão A-2 - Habitação multifamiliar, possui 41 pavimentos e altura de 119,70 metros.
 

4.1. Comentários em relação ao item
 
Levando em consideração o item 5.3.2 da NT-13 temos as seguintes definições:

5.3.2 Tomada de ar: 
a) É essencial que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em risco de contaminação pela fumaça e/ou outros gases tóxicos ou asfixiantes. Medidas para
minimizar a influência da ação dos ventos sobre o sistema de pressurização (como a tomada e a saída de ar) também devem ser adotadas; 
b) As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas próximas à tomada de ar da pressurização: 
I. 2,5 m das aberturas nas laterais, medidos horizontalmente. Quando a tomada de ar for feita abaixo do nível do piso de descarga da edificação, a distância deverá então ser
de 5 m; 
II. 2 m das aberturas acima da tomada de ar;
III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas, exceto quando, comprovadamente, esta abertura não prejudicar a tomada de ar, devido à posição, à
existência de proteções etc; 
IV. Não é permitida a instalação da tomada de ar em local interno à linha de projeção do pavimento superior, devendo estar situada em local seguro e livre de emissão de
fumaça e/ou gases tóxicos ou asfixiantes.

 
Levando em consideração o item 6.2 da NBR 14.880 temos as seguintes definições:

6.2 Tomada de ar 
6.2.1 É necessário que o suprimento de ar usado para pressurização nunca esteja em risco de contaminação pela fumaça proveniente de um incêndio no edifício. Também
devem-se adotar medidas para minimizar a influência da ação dos ventos, tanto na entrada quanto na saída, sobre o sistema de pressurização. 
6.2.2 O posicionamento dos pontos de tomada de ar para o sistema de pressurização deve estar no pavimento térreo ou próximo deste. 
6.2.3 A tomada de ar deve ser protegida. Para sistemas de duplo estágio, deve ser usado filtro de partículas classe G-1 conforme NBR 6401, do tipo metálico lavável. Para
sistemas de um único estágio, deve ser prevista no mínimo uma tela metálica de malha quadrada com vão não superior a 12,5 mm, ou equivalente. 
6.2.4 O uso da tomada de ar ao nível da cobertura só é admitido para o caso de adequação de edificação existente, onde não haja possibilidade de efetuar a tomada de ar
conforme previsto em 6.2.2, e mediante aprovação das autoridades locais 
competentes. Neste caso, a tomada de ar deve ser separada da fumaça que sobe pelos lados do edifício por uma parede, cuja altura deve ser no mínimo 1 m acima do ponto
mais alto da tomada de ar, e afastada no plano horizontal por uma distância mínima de 5 m. A tomada de ar deve igualmente estar localizada no mínimo 1 m abaixo de
qualquer duto ou poço que possa descarregar fumaça durante um incêndio. 
6.2.5 Caso o afastamento de 5 m citado em 6.2.3 não seja possível de se obter, este poderá ser reduzido para até 3 m,sendo que as paredes de proteção deverão ter altura de no
mínimo 2 m acima do ponto mais alto da tomada de ar.

 
Em se tratando da localização da tomada de ar, de acordo com a alínea m, do item 5.2.4, da NT-13, esta deve estar localizada no térreo ou próximo deste. O
mesmo está previsto na alínea a, do item 5.3.2.1, da NT-13. Não obstante, a NBR 14880 de 2014, através do item 6.2.2, de igual modo, estabelece que o
suprimento de ar da pressurização da escada de segurança esteja localizado no pavimento térreo ou próximo deste. Observa-se, então, que há possibilidade de ser
utilizada a captação próxima ao térreo desde que seja comprovada, tecnicamente a impossibilidade de captação de fumaça das aberturas abaixo da tomada de ar.
 
Do teor do item 5.6 da Orientação Técnica 01/2022 - Tomada de ar em escadas pressurizadas, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás tem-se o
seguinte:
5.6 No que se refere à substituição de projeto, em que se percebe o não cumprimento da exigência do item 5.5, ou seja, da comprovação técnica, visando evitar a
abertura de Comissão Técnica, como alternativas, orienta-se ao responsável técnico e ao analista de projeto o seguinte:

I – Tomada de ar localizada em pavimento lazer com pavimentos abaixo possuindo fachadas paralelas com distância acima de 5 m: 
a) Construção de uma parede com o mesmo TRRF da edificação que exceda, no mínimo, 2 m das aberturas da captação de ar, superior e lateralmente (Figura 1); 
b) Caso toda fachada paralela não possua essas características, as laterais da tomada de ar deverão ser fechadas com parede que tenha as mesmas
características (Figura 2); 
c) A área entre as duas fachadas poderá ser utilizada, desde que não contenha carga incêndio (quadra de esportes, circulação, jardim etc).



Figura 6: Figuras 1 e 2 retiradas da Orientação técnica.
II - Construção de duto na fachada para o posicionamento da grelha de captação no pavimento térreo. Nesse sentido, o duto deverá ser protegido contra o fogo
por no mínimo 2 (duas) horas. 
III - Todos os ambientes com aberturas localizadas na mesma fachada da captação, nos pavimentos abaixo desta, sejam protegidos por chuveiros automáticos
(sprinklers);
IV - Os pavimentos abaixo da captação sejam abertos lateralmente, conforme conceito apresentado na NT-03, e a captação de ar seja protegida com uma aba de
proteção formada pelo prolongamento do entrepiso, se projetando 2,5 m lateralmente a captação e, no mínimo, 5 m além do plano externo da fachada da
captação ou até a divisa (Figura 3).

 
Figura 7: Figura 3 retirada da Orientação técnica.
 
Observa-se que o Responsável técnico apresenta pedido para conservação da solução proposta presente na primeira aprovação deste projeto que deliberou a favor
da solução adotada. Além disso, não houve alteração da NT 13 desde então, e como apresentado acima, a condição atual de Local não apresentam riscos diferentes
ou maiores caso fosse feito de forma normativa com a saída destinada a um ambiente de garagem aberta no térreo.
 
Contrariando o argumento de mudança de entendimento, em tempo, reitera-se que a NT-13 com data de publicaçao em 07/11/2014, anterior à aprovação do
projeto, que data de 13/04/2016, traz clara vedação à aberturas abaixo da tomada de ar, conforme o já citado item 5.3.2, alínea b:

5.3.2 Tomade de ar:



b) As seguintes distâncias mínimas devem ser adotadas, em relação às aberturas próximas à tomada de ar da pressurização:
[...]
III. Abaixo da veneziana de tomada de ar não serão permitidas aberturas, exceto quando, comprovadamente, esta abertura não prejudicar a
tomada de ar, devido à posição, à existência de proteções etc;

Ainda neste sentido podemos classificar o pavimento abaixo à abertura como uma abertura desprotegida, conforme conceito estabelecido pela NT-03/2014, item
4.3: "Abertura desprotegida: porta, janela ou qualquer outra abertura não dotada de vedação com o índice exigido de proteção ao fogo. Considera-se, ainda,
qualquer parte da parede externa da edificação com índice de resistência ao fogo menor que o exigido para a face exposta da edificação." 
 
Conforme critérios relacionados na Orientação Técnica N. 01/22 que indica há possibilidade de ser utilizada a captação próxima ao térreo desde que seja
comprovada, tecnicamente a impossibilidade de captação de fumaça das aberturas abaixo da tomada de ar. Não apresentado tal comprovação pelo responsável
técnico. Assim como a apresentação técnica de inviabilidade da execução de uma laje para garantir critérios de distâncias da orientação técnica, deve ser avaliada
que pode ser executado com elementos que garantam o tempo requerido de resistência ao fogo, conforme NT-08 e garanta os critérios de integridade mecânica a
impactos (resistência); impede a passagem das chamas e da fumaça (estanqueidade); e impede a passagem de caloria (isolamento térmico), conforme critérios da
NT-09. 
 
5. Parecer
 
Diante do exposto esta comissão decide INDEFERIR o pedido de manutenção da captação sem realização de adaptações ou outras alternativas apresentadas.
Visto que a Orientação técnica 01 de 2022 já apresenta algumas alternativas para substituições de projetos que encontrem com captação acima do térreo ou
apresentação de comprovação técnica da impossibilidade de captação de fumaça das aberturas abaixo da tomada de ar.
 
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 23 dias do mês de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MOREIRA BORJA, Bombeiro (a) Militar, em 23/06/2022, às 14:46, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Bombeiro (a) Militar, em 23/06/2022, às 14:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da
Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar, em 24/06/2022, às 09:52, 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 000031063818 e o código CRC 273EC6E6.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 296, de 22 de junho de 2022

 
 
 

Designa oficiais para gestor e suplente de contrato.
 

 
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 202100036006884, resolve:

 
 

Art. 1º Designar o 2º Ten QOA/Administrativo 01.084 DALTON Costa Martins, CPF:
624.380.421-68, como Gestor do Contrato n. 056/2022 - SSP (000030788714) - SSP, que tem por objeto a
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para execução de reforma no
Núcleo Integrado de Atendimento Biopsicossocial - NIAB do CBMGO, que entre si celebram o Estado de
Goiás, neste ato representado pelo Subsecretário, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança
Pública e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás  a Empresa BRS Engenharia
Eireli, CNPJ/MF sob o nº 13.346.449/0001-58.

 
Art. 2º  Designar o 2º Ten QOA/Administrativo 01.168 ALESSANDRO Junio de

Oliveira Cunha, CPF: 769.801.621-87, 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 de seu suplente por
motivo de férias, licenças ou outros afastamentos.

 
Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação de

regência, em especial o disposto no artigo 4º, §§ 1º a 3º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de novembro
de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado até 10 (dez)
dias após o recebimento da nota fiscal ou da fatura pela unidade
administrativa responsável.
§ 1º A disponibilização da nota fiscal ao setor financeiro deverá ser feita
até 5 (cinco) dias após o atesto.
§ 2º O prazo para a disponibilização da nota fiscal ao setor financeiro
indicado no § 1º deste artigo poderá ser alterado em cada secretaria ou
órgão por ato do Secretário de Estado ou do dirigente máximo.

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/72475/decreto-9561
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§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade
orçamentária que os pagamentos sejam realizados cumprindo a ordem
cronológica.
 

Art. 4º Designar o1º Ten QOC 03.668 ANDRÉ Luiz Silva Matos, CPF: 722.324.391-
00; como Fiscal de Serviços de Engenharia.

 
Art. 5º Designar o 2º Ten QOC 03.983 João Pedro LUCZINSKI

da Rocha, CPF: 057.843.515-24; como Suplente do Fiscal de Serviços de Engenharia.
Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do fiscal e de seu suplente por

motivo de férias, licenças ou outros afastamentos.
 
Art. 6º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das

providências que lhe são afetas e ao CSAU para conhecimento.
 
Art. 7º  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. 8º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo contrato.
 
 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 24/06/2022, às 09:34, 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
000031175321 e o código CRC 91DBE268.
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