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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 666, de 26 de julho 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 EXERCÍCIO 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 202200011024272, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
1º TEN QOA/Administra�vo 01.551 HEYDSON LOPES CARDOSO, CPF: 873.674.241-49, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 10/2001-2º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 1/2002-COB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno nº 2/2002-COB (suspensão), onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se
"Exercício: 2002";

IV - Bole�m Geral nº 4/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

V - Bole�m Geral nº 61/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 2/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VII - Bole�m Geral Eletrônico nº 29/2008-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2004", leia-se "Exercício: 2005";

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 29/2008-CBMGO (reconcessão), onde se lê: "Exercício:
2004", leia-se "Exercício: 2005";

IX - Bole�m Geral Financeiro nº 5/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

X - Bole�m Interno Eletrônico nº 6/2007-COB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";
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XI - Bole�m Interno Eletrônico nº 18/2007-COB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 172/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 181/2008-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2007", leia-se "Exercício: 2008";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 183/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 13/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 71/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 130/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-
se "Exercício: 2010";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 6/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 122/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 10/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 163/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 220/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 27/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 203/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 190/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 222/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 157/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2015", leia-se "Exercício: 2016";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 176/2015-CBMGO (suspensão), onde se lê:
"Exercício: 2015", leia-se "Exercício: 2016";

XXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 221/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XXX - Bole�m Geral Eletrônico nº 23/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XXXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 53/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 96/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";
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XXXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 184/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2018";

XXXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 96/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 97/2018-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2018", leia-se "Exercício: 2019";

XXXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 163/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2018", leia-se "Exercício: 2019";

XXXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 91/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2018", leia-se "Exercício: 2019";

XXXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 2/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 26/2020-CBMGO (suspensão), onde se lê:
"Exercício: 2019", leia-se "Exercício: 2020";

XL - Bole�m Geral Eletrônico nº 100/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-se
"Exercício: 2020";

XLI - Bole�m Geral Eletrônico nº 100/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021";

XLII - Bole�m Geral Eletrônico nº 185/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021".

 

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
 
 

HELTER BORGES DE OLIVEIRA - TENENTE-CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por HELTER BORGES DE OLIVEIRA, Comandante, em
28/07/2022, às 14:44, 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 28/07/2022, às 16:51, 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
000032132718 e o código CRC 52D3A06A.
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COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América – Goiânia-GO – CEP 74270-060 - Tel.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011024272 SEI 000032132718
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 672, de 27 de julho 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 EXERCÍCIO 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 202200011024431, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
ST QP/Combatente 01.552 HUDSON DE REZENDE ALVES, CPF: 888.574.841-49, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 32/2000-4º SGB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 1/2002-4º SGB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 54/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 25/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 2/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 6/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico nº 1/2007-4º SGB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 11/2007-4º SGB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-
se "Exercício: 2008";

IX - Bole�m Interno Eletrônico nº 3/2008-4ºSGB, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 223/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 59/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 217/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 221/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 5/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-se
"Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 100/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 32/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-se
"Exercício: 2016";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 41/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 120/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 39/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-se
"Exercício: 2018";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 184/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2019";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 7/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-se
"Exercício: 2020";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 194/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 193/2021-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2021", leia-
se "Exercício: 2022".

 

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
 
 

HELTER BORGES DE OLIVEIRA - TENENTE-CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por HELTER BORGES DE OLIVEIRA, Comandante, em
28/07/2022, às 14:44, 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 28/07/2022, às 16:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
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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
000032178891 e o código CRC 4C76E88A.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América – Goiânia-GO – CEP 74270-060 - Tel.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011024431 SEI 000032178891
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 661, de 26 de julho 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 EXERCÍCIO 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 202200011023855, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
1º Sgt QP/Combatente 01.549 HERMES MARCIANO DE SOUSA, CPF: 658.706.971-15, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 3/2001-GEBM, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Geral nº 79/2002-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno nº 20/2002-6º SGI (suspensão), onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se
"Exercício: 2002";

IV - Bole�m Interno nº 20/2002-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

V - Bole�m Interno nº 14/2003-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

VI - Bole�m Interno nº 7/2004-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

VII - Bole�m Geral Financeiro nº 10/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VIII - Bole�m Geral Financeiro nº 5/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 15/2007-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

X - Bole�m Interno Eletrônico nº 2/2008-DIDEC, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";
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XI - Bole�m Interno Eletrônico nº 3/2008-DIDEC (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2007", leia-se "Exercício: 2008";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 108/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

XIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 3/2008-DIDEC, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 48/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 104/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 27/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 87/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 80/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 95/2013-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2012", leia-se "Exercício: 2013";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 125/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 102/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 185/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 220/2014-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2013", leia-se "Exercício: 2014";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 222/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 87/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 105/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XXVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 234/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2015", leia-se "Exercício: 2016";

XXVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 113/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2015", leia-se "Exercício: 2016";

XXIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 56/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXX - Bole�m Geral Eletrônico nº 158/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 170/2018-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2018";

XXXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 176/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2018";
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XXXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 192/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2017", leia-se "Exercício: 2018";

XXXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 91/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 193/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício:
2019", leia-se "Exercício: 2020";

XXXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 96/2020-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
 
 

HELTER BORGES DE OLIVEIRA - TENENTE-CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por HELTER BORGES DE OLIVEIRA, Comandante, em
28/07/2022, às 16:45, 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 28/07/2022, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032123048 e o código CRC 1FE1656B.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América – Goiânia-GO – CEP 74270-060 - Tel.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011023855 SEI 000032123048
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 664, de 26 de julho 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 EXERCÍCIO 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 202200011024262, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
ST QP/Combatente 01.550 HEYDO AURÉLIO BATISTA DE AZEVEDO, CPF: 995.752.725-87, nos seguintes
termos:

I - Bole�m Interno nº 35/2001-QLR, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 13/2002-GRPH, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 43/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 58/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 3/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

VI - Bole�m Geral Financeiro nº 12/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se
"Exercício: 2006";

VII - Bole�m Geral Financeiro nº 9/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 1/2006-COB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

IX - Bole�m Interno Eletrônico nº 6/2007-3º SGB/5º GB, onde se lê: "Exercício:
2008", leia-se "Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 72/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";
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XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 32/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 208/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 211/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 53/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-se
"Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 217/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 203/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 109/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 186/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 74/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-se
"Exercício: 2017";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 193/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-se
"Exercício: 2018".

 

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
 
 

HELTER BORGES DE OLIVEIRA - TENENTE-CORONEL QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por HELTER BORGES DE OLIVEIRA, Comandante, em
28/07/2022, às 16:45, 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 28/07/2022, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032130785 e o código CRC 75AA0564.
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COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América – Goiânia-GO – CEP 74270-060 - Tel.: 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011024262 SEI 000032130785
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 657, de 26 de julho de 2022

 

Dispõe sobre concessão de licença para tratamento de saúde de pessoa da família.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 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 nº 9.690, de 6 de julho de 2020, da Seção V, Capítulo I, Título III da Lei
nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, c/c Seção IV, Capítulo III da Norma Administra�va nº 05/2021 - CG,
atualizada em 22 de dezembro de 2021 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS EM EXERCÍCIO, em
atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e
considerando o teor dos autos do Processo SEI nº 202200011023162, resolvem:

 

Art. 1º  Conceder 5 dias de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, a
contar de 11 de julho de 2022, à Cb QP/Combatente 03.444 RAFAELA ARAÚJO SANTOS, CPF: 961.762.531-
87, conforme Parecer nº 1763/2022 - CSAU (000032055945) e Despacho nº 5410/2022 - SG
(000032069412).

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

HELTER BORGES DE OLIVEIRA - TENENTE-CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por HELTER BORGES DE OLIVEIRA, Comandante, em
28/07/2022, às 16:45, 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 28/07/2022, às 17:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032104691 e o código CRC 76A9197E.

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 202200011023162 SEI 000032104691
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 362, de 27 de julho de 2022

 
 
Designa gestores para o Conselho Gestor do Fundo Especial de
Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás.

 
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, nos termos do art. 8º da Lei estadual nº 17.480, de 8 de
dezembro de 2011, e do art. 23 do Regulamento do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, aprovado pelo Decreto estadual nº 7.622, de 21 de
maio de 2012,

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar para composição do Conselho Gestor do Fundo Especial de

Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, os seguintes
militares:

I - na função de Vice-Presidente: o Subcomandante Geral da Corporação;
II - na função de Conselheiro de Gestão e Finanças: o Comandante de Gestão e Finanças

da Corporação, e;
III - na função de Conselheiro de Apoio Logístico: o Comandante de Apoio Logístico da

Corporação.
 
Art. 2º  Os Chefes da 4ª Seção do Estado-Maior Geral e da 7ª Seção do Estado-Maior

Geral, bem como o Chefe da Secretaria Geral deverão assessorar o Conselho Gestor nas reuniões mensais,
visando auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos previstos no art. 6º do Decreto estadual nº 7.622, de 21
de maio de 2012, que aprova o Regulamento do FUNEBOM.

 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta Portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria

26/2022 - CBM (000026720095).
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, em Goiânia.
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WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 28/07/2022, às 12:06, 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
000032141771 e o código CRC 205A9621.

SECRETARIA GERAL 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia/GO - CEP 74270-060 - (62) 3201-

2004

Referência: Processo nº 202200011000393 SEI 000032141771
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 359, de 26 de julho de 2022

 

Cria a Assessoria de Ensino, Pesquisa e Cultura do CBMGO e dá outras providências.

 

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 dos ar�gos 2º e 4º da Lei estadual nº 16.899, de 26
de janeiro de 2010, que fixa o efe�vo da Corporação e dá outras providências, do ar�go 11, I, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional do CBMGO,
e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 06 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da
Secretaria da Segurança Pública,

Considerando  o disposto na Portaria nº 238/2020 - CBM (000013322198 ), que aprovou
o novo Quadro de Organização e Distribuição de Efe�vo (QODE) da Corporação; e

Considerando o que consta no O�cio nº 38538/2022/CBM (000031708287), resolve:

 

Art. 1º  Criar a Assessoria de Ensino, Pesquisa e Cultura no Quadro de Organização e
Distribuição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, subordinada ao Comando da Academia e
Ensino Bombeiro Militar, conforme anexo a esta portaria (000032148072).

 

Art. 2º  Atribuir ao Maj QOC 02.289 TIAGO COSTA Chaves a função de Assessor de
Ensino, Pesquisa e Cultura do CBMGO, cumula�vamente com as funções que já exerce.

 

Art. 3º  Designar os militares abaixo relacionados a seguir para comporem a Assessoria
de Ensino, Pesquisa e Cultura do CBMGO, cumula�vamente com as funções que já exercem:

I - Cap QOA/Administra�vo 01.596 LEONARDO Alves De Morais;

II - Cap QOA/Administra�vo 01.704 RÔMULO Rocha De Oliveira; e

III - ST QP/Combatente 01.988 ÍTALLO Osório Galdino Amaral.

 

Art. 4º  Designar a Cb QP/Combatente 03.546 LARISSA Cris�na Pacheco para prestar
serviço exclusivamente junto a Assessoria de Ensino, Pesquisa e Cultura do CBMGO.

 

Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, que providencie o que lhe compete

 

Art. 6º  A Assessoria de Ensino, Pesquisa e Cultura do CBMGO deverá atribuir funções
para que conste no SICAD, conforme prescreve a Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral
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Eletrônico nº 34/2020.

 

Art. 7º  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 28/07/2022, às 12:06, 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
000032121205 e o código CRC 8DF53F93.

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 202200011022785 SEI 000032121205
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 354, de 21 de julho de 2022
Estabelece a forma de instauração de Processos Administra�vos de
Responsabilização de Fornecedores/Pessoas Físicas/Jurídicas e em face
de Organizações Sociais (PAF/PAR/PPI) no âmbito da Corporação.

 

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, nos termos do art. 11, II, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e
do art. 114 do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria
da Segurança Pública,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n. 9.572, de 05 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder Execu�vo do Estado de Goiás - SISCOR/GO;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n. 9.573, de 05 de dezembro de 2019,
que regulamenta, no âmbito do Poder Execu�vo estadual, a Lei nº 18.672, de 13 de novembro de 2014,
que dispõe sobre a responsabilização administra�va e civil de pessoas jurídicas pela prá�ca de atos
contra a administração pública do Estado de Goiás, e dá outras providências, resolve:

 

Art. 1º Estabelecer que os Processos Administra�vos de Responsabilização de
Fornecedores/Pessoas Físicas/Jurídicas e em face de Organizações Sociais (PAF/PAR/PPI), no âmbito do
CBMGO, inclusive os relacionados a processos envolvendo Fundos Municipais obedecerão ao disposto
no Decreto estadual nº 9573, de 05 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a responsabilização
administra�va e civil de pessoas jurídicas pela prá�ca de atos contra a administração pública do Estado
de Goiás, e dá outras providências.

Art. 2º Compete ao Subcomandante Geral do CBMGO instaurar e solucionar, de o�cio
ou mediante provocação, os Processos Administra�vos de Responsabilização de Fornecedores/Pessoas
Físicas/Jurídicas e em face de Organizações Sociais (PAF/PAR/PPI).

Parágrafo Único. A autoridade instauradora designará, por meio de Portaria, Comissão
composta por 02 (dois) ou mais militares, devendo ser designado Oficial para a função de Encarregado.

Art. 3º Caberá ao Comando de Correições e Disciplina - CCD o controle, orientação
e acompanhamento formal dos processos de que trata esta Portaria.

Parágrafo Único.  Ao final do processo, o CCD fará remessa dos autos à Controladoria-
Geral do Estado informando acerca das providências tomadas no caso concreto.

Art. 4º Os casos omissos nesta portaria serão solucionados pelo Comandante-Geral da
Corporação.

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

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, aos 21 dias do mês de
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Esta Norma fixa as condições exigíveis que as edificações devem possuir: 
 

a) Para que sua população possa abandoná-las, em caso de incêndio, completamente protegida em sua 
integridade física; 

b) Para permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da 
população. 

 
1.2 Os objetivos previstos em 1.1 devem ser atingidos projetando- se: 
 

a) As saídas comuns das edificações para que possam servir como saídas de emergência; 
b) As saídas de emergência, quando exigidas. 

 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma se aplica a todas as edificações, independentemente de suas alturas, dimensões em planta 
ou características construtivas, excetuados os casos onde se aplicam a NT 12 - Eventos públicos e Centros 
esportivos e de exibição - Requisitos de segurança contra incêndio. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
Instrução Técnica n. 11/2019 – CBPMESP. 
Japan International Cooperation Agency. Tradução do Código de Segurança Japonês feita pelo Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, Volume 1, mar/94. 
NBR 6479 – Portas e vedadores – Determinação da resistência ao fogo. 
NBR 9077– Saídas de emergência em edifícios. 
NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
NBR 13434 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. 
NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência.  
BS (British Standard) 5588/86. 
NBR 11742 – Porta corta-fogo para saída de emergência. 
NBR 11785 – Barra antipânico – Requisitos. 
NBR 13768 – Acessórios destinados à porta corta-fogo para saída de emergência - Requisitos. 
The Building Regulations, 1991 Edition. MeansofEscape. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Para os efeitos desta Norma Técnica, aplicam-se as definições constantes na Norma Técnica 03 – 
Terminologia de segurança contra incêndio. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Para os efeitos desta Norma Técnica, as edificações são classificadas quanto à ocupação ou uso 
conforme Tabela 1 do Anexo A da Norma Técnica –01. 
 
5.2 Componentes da saída de emergência 
 
5.2.1 A saída de emergência compreende o seguinte: 
 

a) Acessos ou corredores; 
b) Rotas de saídas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou espaço livre exterior, nas 

edificações térreas; 
c) Escadas ou rampas; 
d) Descarga; 
e) Elevador de Emergência. 

 
5.2.2 Todos os componentes da saída de emergência devem estar desobstruídos, livres de barreiras e de 
previsão destas. 
 
5.3 Cálculo da população 
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5.3.1 As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação. 
 
5.3.2 A população máxima de cada pavimento da edificação é calculada pelos coeficientes da Tabela A1 do 
Anexo A. 
 
5.3.2.1 Edificação com ocupações mistas deverão realizar o cálculo máximo da população em virtude de suas 
respectivas divisões. 
 
5.3.2.2 Poderão ser excluídas, no cálculo de dimensionamento máximo da população, as áreas frias, halls, 
elevadores, escadas e corredores de circulação, desde que detalhado num quadro de áreas específico. 
 
5.3.2.2.1 As áreas descobertas das edificações de divisão A-2 serão excluídas no cálculo de 
dimensionamento máximo da população. Exemplo: áreas de piscina, playground, quadras poliesportivas, 
churrasqueiras e assemelhados. 
 
5.3.3 Exclusivamente para o cálculo da população, devem ser incluídas nas áreas de pavimento: 
 

a) As áreas de terraços, sacadas, beirais e platibandas, excetuadas aquelas pertencentes às edificações 
dos grupos de ocupação A, B e H; 

b) As áreas totais cobertas das edificações F-3, F-6 e F-11, inclusive recintos ou pistas preparadas para 
jogos, desportos e assemelhados; 

c) As áreas de escadas, rampas e assemelhados, no caso de edificações dos grupos F-3, F-6, F-7 e F-
11, quando, em razão de sua disposição em planta, esses lugares puderem, eventualmente, ser 
utilizados como arquibancadas. 

 
5.4 Dimensionamento das saídas de emergência 
 
5.4.1 Largura das saídas 
 
5.4.1.1 A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por elas possa 
transitar, observados os seguintes critérios: 
 

a) Os acessos ou corredores são dimensionados em função dos pavimentos que sirvam à população; 
b) As escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, 

o qual determina as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, 
considerando-se o sentido da saída. 

 
5.4.1.2 A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, rampas e portas é dada pela seguinte 
fórmula: 
 

N = 
P 

C 
 

Em que: 
 

N = Número de unidades de passagem, arredondado para o número inteiro imediatamente superior. 
P = População, conforme coeficiente da Tabela A1 do Anexo A, e critérios das seções 5.3 e 5.4.1.1. 
C= Capacidade da unidade de passagem, conforme Tabela A1 do Anexo A. 
 

5.4.1.3 A unidade de passagem é a largura mínima para a passagem de uma fila de pessoas, fixada em 0,55 
m, exceto para as portas cujas dimensões obedecem ao item 5.5.4.2. 
 
5.4.1.4 A capacidade de uma unidade de passagem é o número de pessoas que passam por esta unidade 
em 1 minuto. 
 
5.4.2 Larguras mínimas a serem adotadas 
 
5.4.2.1 As larguras mínimas das saídas de emergência, exceto das portas onde o dimensionamento deve ser 
feito de acordo com o item 5.5.4.2, devem ser as seguintes: 
 

a) 1,2 m para as ocupações em geral, ressalvando as exceções especificadas nesta Norma Técnica; 
b) 1,65 m (correspondente a três unidades de passagem de 55 cm) para as escadas e acessos 

(corredores e passagens), nas ocupações do grupo H, divisão H-2 e H-3; 
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c) 1,65 m (correspondente a três unidades de passagem de 55 cm) para as rampas, acessos (corredores 
e passagens) e descarga, nas ocupações do grupo H, divisão H-2; 

d) 2,2 m (correspondente a quatro unidades de passagem de 55 cm) para as rampas, acessos às 
rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas, nas ocupações do grupo H, divisão H-3. 
 

5.4.2.2 Os corredores que atendam áreas com população inferior a 20 pessoas conforme cálculo da Tabela 
A1 desta Norma Técnica pode ter largura mínima de 1,0 (um) m. 
 
5.4.3 Exigências adicionais sobre largura de saídas 
 
5.4.3.1 A largura das saídas deve ser medida em sua parte mais estreita, não sendo admitidas saliências de 
alizares, pilares e outros, com dimensões maiores que as indicadas na Figura 1, e estas somente em saídas 
com largura superior a 1,2 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Medida da largura em corredores e passagens 

 
5.4.3.2 As portas que abrem para dentro de rotas de saída, em ângulo de 180º, em seu movimento de abrir 
no sentido do trânsito de saída, não podem diminuir a largura efetiva destas em valor menor que a metade 
(Ver figura 2), sempre mantendo uma largura mínima livre de 1,2 m para as ocupações em geral, de 1,65 m 
para as divisões H-2 e de 2,2 m para as divisões H-3. 
 
5.4.3.3 As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, para dentro de rotas de saída, em ângulo de 
90º, devem ficar em recessos de paredes, de forma a não reduzir a largura efetiva em valor maior que 0,1 m 
(Ver figura 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Figura 2 – Abertura das portas no sentido de saída 
 

5.5 Acessos 
 
5.5.1 Generalidades 
 
5.5.1.1 Os acessos devem satisfazer às seguintes condições: 
 

a) Permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação; 
b) Permanecer desobstruídos em todos os pavimentos; 
c) Ter larguras de acordo com o estabelecido no item 5.4; 
d) Ter pé-direito mínimo de 2,5 m, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas 

e outros, cuja altura mínima livre deve ser de 2,10 m; 
e) Ser sinalizados e iluminados (iluminação de emergência de balizamento) com indicação clara do 
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sentido da saída, de acordo com o estabelecido na NT-18 – Iluminação de emergência e na NT-20 – 
Sinalização de emergência. 

 
5.5.1.2 Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos, tais como móveis, divisórias, locais 
para exposição de mercadorias e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio esteja supostamente 
fora de uso. 
 
5.5.1.3 Todos os acessos (halls, corredores e circulações) deverão ser interligados e ter comunicação direta 
com as saídas de emergência, caso haja portas, estas não poderão ser providas de trancas.  
 
5.5.1.4 Em todas as edificações, independentemente de seu uso ou ocupação, o lixo, materiais descartáveis 
ou inservíveis, produzidos e/ou decorrentes das atividades afins, somente poderão ser armazenados em 
compartimentos apropriados e, projetados para este fim; esses compartimentos deverão ter aprovação prévia 
dos Serviços de Vigilância Sanitária Municipais. Em hipótese alguma, esses materiais poderão permanecer, 
mesmo que temporariamente, ao longo dos acessos (corredores e passagens) e, nem no interior de escadas 
e rampas. 
 
5.5.2 Distâncias máximas a serem percorridas 
 
5.5.2.1 As distâncias máximas a serem percorridas para atingiras portas de acesso às saídas das edificações, 
espaço livre exterior, área de refúgio ou acesso a um local de relativa segurança (divisão entre áreas de 
compartimentação, escada/rampa de saída de emergência: comum, protegida, à prova de fumaça ou 
pressurizada), tendo em vista o risco à vida humana decorrente do fogo e da fumaça, devem considerar: 
 

a) A redução de risco em caso de proteção por chuveiros automáticos, detectores de incêndio ou 
controle de fumaça; 

b) A redução de risco pela facilidade de saídas em edificações térreas. 
 

5.5.2.2 As distâncias máximas a serem percorridas constam da Tabela B1 (Anexo B) e devem ser 
consideradas a partir da porta de acesso da unidade autônoma mais distante, desde que o seu caminhamento 
interno não ultrapasse 10 m. 
 
5.5.2.2.1 No caso das distâncias máximas a percorrer para as rotas de fuga que não forem definidas no projeto 
arquitetônico, como, por exemplo, escritórios de plano espacial aberto e galpões sem o arranjo físico interno 
(leiaute), devem ser consideradas as distâncias diretas comparadas aos limites da Tabela B1 (Anexo B), nota 
b, reduzidas em 30%. 
 
5.5.2.2.2 Nos pavimentos ou ambientes com a ocupação de garagem (divisões G-1 e G-2), para o cálculo da 
distância máxima a ser percorrida, pode ser considerado o trajeto direto entre as vagas de estacionamento. 
As portas de acesso às saídas das edificações, espaço livre exterior ou acesso a um local de relativa 
segurança, não podem estar obstruídas por vagas de estacionamento, sendo respeitadas as larguras mínimas 
exigidas para seu acesso ou saída. Essa largura mínima exigida deve se estender, no mínimo, até uma pista 
de circulação de veículos (Ver FigurasB1 e B2 do Anexo B). 
 
5.5.2.3 Nas ocupações do grupo J em que as áreas de depósitos sejam automatizadas e sem presença 
humana, a exigência de distância máxima a ser percorrida pode ser desconsiderada. 
 
5.5.2.4 Em edificações térreas, pode ser considerada como saída, para efeito da distância máxima a ser 
percorrida, qualquer abertura, sem grades fixas, com peitoril, tanto interna como externamente, com altura 
máxima de 1,2 m, vão livre com área mínima de 1,2 m² e nenhuma dimensão inferior a 1 m. 
 
5.5.2.5 Em edificações que possuam compartimentação horizontal, a distância máxima a ser percorrida 
deverá ser computada considerando-se as rotas de fuga do interior de cada área compartimentada. Ao se 
alcançar uma abertura protegida que dê acesso à outra área compartimentada (uma porta corta fogo, por 
exemplo) a contagem da distância máxima a ser percorrida deverá ser reiniciada (Ver Figura B3 do Anexo B). 
 
5.5.3 Tipos e quantidade de saídas de emergência 
 
5.5.3.1 Para definir a quantidade de saídas/escadas devem ser considerados os critérios de largura 
(quantidade de unidades de passagem) e distância máxima a ser percorrida. Caso uma única saída/escada 
atenda aos critérios deste item não haverá necessidade de se acrescer novas saídas/escadas, salvo 
exceções. 
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5.5.3.1.1 Para as edificações ou ambientes com ocupações de divisão F-2, F-3, F-5, F-6, F-7 e F-11 com 
público superior a 500 pessoas será obrigatória a previsão de no mínimo duas saídas de emergência, 
localizadas preferencialmente em lados distintos da edificação ou ambiente. 
 
5.5.3.1.2 O quantitativo mínimo de saídas exigido no item anterior se aplica somente às portas de saída de 
emergência do ambiente, não sendo estendido às escadas. Caso os ambientes das divisões acima ocupem 
somente parte de um pavimento, serão exigidas no mínimo duas saídas distintas do referido ambiente. 
Entretanto, as saídas poderão direcionar a rota de fuga para uma única escada do pavimento, desde que esta 
atenda aos critérios de largura e distância máxima a ser percorrida. 
 
5.5.3.1.3 Caso o acesso ou porta de acesso à escada estejam situados em local interno ao ambiente ocupado 
pelas divisões citadas no item acima, não haverá necessidade de acrescer novas escadas, desde que a única 
escada prevista atenda aos critérios de largura e distância máxima a ser percorrida. 
 
5.5.3.2 Os tipos de escadas das edificações são definidos em função de sua ocupação/divisão e altura 
conforme Tabela C1 do Anexo C e suas notas. 
 
5.5.3.2.1 Para a definição do tipo de escada a altura será a medida em metros entre ponto que caracteriza a 
saída ao nível de descarga, sob a projeção do paramento externo da parede da edificação, ao piso do último 
pavimento excluindo-se pavimentos superiores destinados exclusivamente à casa de máquinas, barriletes, 
reservatórios de águas e assemelhados. 
 
5.5.3.2.1.1 O desnível existente entre o ponto que caracteriza a saída ao nível de descarga e o nível do terreno 
circundante ou via pública não poderá exceder 3 (três) metros. Caso exceda deve-se também considerar esta 
altura. 
 
5.5.3.2.2 Havendo necessidade de acrescer escadas para todos os pavimentos, estas devem ser do mesmo 
tipo que a escada principal a ser exigida pela Tabela C1 do Anexo C. 
 
5.5.3.2.3 Havendo necessidade de acrescer escadas para atender somente alguns pavimentos de uma 
edificação, a definição do tipo desta escada será em função da divisão e altura dos pavimentos atendidos 
(Exemplo 1 do Anexo C). 
 
5.5.3.2.4 Caso seja acrescentada escadas que não constituam rotas de fuga das saídas de emergência então 
estas não necessitam ser do mesmo tipo que a exigida por esta Norma Técnica, porém deve atender ao item 
de Condições Especiais de Compartimentação Vertical da NT-09. 
 
5.5.3.2.5 Para os subsolos com altura ascendente de até 12 m, devem ser observadas os itens 5.7.7.3, 5.7.8.5 
e 5.7.10.6. 
 
5.5.3.2.6 Para os subsolos com altura ascendente superior a 12 m, devem ser projetados sistemas de 
pressurização para as escadas. 
 
5.5.3.3 No caso de duas ou mais saídas ou escadas de emergência, a distância de trajeto entre as suas 
portas de acesso deve ser, no mínimo, de 10 m, exceto quando o corredor de acesso ou o lado do terreno 
onde se localiza a edificação possuírem comprimentos inferiores a este valor. 
 
5.5.3.4 Onde mais de uma saída são requeridas, essas deverão ser de tal capacidade que a perda de qualquer 
uma dessas deixe disponível não menos que 50% da requerida capacidade total. 
 
5.5.3.5 As rampas podem substituir as escadas desde que atenda as mesmas exigências. 
 
5.5.3.6 As condições das saídas de emergência em edificações com altura superior a 150 m devem ser 
analisadas por Comissão Técnica, devido as suas particularidades e risco. 
 
5.5.4 Portas de saídas de emergência 
 
5.5.4.1 As portas das rotas de saídas, e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas, em 
comunicação com os acessos e descargas, devem abrir no sentido do trânsito de saída (Ver Figura 2), 
podendo ser dispensado quando o público atendido pela saída for igual ou inferior a 50 pessoas e esta for 
utilizada como porta de segurança da edificação, salvo exceções previstas nesta Norma Técnica. 
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5.5.4.2 A largura do vão livre ou “luz” das portas, comuns ou corta-fogo, utilizadas nas rotas de saída de 
emergência, devem ser dimensionadas como estabelecido no item 5.4, admitindo-se uma redução no vão de 
luz, isto é, no vão livre das portas em até 75 mm de cada lado (golas) para o contramarco e alizares. As portas 
devem ter as seguintes dimensões mínimas de luz: 
 

a) 80 cm, valendo por uma unidade de passagem; 
b) 1 m, valendo por duas unidades de passagem; 
c) 1,5 m, em duas folhas, valendo por três unidades de passagem; 
d) 2 m, em duas folhas, valendo por quatro unidades de passagem. 

 
NOTAS: 
 

1) Porta com dimensão maior que 1,2 m deverá ter duas folhas; 
2) Porta com dimensão maior ou igual a 2,2 m exige coluna central. 
3) Para portas com largura igual ou superior a 1 m, o valor da unidade de passagem será de 0,50 m. 

 
5.5.4.3 As portas das antecâmaras das escadas à prova de fumaça e das paredes corta-fogo devem ser do 
tipo corta-fogo (PCF), obedecendo à NBR 11742 no que lhe for aplicável. 
 
5.5.4.4 As portas das antecâmaras, escadas e outros deverão ser providas de dispositivos mecânicos e 
automáticos, de modo que permaneçam fechadas, mas destrancadas no sentido do fluxo de saída, sendo 
admissível que se mantenham abertas desde que disponham de dispositivo de fechamento quando 
necessário, conforme estabelecido na NBR 11742. 
 
5.5.4.5 Para ocupações de divisão F-2, F-3, F-5, F-6 e F-11, com capacidade acima de 200 pessoas, será 
obrigatória a instalação de barra antipânico nas portas de saídas de emergência, das rotas de saída e nas 
portas de comunicação com os acessos às escadas e descarga, conforme NBR 11785. 
 
5.5.4.5.1 Quando não houver dispositivo de travamento, tranca, fechadura na porta de saída de emergência 
que abrir no sentido da rota de fuga, não haverá necessidade de instalação de barra antipânico. 
 
5.5.4.6 Nas rotas de fuga não se admite, portões, grades, portas de enrolar ou correr e assemelhados, exceto 
quando estas forem a última porta de saída da edificação e utilizadas com a finalidade de segurança 
patrimonial, devendo permanecer abertas durante toda permanência de pessoas na edificação, mediante nota 
inserida no projeto, quando exigido, e preenchimento do Anexo M da NT-01. 
 
5.5.4.6.1 Serão permitidas as instalações de grades de segurança infantil desde que estas sejam de fácil 
remoção (sem uso de ferramentas) e possuam, no máximo, 90cm de altura (medidos do piso). 
 
5.5.4.7 Nas rotas de fuga internas da edificação não se admite portas de correr, exceto quando estas 
possuírem sistema de abertura antipânico ou sistema de abertura automática com dispositivo que, em caso 
de falta de energia, pane ou defeito de seu sistema, permaneçam abertas. 
 
5.5.4.7.1 A exigência de sistema de abertura antipânico ou sistema de abertura automática, do item anterior, 
pode ser dispensada quando a porta de correr atender a um público igual ou inferior a 200 pessoas para as 
ocupações em geral e igual ou inferior a 50 pessoas para as divisões F-3, F-5, F-6 e F-11, mediante nota 
inserida no projeto, quando exigido, e preenchimento do Anexo M da NT-01. 
 
5.5.4.7.2 Nas rotas de fuga internas das edificações com ocupação de divisão F-3, F-5 e F-6 e F-11, que 
atendam ambientes com público total acima de 200 pessoas, a instalação de portas de correr só será 
permitida caso as mesmas possuam sistema de abertura antipânico. 
 
5.5.4.7.3 O termo citado nos itens anteriores (Anexo M da NT-01) devidamente preenchido, deverá ser 
inserido no Sistema Integrado de Análise de Projetos e Inspeções – SIAPI, juntamente com o restante da 
documentação do processo. 
 
5.5.4.8 Nas edificações que utilizem dispositivos para controle de acesso (portas giratórias, catracas, etc), 
deve ser prevista uma porta/portão junto a estes, obedecendo às medidas e exigências dos itens anteriores 
referentes às portas de saídas de emergência. 
 
5.5.4.9 Nas edificações que utilizem portas com controle de acesso por automação (elétricas, magnéticas, 
etc.) estas devem possuir dispositivo de destravamento, em caso de falta de energia, pane, defeito de seu 
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sistema, ou acionamento do sistema de alarme da edificação. 
 
5.5.4.10 Quando a vigília da edificação for feita por portaria remota, cuidados devem ser observados com as 
áreas que necessitam de autenticação e/ou autorização para que sejam acessadas por transeuntes através 
de uma porta com controle de acesso por automação, como, por exemplo, halls de edifícios e "pulmões" para 
identificação em guaritas. 
 

a) Quando houver exigência de Alarme de Incêndio na edificação, os dispositivos de destravamento das 
portas com controle de acesso por automação (elétricas, magnéticas, etc) deverão ser interligados 
ao sistema de alarme de incêndio, de forma que, quando o sistema de alarme for acionado (por 
botoeiras, acionamento da bomba de hidrantes, etc), todas as portas com controle de acesso por 
automação permaneçam destravadas, mesmo em caso de falta de energia, pane e/ou defeito de seu 
sistema. 

b) Quando não houver exigência do sistema de alarme de incêndio, as portas com controle de acesso 
por automação (elétricas, magnéticas, etc) deverão possuir dispositivo de destravamento em todas 
as áreas de acesso restrito, mesmo em caso de falta de energia, pane e/ou defeito de seu sistema. 

 
5.5.4.10.1 Em todos os casos deve-se prever, também, botoeiras independentes para cada porta com controle 
de acesso por automação de forma a permitir que qualquer pessoa que esteja nas áreas de acesso restrito 
da edificação consiga sair sem a necessidade de acionamento de uma central ou ajuda de um terceiro. 
 
5.5.4.10.1.1 O acionamento destas botoeiras pode liberar a passagem apenas por um curto período de tempo, 
o suficiente para que a pessoa que as acionou consiga passar. 
 
5.5.4.10.2 Não são aceitas portas com controle de acesso por automação que restrinjam o acesso de pessoas 
das áreas de estacionamentos de veículos aos halls que dão acesso às rotas de fuga da edificação. 
 
5.5.4.10.3 Nessas edificações, adicionalmente, deverá ser instalada, no acesso principal da edificação, placa 
indicativa da localização do quadro geral de distribuição de energia – QDG (área comum e privativas) bem 
como do Gerador de energia, quando houver. 
 
5.5.4.11 É vedada a utilização de peças plásticas em fechaduras, espelhos, maçanetas, dobradiças e outros 
nas portas dos seguintes locais: 
 

a) Rotas de saídas; 
b) Entrada em unidades autônomas; 
c) Salas com capacidade acima de 50 pessoas. 

 
5.5.4.12 A colocação de fechaduras com chave nas portas de acesso e descargas é permitida, desde que 
seja possível a abertura pelo lado interno, sem necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado 
externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se maçanetas etc. 
 
5.6 Rampas 
 
5.6.1 Obrigatoriedade 
 
O uso de rampas é obrigatório nos seguintes casos: 
 

a) Para interligar os pavimentos ou áreas dos pavimentos com ocupação das divisões E-5 e E-6 ao nível 
de descarga, quando estes possuírem salas de aula ou outros ambientes frequentados pelos alunos 
(pátio, quadras esportivas, refeitórios e etc) e não possuírem área de refúgio; 

b) Nas divisões H-2 e H-3 para interligar o pavimento à área de refúgio que o atenda, estando os dois 
locais em níveis diferentes. Para os pavimentos atendidos por área de refúgio no mesmo nível (com 
exceção do pavimento térreo), não há necessidade de rampa interligando as áreas de refúgio de 
diferentes níveis; 

c) Para interligar os pavimentos ou área dos pavimentos das divisões H-2 e H-3 ao nível de descarga, 
quando estes possuírem internação ou quartos utilizados por pessoas com mobilidade reduzida (salas 
de cirurgia, enfermarias, apartamentos, etc.) e não possuírem área de refúgio.  

d) Na descarga e acesso de elevadores de emergência; 
e) Quando a altura a ser vencida não permitir o dimensionamento equilibrado dos degraus de uma 

escada; 
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f) Para unir o nível externo ao nível do saguão térreo das edificações (ver NBR-9050), quando houver 
desnível. 

 
5.6.2 Condições de atendimento 
 
5.6.2.1 O dimensionamento das rampas deve obedecer ao estabelecido no Item 5.4. 
 
5.6.2.2 As rampas não podem terminar em degraus ou soleiras, devendo ser precedidas e sucedidas sempre 
por patamares planos. 
 
5.6.2.3 Os patamares das rampas devem ser sempre em nível, tendo comprimento mínimo de 1,20 m medidos 
na direção do trânsito, sendo obrigatórios sempre que houver mudança de direção ou quando a altura a ser 
vencida ultrapassar 3,7 m. 
 
5.6.2.4 As rampas podem suceder um lanço de escada, no sentido descendente de saída, mas não podem 
precedê-lo. 
 
5.6.2.4.1 No caso de edificações dos grupos H-2 e H-3, as rampas não poderão suceder ao lanço de escada 
e vice-versa. 
 
5.6.2.5 Não é permitida a colocação de portas em rampas; estas devem estar situadas sempre em patamares 
planos, sendo que em ambos os lados de vão da porta, deve haver patamares com comprimento mínimo 
igual à largura da folha da porta. 
 
5.6.2.6 O piso das rampas deve ser antiderrapante, com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico, 
conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e permanecer antiderrapante com o uso. 
 
5.6.2.7 As rampas devem ser dotadas de guardas e corrimãos de forma análoga ao especificado no item 5.8. 
 
5.6.2.8 As exigências de sinalização (NT-20), iluminação (NT-18), acessos, ausência de obstáculos e outros, 
aplicam-se, com as devidas alterações, às rampas. 
 
5.6.2.9 Devem atender às condições estabelecidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h” do item 5.7.1 
desta NT. 
 
5.6.2.10 Devem ser classificadas, a exemplo das escadas, como NE, EP e PF, seguindo para isso as 
condições específicas a cada uma delas estabelecidas nos itens 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.11, 5.7.12 e 
5.7.13. 
 
5.6.3 Declividade 
 
5.6.3.1 A declividade máxima das rampas externas à edificação deve ser de 10% (1:10). 
 
5.6.3.2 As declividades máximas das rampas internas devem ser de: 
 

a) 10 %, isto é, 1:10 nas edificações de ocupações A, B, E, F e H; 
b) 12,5 %, isto é, 1:8 quando o sentido de saída é na descida, nas edificações de ocupações D e G; 

sendo a saída em rampa ascendente, a inclinação máxima é de 10 %; 
c) 12,5 % (1:8) nas ocupações C, I e J. 

 
5.6.3.3 Quando, em ocupações que sejam admitidas rampas de mais de 10% em ambos os sentidos, e o 
sentido da saída for ascendente, deve ser dado um acréscimo de 25% na largura, calculada conforme o item 
5.4. 
 
5.7 Escadas 
 
5.7.1 Generalidades 
 
Em qualquer edificação, os pavimentos sem saída em nível para o espaço livre exterior devem ser dotados 
de escadas, enclausuradas ou não, as quais devem: 
 

a) Ser constituídas com material estrutural e de compartimentação incombustível; 
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b) Oferecer resistência ao fogo nos elementos estruturais além da incombustibilidade, conforme NT 08 
– Segurança estrutural nas edificações, quando não enclausuradas; 

c) Atender às condições específicas estabelecidas na NT-10 quanto aos materiais de acabamento e 
revestimento utilizados na escada; 

d) Ser dotadas de guardas em seus lados abertos, conforme item 5.8; 
e) Ser dotadas de corrimãos em ambos os lados; 
f) Atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente no 

piso de descarga, não podendo ter comunicação direta com outro lanço na mesma prumada (ver 
Figura 3); 

g) Ter compartimentação, conforme a NT-09, na divisão entre os lanços ascendente e descendente em 
relação ao piso de descarga, exceto para escadas tipo NE (comum), em que deve ser acrescida a 
iluminação de emergência e sinalização de balizamento (NT-18 e NT-20), indicando a rota de fuga e 
descarga;  

h) Ter os pisos em condições antiderrapantes, com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico, 
conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que permaneçam antiderrapantes 
com o uso; 

i) Quando houver exigência de duas ou mais escadas de emergência, e estas ocuparem a mesma caixa 
de escada (volume), não será aceito comunicação entre si, devendo haver compartimentação entre 
ambas, de acordo com a NT-09. Quando houver exigência de uma escada, e for utilizado o recurso 
arquitetônico de construir 2 escadas em um único corpo, estas serão consideradas como uma única 
escada quanto aos critérios de acesso, ventilação e iluminação; 

j) Atender ao item 5.5.1.2; 
k) Não são aceitas escadas com degraus em leque ou em espiral como escadas de segurança, exceto 

para mezaninos e áreas privativas, conforme item 5.7.5; 
l) Ter pé-direito mínimo de 2,5 m, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas 

e outros, cuja altura mínima livre deve ser de 2,10 m. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Segmentação das escadas no piso da descarga 
 

5.7.2 Largura 
 
5.7.2.1 As larguras das escadas devem atender aos seguintes requisitos: 
 

a) Ser proporcionais ao número de pessoas que por elas devam transitar em caso de emergência, 
conforme item 5.4; 

b) Ser medidas no ponto mais estreito da escada ou patamar, excluindo os corrimãos (mas não as 
guardas ou balaustradas), que se podem projetar até 10 cm de cada lado, sem obrigatoriedade de 
aumento na largura das escadas; 

c) Ter, quando se desenvolver em lanços paralelos, espaço mínimo de 10 cm entre lanços, para permitir 
localização de guarda ou fixação do corrimão. 
 

5.7.3 Dimensionamento de degraus e patamares 
 
5.7.3.1 Os degraus devem: 
 

a) Ter altura h (Ver Figura 4) compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerância de 0,5 cm; 
b) Ter largura b (Ver Figura 4) dimensionada pela fórmula de Blondel: 
 

63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm 
 

c) Ter, num mesmo lanço, larguras e alturas iguais e, em lanços sucessivos de uma mesma escada, 
diferenças entre as alturas de degraus de, no máximo, 5 mm; 

d) Ter balanço da quina do degrau sobre o imediatamente inferior com o valor máximo de 1,5 cm (Ver 

Terminação da 
escada no piso de 
descarga sem 
comunicação direta 
com outro lanço da 
mesma prumada 

Lanços dos andares altos ao piso de descarga 

Lanços dos andares inferiores ao piso de descarga 

Piso de 

descarga 
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figura 4); 
e) Quando possuir bocel (nariz) deve ter no máximo 1,5 cm da quina do degrau sobre o imediatamente 

inferior (Ver figura 4). 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 4 – Altura e largura dos degraus 
 

5.7.3.2 O lanço mínimo deve ser de três degraus, e o lanço máximo, entre dois patamares consecutivos, não 
deve ultrapassar 3,7 m de altura. 
 
5.7.3.3 O comprimento dos patamares deve ser (Ver Figura 5): 
 

a) Dado pela fórmula: 
 

p = (2h + b) n + b 
 

Em que n é um número inteiro (1, 2 ou 3) quando se tratar de escada reta, medido na direção do 
trânsito; 
 

b) No mínimo igual à largura da escada quando há mudança de direção da escada, não se aplicando, 
nesse caso, a fórmula anterior. 

 
5.7.3.4 Os patamares não podem ter desníveis ou degraus ingrauxidos, salvos exceções. 
 
5.7.3.5 Em ambos os lados de vão da porta, deve haver patamares com comprimento mínimo igual à largura 
da folha da porta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Lanço mínimo e comprimento de patamar 

 
5.7.4 Caixas das escadas 
 
5.7.4.1 As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas podem ter acabamento 
liso, tinturas lisas, texturas, grafiatos, revestimentos cerâmicos ou quaisquer outros tipos de acabamento ou 
revestimento similares aos anteriores, que não possuam arestas ou extremidades que obstruam ou prendam parte 
do corpo ou vestimenta das pessoas que necessitem transitar ou sair de forma emergencial da edificação. 
 
5.7.4.2 As caixas de escadas não podem ser utilizadas como depósitos ou para guarda de lixeiras, mesmo 
por curto espaço de tempo, nem para a localização de quaisquer móveis ou equipamentos, exceto os 
previstos especificamente nesta Norma Técnica. 

h 

b 

Bocel 

≤ 1,5 cm 

h 

b 

≤ 1,5 cm 

Quina 

h = altura do degrau 
b = largura do degrau 

Lanço da escada Patamar 

Patamar 

Lanço mínimo 

de um 
degrau 

comprimento de patamar 

p = (2h + b)n + b 
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5.7.4.3 Nas caixas de escadas não podem existir aberturas para tubulações de lixo, passagem para rede 
elétrica, centros de distribuição elétrica, armários para medidores de gás ou assemelhados. 
 
5.7.4.4 Os pontos de fixação das escadas metálicas na caixa de escada devem possuir Tempo Requerido de 
Resistência ao Fogo de 120 min. 
 
5.7.5 Escadas de uso restrito 
 
5.7.5.1 As escadas de uso restrito devem: 
 

a) Atender aos mezaninos e áreas privativas restritas desde que a população seja inferior a 20 pessoas 
conforme cálculo da Tabela A1 desta Norma Técnica, com altura não superior a 3,7m, não devendo 
atender mais de 1 (um) pavimento; 

b) Ter largura mínima de 80 cm; 
c) Ter os pisos em condições antiderrapantes, com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito dinâmico, 

conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que permaneçam antiderrapantes 
com o uso; 

d) Ser dotadas de corrimãos, atendendo ao prescrito no item 5.8, bastando, porém, apenas um corrimão 
nas escadas com até 1,1 m de largura, e dispensando-se corrimãos intermediários; 

e) Ser dotadas de guardas em seus lados abertos, conforme item 5.8; 
f) Atender ao prescrito no item 5.7.3 (dimensionamento dos degraus, conforme fórmula de Blondel, 

balanceamento e outros) e, nas escadas curvas (escadas em leque), dispensa-se a aplicação da 
fórmula dos patamares (5.7.3.3), bastando que o patamar tenha um mínimo de 80 cm; 

g) Ser balanceados quando o lance da escada for curvo (escada em leque) ou em espiral. Nestes casos 
a medida da largura do degrau será feita segundo a linha de percurso e a parte mais estreita destes 
degraus ingrauxidos de forma que não tenha menos de 15 cm para lanço curvo (Ver figura 6) e 7 cm 
para espiral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 6 – Escada com laços curvos e degraus balanceados 
 
5.7.5.2 Admitem-se nas escadas de uso restrito, exclusivamente de serviço, as seguintes alturas máximas h 
dos degraus, respeitando, porém, sempre a fórmula de Blondel: 
 

a) Ocupações A até G – h =20 cm; 
b) Ocupações H – h =19 cm; 
c) Ocupações I até N – h =23 cm. 

 
 
5.7.6 Escadas em edificações em construção 
 
5.7.6.1 Em edificações em construção, as escadas devem ser construídas concomitantemente com a 
execução da estrutura, permitindo a fácil evacuação da obra e o acesso dos bombeiros. 
 
5.7.7 Escadas não-enclausuradas ou escada comum (NE) 
 
5.7.7.1 A escada comum (NE) deve atender aos requisitos dos itens 5.7.1 a 5.7.3, exceto o 5.7.3.1 – c. 
 

NOTA: Locais que ocasionalmente tenham manutenções técnicas esporádicas como: barriletes; casas de máquinas; pisos técnicos; 
mezaninos técnicos e/ou similares podem ter seu acesso por escadas marinheiros, escadas espirais e/ou em leque sem a necessidade 
do cumprimento das exigências de largura mínima e fórmula de Blondel. 
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5.7.7.2 As escadas não-enclausuradas ou escadas comuns (NE) podem ter largura mínima de 1,00 m, 
respeitadas as demais exigências, quando se enquadrar em uma das seguintes situações: 
 

a) Atender a edificações classificadas nos grupos de ocupação A, B, C, D, G, I ou J, com população 
atendida pela escada inferior a 50 pessoas e altura até 6,00 m; 

b) A escada for exigida apenas como segunda saída, desde que haja outra escada que atenda a toda 
população, que não pode ultrapassar 50 pessoas, nos mesmos grupos de ocupação citados na alínea 
anterior. 

 

5.7.7.3 Para os subsolos com altura ascendente até 12 m, em edificações onde está prevista a escada NE 
conforme Tabela C1 do Anexo - C, esta deve ser enclausurada dotada de PCF P-90 sem a necessidade de 
ventilação. 
 

5.7.8 Escadas enclausuradas protegidas (EP) 
 

5.7.8.1 As escadas enclausuradas protegidas (Ver Figura 7) devem atender aos requisitos dos itens 5.7.1 a 
5.7.4, e: 
 

a) Ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a 2 h de fogo, no mínimo; 
b) Ter as portas de acesso a esta caixa de escada do tipo corta-fogo (PCF), com resistência mínima de 

90 min de fogo; 
c) Ser dotadas, em todos os pavimentos (exceto no subsolo e no da descarga, em que isto é facultativo), 

de aberturas permanentes (janelas fixas abertas, venezianas, etc.) para o espaço livre exterior, 
atendendo ao previsto no Item 5.7.8.2; 

d) Ser dotadas de janela que permita a ventilação em seu término superior, com área mínima de 0,80 
m², devendo estar localizada na parede junto ao teto ou no máximo a 15 cm deste, no término da 
escada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 – Escada enclausurada protegida 

 
5.7.8.2 As janelas das escadas protegidas devem: 
 

a) Estar situadas junto ao teto ou no máximo a 15 cm deste, estando o peitoril no mínimo a 1,1 m acima 
do piso do patamar ou degrau adjacente e tendo largura mínima de 80 cm, podendo ser aceitas na 
posição centralizada, acima dos lances de degraus, devendo pelo menos uma das faces da janela 
estar a no máximo 15 cm do teto; 

b) Ter área de ventilação efetiva mínima de 0,8 m² em cada pavimento (Ver Figura 7); 
c) Ser dotadas de venezianas ou outro material que assegure a ventilação permanente, devendo distar 

pelo menos 3 m, em projeção horizontal, de qualquer outra abertura, no mesmo nível ou em nível 
inferior ao seu ou à divisa do lote, podendo essa distância ser reduzida para 2 m para caso de 
aberturas instaladas em banheiros, vestiários ou áreas de serviço. A distância das venezianas pode 
ser reduzida para 1,4 m, de outras aberturas que estiverem no mesmo plano de parede e no mesmo 
nível; 

d) Ser construídas em perfis metálicos reforçados, sendo vedado o uso de perfis ocos, chapa dobrada, 
madeira, plástico e outros; 

e) Os caixilhos poderão ser do tipo basculante, junto ao teto, sendo vedados os tipos em eixo vertical e 
“maximar”. Os caixilhos devem ser fixados na posição aberta. 

 
5.7.8.3 Na impossibilidade de colocação de janela na caixa da escada enclausurada protegida, conforme a 
alínea c do item 5.7.8.1, os corredores de acesso devem: 

janela de 
ventilação 
permanente 

(0,80m2) 

PCF 

P90 
D 

Apartamento ou escritório 
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a) Ser ventilados por janelas (Ver figura 8), abrindo para o espaço livre exterior, com área mínima de 
0,8 m², largura mínima de 0,80 m, situados junto ao teto ou no mínimo a 15 cm deste; ou 

b) Ter sua ligação com a caixa da escada por meio de antecâmaras ventiladas, executadas nos moldes 
do especificado no item 5.7.10 ou 5.7.12. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 – Ventilação da escada enclausurada protegida e seu acesso 

 
5.7.8.4 As escadas EP devem possuir ventilação permanente inferior, com área mínima de 1,20 m², devendo 
ficar junto ao solo da caixa da escada, podendo ser no piso do pavimento térreo ou no patamar intermediário 
entre o pavimento térreo e o pavimento imediatamente superior, de modo que permita a entrada de ar puro, 
em condições análogas à tomada de ar dos dutos de ventilação (Ver item 5.7.11). 
 
5.7.8.5 Para os subsolos com altura ascendente até 12 m, em edificações onde está prevista a escada EP 
conforme Tabela C1 do Anexo - C, esta deve ser enclausurada dotada de PCF P-90 sem a necessidade de 
ventilação. 
 
5.7.9 Escadas enclausuradas à prova de fumaça (PF) 
 
5.7.9.1 As escadas enclausuradas à prova de fumaça (Ver Figuras 9, 10 e 11) devem atender ao estabelecido 
nos itens 5.7.1 a 5.7.4, e: 
 

a) Ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes a 4 h de fogo; 
b) Ter ingresso por antecâmaras ventiladas, conforme item 5.7.10, ou por terraços e balcões, conforme 

item 5.7.12; 
c) Ser providas de portas corta-fogo (PCF) com resistência mínima de 60 min ao fogo.  

 
5.7.9.2 A iluminação natural das caixas de escadas enclausuradas é recomendável, mas não indispensável 
e, quando houver, deve obedecer aos seguintes requisitos: 
 

a) Ser obtida por abertura provida de caixilho de perfil metálico reforçado, provido de fecho acionável 
por chave ou ferramenta especial, devendo ser aberto somente para fins de manutenção ou 
emergência; 

b) Este caixilho deve ser guarnecido com vidro aramado, transparente ou não, malha de 12,5 mm, com 
espessura mínima de 6,5 mm; 

c) Em paredes dando para o exterior, sua área máxima não pode ultrapassar 0,5 m² e, em parede dando 
para antecâmara ou varanda, pode ser de até 1 m²; 

d) Havendo mais de uma abertura de iluminação, a distância entre elas não pode ser inferior a 0,5 m, e 
a soma de suas áreas não deve ultrapassar 10% da área da parede em que estiverem situadas. 
 

5.7.10 Antecâmaras 
 
5.7.10.1 As antecâmaras, para ingressos nas escadas enclausuradas (Ver Figura 9), devem: 
 

a) Ter comprimento mínimo de 1,8 m; 
b) Ter pé-direito mínimo de 2,5 m; 
c) Ser dotadas de porta corta-fogo (PCF) na entrada e na comunicação da caixa da escada, com 

resistência mínima de 60 min ao fogo cada; 
d) Ser ventiladas por dutos de entrada e saída de ar, de acordo com o item5.7.11; 
e) Ter a abertura de entrada de ar do duto respectivo, situada junto ao piso ou no máximo a 15 cm deste, 
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com área mínima de 0,84 m² e, quando retangular, obedecendo à proporção máxima de 1:4 entre 
suas dimensões; 

f) Ter a abertura de saída de ar do duto respectivo, situada junto ao teto ou no máximo, a 15 cm deste, 
com área mínima de 0,84 m² e, quando retangular, obedecendo à proporção máxima de 1:4 entre 
suas dimensões;  

g) Ter, entre as aberturas de entrada e de saída de ar, a distância vertical mínima de 2 m, medida eixo 
a eixo; 

h) Ter a abertura de saída de ar situada no máximo a uma distância horizontal de 3 m, medida em planta, 
da porta de entrada da antecâmara, e a abertura de entrada de ar situada no máximo a uma distância 
horizontal de 3 m, medida em planta, da porta de entrada da escada;  

i) Ter paredes resistentes ao fogo por no mínimo 4 h; 
j) As aberturas dos dutos de entrada e saída de ar das antecâmaras deverão ser guarnecidas por telas 

de arame, com espessura dos fios superior ou igual a 3mm, e malha com dimensões mínimas de 2,5 
cm por 2,5 cm.  

 
5.7.10.2 As paredes das antecâmaras podem ter acabamento liso, tinturas lisas, texturas, grafiatos, 
revestimentos cerâmicos ou quaisquer outros tipos de acabamento ou revestimento similares aos anteriores, 
desde que não possuam arestas ou extremidades que obstruam ou prendam parte do corpo ou vestimenta 
das pessoas que necessitem transitar ou sair de forma emergencial da edificação. 
 
5.7.10.3 As antecâmaras não podem ser utilizadas como depósitos, mesmo por curto espaço de tempo, nem 
para a localização de quaisquer móveis ou equipamentos, exceto os previstos especificamente nesta Norma 
Técnica. 
 
5.7.10.4 Nas antecâmaras não podem existir aberturas para tubulações de lixo, passagem de rede elétrica, 
centros de distribuição elétrica, armários para medidores de gás e assemelhados. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Escada Enclausurada à Prova de Fumaça com elevador de Emergência (a posição deste é somente exemplificativa) na 
antecâmara. 

 
5.7.10.5 Não é necessária antecâmara no pavimento de descarga da escada quando este não estiver em 
local de risco de incêndio, ou seja, esse pavimento seja destinado única e exclusivamente a hall de recepção 
com acesso diretamente a via pública 
 
5.7.10.5.1 Caso possua estacionamento, loja ou dependências com carga de incêndio, a antecâmara no 
pavimento de descarga poderá ser substituída por compartimentação entre estas e o hall. 
 
5.7.10.6 A antecâmara dos subsolos com altura ascendente até 12 m, em edificações onde está prevista a 
escada PF conforme Tabela C1 do Anexo - C, a antecâmara terá apenas o duto de saída de fumaça. 
 
5.7.11 Dutos de ventilação natural 
 
5.7.11.1 Os dutos de ventilação natural devem formar um sistema integrado: o duto de entrada de ar (DE) e 
o duto de saída de ar (DS). 
 
5.7.11.2 Os dutos de saída de ar (gases e fumaça) devem: 

Ver item 5.7.9.2 

E E 
E 

PCF
P60 

PCF 

P60 

A
N

T
E

C
Â

M
A

R
A

 

0,30 m 

D 

DE 

DS 

A B 

C 
D 



    16 
NORMA TÉCNICA 11/2022 – Saídas de Emergência 
 

 

 

 

a) Ter aberturas somente nas paredes que dão para as antecâmaras; 
b) Ter secção mínima calculada pela seguinte expressão: 

 

s = 0,105 x n 
Em que: 

s = secção mínima em m²; 
n = número de antecâmaras ventiladas pelo duto. 
 

c) Ter, em qualquer caso, área não inferior a 0,84 m² e, quando tratar-se de secção retangular, obedecer 
à proporção máxima de 1:4 entre suas dimensões; 

d) Elevar-se no mínimo 3 m acima do eixo da abertura da antecâmara do último pavimento servido pelo 
eixo, devendo seu topo situar-se 1 m acima de qualquer elemento construtivo existente sobre a 
cobertura; 

e) Ter, quando não forem totalmente abertos no topo, aberturas de saída de ar com área efetiva superior 
ou igual a uma vez e meia a área da secção do duto, guarnecidas ou não por venezianas ou 
equivalente, devendo essas aberturas ser dispostas em pelo menos duas faces opostas com área 
nunca inferior a 1 m² cada uma, e se situarem em nível superior a qualquer elemento construtivo do 
prédio (reservatórios, casas de máquinas, cumeeiras, muretas e outros); 

f) Não serem utilizados para a instalação de quaisquer equipamentos ou canalizações; 
g) Ser fechados na base. 
 

5.7.11.3 As paredes dos dutos de saídas de ar devem: 
 

a) Ser resistentes no mínimo a 4 h de fogo; 
b) Ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente no mínimo a uma parede de tijolos maciços, 

rebocada, de 15 cm de espessura, quando atenderem a até 15 antecâmaras, e de 23 cm de 
espessura, quando atenderem a mais de 15 antecâmaras; 

c) Ter revestimento interno liso. 
 

5.7.11.4 Os dutos de entrada de ar devem: 
 

a) Ter paredes resistentes ao fogo por 4 h, no mínimo; 
b) Ter revestimento interno liso; 
c) Atender às condições das alíneas “a”, “b”, “c” e “f” do item 5.7.11.2; 
d) Ser totalmente fechados em sua extremidade superior; 
e) Ter abertura em sua extremidade inferior ou junto ao teto do térreo, assegurando a captação de ar 

fresco respirável, devendo esta abertura ser guarnecidas por telas de arame com espessura dos fios 
superior ou igual a 3 mm e malha com dimensões mínimas de 2,5 cm por 2,5 cm; de modo que não 
diminua a área efetiva de ventilação, isto é, sua secção deve ser aumentada para compensar a 
redução. 

 
5.7.11.5 A secção da parte horizontal inferior do duto de entrada de ar deve: 
 

a) Ser no mínimo igual à do duto, em edificações com altura igual ou inferior a 30 m; 
b) Ser uma vez e meia a área da secção do trecho vertical do duto de entrada de ar, no caso de 

edificações com mais de 30 m de altura. 
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Figura 10 – Exemplo de dutos de ventilação 

 
5.7.11.6 A tomada de ar do duto de entrada de ar deve ficar longe de qualquer eventual fonte de fumaça em 
caso de incêndio, na projeção da edificação ao nível do solo ou abaixo deste. 

 
5.7.11.7 As dimensões dos dutos dadas em 5.7.11.2 são as mínimas, aceitando-se, e até mesmo 
recomendando-se, o cálculo exato pela mecânica dos fluidos destas secções, em especial no caso da 
existência de subsolos e em prédios de excepcional altura ou em locais sujeitos a ventos excepcionais. 
 
5.7.12 Balcões, varandas e terraços 
 
5.7.12.1 Os balcões, varandas, terraços e assemelhados, para ingresso em escadas enclausuradas, devem 
atender aos seguintes requisitos: 
 

a) Ser dotados de portas corta-fogo na entrada e na saída com resistência mínima de 60 min. 

b) Ter guarda de material incombustível e não vazada com altura mínima de 1,30 m; 

c) Ter piso praticamente em nível e desnível máximo de 30 mm dos compartimentos internos do prédio 

e da caixa de escada enclausurada; 

d) Em se tratando de terraço a céu aberto não situado no último pavimento, o acesso deve ser protegido 

por marquise com largura mínima de 1,2 m. 

 
5.7.12.2 A distância horizontal entre o paramento externo das guardas dos balcões, varandas e terraços que 
sirvam para ingresso às escadas enclausuradas à prova de fumaça e qualquer outra abertura desprotegida 
do próprio prédio ou das divisas do lote deve ser no mínimo igual a um terço da altura da edificação, 
ressalvado o estabelecido no item 5.7.12.3, mas nunca inferior a 3 m. 
 
5.7.12.3 A distância estabelecida no item 5.7.12.2 pode ser reduzida à metade, isto é, a um sexto da altura, 
mas nunca inferior a 3 m, quando: 
 

a) O prédio for dotado de chuveiros automáticos; 
b) O somatório das áreas das aberturas da parede fronteira à edificação considerada não ultrapassar 

um décimo da área total dessa parede; 
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c) Na edificação considerada não houver ocupações pertencentes aos grupos C e I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11 – Escada enclausurada do tipo PF ventilada por balcão 
 

5.7.12.4 Será aceita uma distância de 1,20 m, para qualquer altura da edificação, entre a abertura 
desprotegida do próprio prédio até o paramento externo do balcão, varanda ou terraço para o ingresso na 
escada enclausurada à prova de fumaça (PF), desde que entre elas seja interposta uma parede com TRRF 
mínimo de 2 horas (Ver Figura 11). 
 
5.7.12.5 Será aceita a ventilação no balcão da escada à prova de fumaça, através de janela com ventilação 
permanente, desde que: 
 

a) Área efetiva mínima de ventilação seja de 1,5 m²; 
b) As distâncias entre as aletas das aberturas das janelas tenham espaçamentos de no mínimo 0,15 m; 
c) As aletas possuam um ângulo de abertura de no mínimo 45 graus em relação ao plano vertical da 

janela; 
d) As antecâmaras deverão atender o Item 5.7.10.1 ”a”, “b” e “c”; 
e) Ter altura de peitoril de 1,3 m; 
f) Ter distância de no mínimo 3 m de outras aberturas em projeção horizontal, no mesmo nível ou em 

nível inferior ao seu ou à divisa do lote, e no mesmo plano de parede; 
g) Os pisos de balcão, varandas e terraços deverão ser antiderrapantes, conforme item 5.6.2.6. 

 
5.7.13 Escadas à prova de fumaça pressurizada (PFP) 
 
5.7.13.1 As escadas à prova de fumaça pressurizadas, ou escadas pressurizadas, podem sempre substituir 
as escadas enclausuradas protegidas (EP) e as escadas enclausuradas à prova de fumaça (PF), devendo 
atender a todas as exigências da NT-13 – Pressurização de escadas de segurança. 
 
5.7.14 Escada aberta externa (AE) 
 
5.7.14.1 As escadas abertas externas (Ver Figuras 12 e 13) podem substituir os demais tipos de escadas e 
devem atender aos requisitos dos Itens 5.7.1 a 5.7.3, 5.8.1.3 e 5.8.2, e: 
 

a) Ter seu acesso provido de porta corta-fogo com resistência mínima de 90 min; 

b) Manter raio mínimo de escoamento exigido em função da largura da escada; 

c) Atender tão-somente aos pavimentos acima do piso de descarga, terminando obrigatoriamente neste, 

atendendo ao prescrito no item 5.11; 

d) Entre a escada aberta e a fachada da edificação deverá ser interposta outra parede com TRRF 

mínimo de 2 h; 

e) Toda abertura desprotegida do próprio prédio até escada deverá ser mantida uma distância mínima 

de 3 m quando a altura da edificação for inferior ou igual a 12 m, e de 8 m quando a altura da edificação 

for superior a 12 m; 
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f) A distância do paramento externo da escada aberta até o limite de outra edificação no mesmo terreno 

ou limite da propriedade deverá atender aos critérios adotados na NT 07 – Separação entre 

edificações; 

g) A estrutura portante da escada aberta externa deverá ser construída em material incombustível, 

atendendo os critérios estabelecidos na NT 08 – Segurança estrutural nas edificações, com TRRF de 

2 h; 

h) Na existência de shafts, dutos ou outras aberturas verticais que tangenciam a projeção da escada 

aberta externa, tais aberturas deverão ser delimitadas por paredes estanques nos termos da NT 08; 

i) Será admitido esse tipo de escada até edificações com altura de 23 m. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Escada aberta externa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13 – Escada aberta externa 
 
5.8 Guardas e corrimãos 

 
5.8.1 Guarda-corpos e balaustradas 

 
5.8.1.1 Toda saída de emergência, corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, patamares, escadas, 
rampas e outros deve ser protegida de ambos os lados por paredes ou guardas (guarda-corpos) contínuas, 
sempre que houver qualquer desnível maior de 19 cm, para evitar quedas. 

 
5.8.1.2 A altura das guardas, medida internamente, deve ser de no mínimo 1,05 m ao longo dos patamares, 
escadas, corredores, mezaninos e outros (Ver Figura 14), podendo ser reduzida para até 0,92 m nas escadas 
internas, quando medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas 
dos degraus. 
 
5.8.1.3 Acima do pavimento térreo, as chapas de vidro, quando dão para o exterior do pavimento ou vão livre 
interno entre pavimentos e não tem proteção adequada (item 5.8.1.5), só podem ser colocadas a 1,05 m 
acima do respectivo piso; abaixo desta cota, quando sem proteção adequada, o vidro deve ser de segurança 
laminado ou aramado. 
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5.8.1.4 As alturas das guardas em escadas externas, de seus patamares, de balcões e assemelhados, devem 
ser de no mínimo 1,3 m, medido como especificado no item 5.8.1.2. 
 
5.8.1.5 As guardas constituídas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, 
devem: 
 

a) Ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades, telas, vidros de segurança laminados ou 
aramados e outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro não possa passar por nenhuma 
abertura; 

b) Em ocupações industriais, depósitos e prisões em geral, o diâmetro da esfera do item anterior poderá 
se estender até 50 cm; 

c) Ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou quaisquer elementos que possam enganchar 
em roupas; 

d) Ser constituídas por materiais não estilhaçáveis, exigindo-se o uso de vidros aramados ou de 
segurança laminados, se for o caso. Exceção será feita as ocupações do grupo I e J para as escadas 
e saídas não emergenciais. 

 
5.8.1.6 Recomenda-se o uso de balaústre ou longarinas verticais visando reduzir a possibilidade de 
escalagem. 
 
5.8.2 Corrimãos 
 
5.8.2.1 Os corrimãos deverão ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo estar 
situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível do piso, sendo que em escadas essa medida tomada 
verticalmente da forma especificada no item 5.8.1.2 (Ver Figura 14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14 – Dimensões de guardas e corrimãos 

 
5.8.2.1.1Corrimãos que formam parte de guarda-corpos podem ter sua altura maior que 92 cm, mas não 
deverá exceder 1,05 m, medidos conforme anteriormente especificado. 
 
5.8.2.2 Uma escada pode ter corrimãos em diversas alturas, além do corrimão principal na altura normal 
exigida; em escolas, jardins-de-infância e assemelhados, se for o caso, deve haver corrimãos nas alturas 
indicadas para os respectivos usuários, além do corrimão principal. 
 
5.8.2.3 Os corrimãos devem ser projetados de maneira que possam ser agarrados fácil e confortavelmente, 
permitindo um contínuo deslocamento da mão ao longo de toda a sua extensão, sem encontrar quaisquer 
obstruções, arestas ou soluções de continuidade. No caso de secção circular, seu diâmetro varia entre 38 
mm e 65 mm (Ver Figura 15). 
 
5.8.2.4 Os corrimãos devem estar afastados a 40 mm, no mínimo, das paredes ou guardas às quais forem 
fixados. 
 
5.8.2.5 Não são aceitáveis, em saídas de emergência, corrimãos constituídos por elementos com arestas 
vivas, tábuas largas e outros (Ver Figura 15). 
 
5.8.2.6 Os corrimãos deverão ser contínuos por todos os lanços das escadas, prolongando-se, sempre que 
for possível pelo menos 0,2 m do início e término da escada com suas extremidades voltadas para a parede 
ou com solução alternativa. Nos patamares, somente o corrimão do lado interno da escada será contínuo. 
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5.8.2.7 Nas rampas e, opcionalmente nas escadas, os corrimãos devem ser instalados a duas alturas: 0,92 
m e 0,70 m do piso acabado. 
 
5.8.3 Exigências estruturais 
 
5.8.3.1 As guardas de alvenaria ou concreto, as grades de balaustradas, as paredes, as esquadrias, as 
divisórias leves e outros elementos de construção que envolvam as saídas de emergência devem ser 
projetados de forma a: 
 

a) Resistir a cargas transmitidas por corrimãos nelas fixados ou calculadas para resistir a uma força 
horizontal de 730 N/m aplicada a 1,05 m de altura, adotando-se a condição que conduzir a maiores 
tensões (Ver Figura 16); 

b) Ter seus painéis, longarinas, balaústres e assemelhados calculados para resistir a uma carga 
horizontal de 1,20 kPa aplicada à área bruta da guarda ou equivalente da qual façam parte; as reações 
devidas a esse carregamento não precisam ser adicionadas às cargas especificadas na alínea 
precedente (Ver Figura 16); 

 

5.8.3.2 Os corrimãos devem ser calculados para resistir a uma carga de 900 N, aplicada em qualquer ponto 
deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Dimensões de guardas e corrimãos 
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Figura 16 – Pormenores construtivos da instalação de guardas e as cargas a que elas devem resistir 

 
5.8.4 Corrimãos intermediários 
 
5.8.4.1 Escadas com mais de 2,2 m de largura devem ter corrimão intermediário no máximo a cada 1,8 m. Os 
lanços determinados pelos corrimãos intermediários devem ter no mínimo 1,1 m de largura, ressalvado o caso 
de escadas em ocupações dos tipos H-2 e H-3, utilizadas por pessoas muito idosas e deficientes físicos, que 
exijam máximo apoio com ambas as mãos em corrimãos, em que pode ser previsto, em escadas largas, uma 
unidade de passagem especial com 69 cm entre corrimãos. 
 
5.8.4.2 As extremidades dos corrimãos intermediários devem ser dotadas de balaústres ou outros dispositivos 
para evitar acidentes. 
 
5.8.4.3 Escadas externas de caráter monumental podem, excepcionalmente, ter apenas dois corrimãos 
laterais, independentemente de sua largura, quando forem utilizadas por grandes multidões. 
 
5.9 Elevadores de emergência 
 
5.9.1 É obrigatória a instalação de elevadores de emergência: 
 

a) Em todas as edificações residenciais A-2 e A-3 com altura superior a 80 m e nas demais ocupações 
com altura superior a 60 m, excetuadas as de classe de ocupação G-1 e em torres exclusivamente 
monumentais de ocupação F-2; 

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

 
5.9.2 Exigências 
 
5.9.2.1 Enquanto não houver norma específica referente a elevadores de emergência, estes devem atender 
a todas as normas gerais de segurança previstas nas NBR 5410 e NBR 14712 (Ver Figura 9): 
 

a) Ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes a 120 minutos de fogo, independente dos 
elevadores de uso comum; 

b) Ter suas portas metálicas abrindo para antecâmara ventilada nos termos do item 5.7.10, para varanda 
conforme item 5.7.12, para hall enclausurado e pressurizado, para patamar de escada pressurizada 
ou local análogo do ponto de vista de segurança contra fogo e fumaça; 

c) Ter circuito de alimentação de energia elétrica com chave própria independente da chave geral do 
edifício, possuindo este circuito chave reversível no piso da descarga, possibilitando que ele seja 
ligado a um gerador externo na falta de energia elétrica na rede pública; 

Longarinas intermediárias com no máximo 
de 15 cm de afastamento, capazes de 

resistir a 1200 Pa 

730 N/m aplicados ao corrimão (longarina 
superior) 

L 

Montante de suporte projetado para 

suportar apenas o corrimão F = 730 L 

Horiz. afastamento entre 
longarinas – 15 cm no 

máximo 

Grade ornamental, tela ou 

vidro laminado 

Alvenaria Balaústre espaçados no 

máximo 15 cm 

M
ín

. 

1
2

0
0

 P
a
 



    23 
NORMA TÉCNICA 11/2022 – Saídas de Emergência 
 

 

 

d) Deve estar ligado a um grupo moto gerador (GMG) de emergência com autonomia igual ou superior 
ao tempo de resistência ao fogo exigido para a escada de emergência. 

 
5.9.2.2 O painel de comando deve atender, ainda, às seguintes condições: 
 

a) Estar localizado no pavimento da descarga; 

b) Possuir chave de comando de reversão para permitir a volta do elevador a este piso, em caso de 

emergência; 

c) Possuir dispositivo de retorno e bloqueio dos carros no pavimento da descarga, anulando as chamas 

existentes, de modo que as respectivas portas permaneçam abertas, sem prejuízo do fechamento do 

vão do poço nos demais pavimentos; 

d) Possuir duplo comando automático e manual reversível, mediante chamada apropriada. 

 
5.9.2.3 Nas ocupações institucionais H-3, o elevador de emergência deve ter cabine com dimensões 
apropriadas para o transporte de maca. 
 
5.9.2.4 As caixas de corrida (poço) e casas de máquinas dos elevadores de emergência devem ser 
enclausuradas e totalmente isoladas das caixas de corrida e casas de máquinas dos demais elevadores. A 
caixa de corrida (poço) deve ter abertura de ventilação permanente em sua parte superior, atendendo às 
condições estabelecidas na alínea do item 5.7.8.1. 
 
5.9.2.5 O elevador de emergência deve atender a todos os pavimentos superiores do edifício (excluindo casa 
de máquinas, barriletes, reservatórios de águas e assemelhados), incluindo os localizados abaixo do 
pavimento de descarga com altura ascendente superior a 12 m (Ver NT-13). 
 
5.10 Área de refúgio 
 
5.10.1 Conceituação e exigências 
 
5.10.1.1 Área de refúgio é a parte de um pavimento separada por paredes e portas corta-fogo, com acesso 
direto a uma saída de emergência (escada, rampa ou saída direta para o exterior da edificação), conforme 
figuras 17, 18 e 19. 
 
5.10.1.2 A estrutura dos prédios dotados de áreas de refúgio deve ter resistência conforme NT 08. As paredes 
que definem as áreas de refúgio devem apresentar resistência ao fogo conforme a NT 08 e as condições 
estabelecidas na NT 09. 
 

 
Figura 17 – Exemplos esquemáticos de áreas de refúgio (Ilustrativo). 

 
 
 



    24 
NORMA TÉCNICA 11/2022 – Saídas de Emergência 
 

 

 

 
 

Figura 18 – Exemplos esquemáticos de áreas de refúgio 
(Ilustrativo). 

 

 
 

Figura 19 – Exemplos esquemáticos de áreas de refúgio 
(Ilustrativo). 

 
5.10.1.3 A área de refúgio que não tenha outra destinação, como o caso da figura 17, deve permanecer livre 
de quaisquer obstáculos, tais como móveis e divisórias, entre outros. 
 
5.10.2 Obrigatoriedade 
 
5.10.2.1 É obrigatória a existência de áreas de refúgio em todos os pavimentos nas edificações institucionais 
de ocupação E-6 e H-2 com altura superior a 12 m e na ocupação H-3 com altura superior a 6 m. 
 
5.10.2.2 Para ocupação H-3 com altura superior a 6 m não será necessária área de refúgio para o térreo e 1º 
pavimento se nestes não houver internação. 
 
5.10.2.3 A área mínima de refúgio de cada pavimento deve ser de 30% da área do pavimento. 
 
5.10.2.4 A existência de compartimentação de área no pavimento será aceita como área de refúgio, desde 
que tenha acesso direto às saídas de emergência (escadas, rampas ou portas), conforme figuras 18 e 19.  
 
5.10.2.4.1 Nesse caso, a área compartimentada deverá cumprir todas as demais exigências para área de 
refúgio, considerando a ocupação e altura da edificação (rampa, elevador de emergência, etc). 
 
5.10.2.5 Á área de refúgio poderá ser substituída por rampa desde que atenda aos requisitos do item 5.6.  
 
5.10.3 Hospitais e assemelhados  
 

5.10.3.1 Em ocupações H-2 e H-3, as áreas de refúgio não devem ter áreas superiores a 2.000 m².  
 
5.10.3.2 Nas ocupações H-2, H-3, e E-6, a comunicação entre as áreas de refúgio deve ser em nível, salvo 
se houver rampas conforme item 5.6 desta NT.  
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5.10.3.3 A comunicação entre área de refúgio situada no térreo e a saída da edificação devem ser em nível, 
salvo se houver rampas conforme item 5.6 desta NT. 
 
5.11 Descarga  
 
5.11.1 A descarga, parte da saída de emergência de uma edificação que fica entre a escada e a via pública 
ou área externa em comunicação com a via pública, pode ser constituída por corredores ou átrios cobertos 
ou a céu aberto. 
 
5.11.2 Dimensionamento 
 
5.11.2.1 No dimensionamento da descarga, devem ser consideradas todas as saídas horizontais e verticais 
que para ela convergirem (Ver Figura 20). 
 
5.11.2.2 A largura das descargas não pode ser inferior à largura calculada conforme item 5.4, considerando-
se esta largura para cada segmento de descarga entre saídas de escadas (Ver Figura 20). Não é necessário 
que a descarga tenha, em toda a sua extensão, a soma das larguras das escadas que para ela concorrem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20 – Dimensionamento de corredores de descarga 

 
5.12 Locais de Reunião de Público 
 
5.12.1 Os locais de reunião de público devem obedecer aos seguintes aspectos quanto à locação de cadeiras 
e poltronas fixas: 
 

a) Entre as filas de cadeiras de uma série deverá ter espaçamento mínimo de 0,90 m de encosto a 
encosto; 

b) Entre as séries de cadeiras existirá espaçamento livre de no mínimo 1,20 m de largura; 
c) O número máximo de assentos por fila deve ser de 16 e por coluna 20, constituindo série de 320 

assentos, no máximo; 
d) Não serão permitidas séries de assentos encostados na parede com mais de 08 por fila. 
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ANEXO A 
 

Tabela A1:Dados para o dimensionamento das saídas de emergência 
 

Ocupação 

População 

Capacidade da Unidade de 
Passagem (UP) 

Grupo Divisão 
Acessos / 
Descargas 

Escadas / 
Rampas 

Portas 

A 

A-1, A-2 Duas pessoas por dormitório (A) 

60 45 100 A-3 
Duas pessoas por dormitório (A) e uma pessoa 
por 4 m2 de área de alojamento (B) 

B B-1, B-2 
Duas pessoas por dormitório (C)e uma pessoa 
por 15 m2 nas demais áreas 

C C-1 a C-3 Uma pessoa por 5 m2 de área (D) (E) 

100 

 

75 

 

100 

 

D D-1 a D-4 Uma pessoa por 7 m2 de área (F) 

E 

E-1 Uma pessoa por 1,5 m2 de área de sala de 
aula(H) 

E-2, E-4 Uma pessoa por 3 m2 de área de sala de aula(H) 

E-3 Uma pessoa por 5m2 de área 

E-5, E-6 Uma pessoa por 3 m2 de área de sala de aula 30 22 30 

F 

F-1, F-10 Uma pessoa por 3 m2 de área 

100 75 100 
F-2, F-5, F-8 Uma pessoa por m2 de área (G) 

F-3, F-6, F-7, F-9, F-11 Duas pessoas por m2 de área 

F-4 Uma pessoa por 3 m2 de área 

G 
G-1, G-2, G-3 Uma pessoa por 40 vagas de veículos 

100 60 100 
G-4, G-5, G-6 Uma pessoa por 20 m2 de área 

H 

H-1, H-6 Uma pessoa por 7 m2 de área 60 45 100 

H-2 
Duas pessoas por dormitório (C) e uma pessoa 
por 4 m2 de área de alojamento (B) 

30 22 30 

H-3 
Uma pessoa e meia por leito e uma pessoa por 
7 m2 nas demais áreas 

H-4 Uma pessoa por 7 m2 de área 100 75 100 

H-5 Uma pessoa por 7 m2 de área 60 45 100 

I I-1, I-2, I-3 Uma pessoa por 10 m2 de área 

100 60 100 

J J-1, J-2, J-3, J-4 Uma pessoa por 30 m2 de área (D) 

L 
L-1 Uma pessoa por 3 m2 de área 

L-2, L-3 Uma pessoa por 10 m2 de área 

M 

M-2, M-3, M-9 Uma pessoa por 10 m2 de área 

M-4 Uma pessoa por 4 m2 de área 

M-5, M-7, M-8, M-10 Uma pessoa por 30 m2 de área 

N N-1, N-2 Uma pessoa por 30 m2 de área 100 75 100 
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NOTAS GENÉRICAS: 
 
(1) Esta tabela se aplica a todas as edificações, exceto para os locais que se enquadrem na NT-12; 
 
(2) Os parâmetros dados nesta tabela são os mínimos aceitáveis para o cálculo da população no dimensionamento das unidades de 
passagem (ver itens: 5.3 e 5.4); 
 
(3) As capacidades das unidades de passagem (1 UP = 0,55 m) em escadas e rampas estendem-se para lanços retos e saída 
descendente; 
Nos demais casos devem sofrer redução como abaixo especificado. Essas porcentagens de redução são cumulativas, quando for o caso: 

a. Lanços ascendentes de escadas, com degraus até 17 cm de altura: redução de 10%; 
b. Lanços ascendentes de escadas, com degraus até 17,5 cm de altura: redução de 15%; 
c. Lanços ascendentes de escadas, com degraus até 18 cm de altura: redução de 20%; 
d. Rampas ascendentes, declividade até 10%: redução de 1% por degrau percentual de inclinação (1% a 10%); 
e. Rampas ascendentes de mais de 10% (máximo: 12,5%): redução de 20%. 

 
(4) Por ”Área” entende-se a “Área do pavimento” que abriga a população em foco, conforme terminologia da NT-03. Quando discriminado 
o tipo de área (por ex.: área do alojamento), é a área útil interna da dependência em questão; 
 
(5) O cálculo de população, das ocupações mistas, deverá ser realizado em função de cada divisão específica. Exemplo: auditórios e 
assemelhados, em escolas, terão população calculada como F-5; 

 
(5.1) Os salões de festas localizados no interior de outras ocupações principais, com leiaute de mesas e utilizados como local de refeição, 
deverão ser considerados como divisão F-8 (Exemplo 1 do Anexo C) desde que o ambiente a ser aprovado não tenha a ocupação/divisão 
modificada para outros fins. 
 
(6) As cozinhas e suas áreas de apoio, têm-se o dimensionamento admitido para uma pessoa por 7 m² de área; 
 
(7) Para a área de palcos adota-se o cálculo de uma pessoa por 7 m2 de área desde que o ambiente a ser aprovado não tenha a 
ocupação/divisão modificada para outros fins; 
 
(8) Para a área de quadras poliesportivas, salvo as exceções desta NT, adota-se o cálculo de uma pessoa por 30 m2 de área desde que 
o ambiente a ser aprovado não tenha a ocupação/divisão modificada para outros fins; 

 

(9) Para o cálculo da população devem-se desconsiderar as áreas de pista de boliche definidas em planta desde que o ambiente a ser 

aprovado não tenha a ocupação/divisão modificada para outros fins. 
 
 
NOTAS ESPECÍFICAS: 
 
(A) Em apartamentos de até 2 dormitórios, a sala deve ser considerada como dormitório. Em apartamentos maiores (3 ou mais 
dormitórios), as salas, gabinetes e outras dependências que possam ser usadas como dormitórios (inclusive para empregadas) são 
considerados como tais. Em apartamentos mínimos, sem divisões em planta, considera-se uma pessoa para cada 6 m² de área de 
pavimento; 
 
(B) Alojamento = dormitório coletivo com mais de 10 m²; 
 
(C) Em apartamentos de até 2 dormitórios que possuírem sala, esta deve ser considerada como dormitório. Em apartamentos maiores 
(3 ou mais dormitórios) que possuírem salas, gabinetes ou outras dependências, estes devem ser considerados como dormitórios; 
 
(D) A parte de atendimento ao público de comércio atacadista deve ser considerada como do grupo C; 
 
(E) Para a área de lojas adota-se o cálculo de uma pessoa por 7 m² de área; 
 
(F) Para ocupações do tipo Call-center, o cálculo da população é de uma pessoa por 1,5 m² de área; 
 

(G) Para o cálculo da população será admitido o leiaute dos assentos apresentados em planta desde que o ambiente a ser aprovado 

não tenha a ocupação/divisão modificada para outros fins; 

 

(H) Para o cálculo da população será admitido o leiaute das cadeiras das salas de aula apresentadas em planta desde que o ambiente 

a ser aprovado não tenha a ocupação/divisão modificada para outros fins. 
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ANEXOB 
 

Tabela B1: Distâncias máximas a serem percorridas 
 

 

Grupo ou 
Divisão 

Andar 

Sem chuveiros automáticos Com chuveiros automáticos 

Sem detecção 
automática de 

incêndio 

Com detecção 
automática de 

incêndio 

Sem detecção 
automática de 

incêndio 

Com detecção 
automática de 

incêndio 

A e B 

De saída da 
edificação 
(piso de 

descarga) 

45 m 60 m 70 m 95 m 

Demais 
andares 

40 m 55 m 60 m 90 m 

C, D, E, F, G-3, 
G-4, G-5, G-6, 

H, L e M 

De saída da 
edificação 
(piso de 

descarga) 

40 m 55 m 60 m 90 m 

Demais 
andares 

35 m 45 m 50 m 65 m 

I-1, J-1,  

N-1 e N-2 

De saída da 
edificação 
(piso de 

descarga) 

80 m 105 m - - 

Demais 
andares 

70 m 95 m - - 

G-1, G-2 e J-2 

De saída da 
edificação 
(piso de 

descarga) 

50 m 65 m 75 m 100 m 

Demais 
andares 

45 m 60 m 70 m 95 m 

I-2, I-3, J-3 e J-4 

De saída da 
edificação 
(piso de 

descarga) 

40 m 55 m 60 m 90 m 

Demais 
andares 

35 m 45 m 50 m 65 m 

 
 
NOTAS GENÉRICAS: 
 

a) Esta tabela se aplica a todas as edificações, exceto para os locais que se enquadrem na NT-12; 
 
b) Para que ocorram as distâncias previstas nesta Tabela e Notas, é necessária a apresentação do leiaute definido em planta baixa 

(salão aberto, sala de eventos, escritórios, escritórios panorâmicos, galpões e outros). Caso não seja apresentado o leiaute 
definido em planta baixa, as distâncias definidas devem ser reduzidas em 30%; 
 

c) Para edificações com sistema de controle de fumaça, admite-se acrescentar 50% nos valores acima. 
 

d) Para o aumento da distância máxima a ser percorrida, os sistemas de detecção de incêndio (NT 19), controle de fumaça (NT 15) 
e chuveiros automáticos (NT 23) podem ser previstos apenas na área compartimentada que apresentar esta necessidade. 
Quando a edificação não for compartimentada os sistemas citados deverão ser previstos em toda a edificação 
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ANEXO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B1 – Pavimento garagem – Distância máxima a percorrer até caixa de escada  
(Área hachurada somente para fins explicativos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura B2 – Térreo garagem – Distância máxima a percorrer até saída da edificação 
(Área hachurada somente para fins explicativos) 
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ANEXO B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura B3 – Distância máxima a percorrer em áreas compartimentadas 

(A distância máxima a percorrer deve ser contabilizada do ponto 1 ao ponto 2 e reiniciada do ponto 2 ao ponto 3) 
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ANEXO C 
 

Tabela C1:Tipos de escadas de emergência por ocupação 
 
 

Altura 
em m 

H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 30 Acima de 30m 

Grupo Divisão Tipo de escada Tipo de escada Tipo de escada Tipo de escada 

A 
A-1 NE NE – – 

A-2 e A-3 NE NE EP PF 

B B-1 e B-2 NE EP PF PF 

C 
C-1 e C-2 NE NE EP PF 

C-3 NE EP PF PF 

D D-1 a D-4 NE NE EP PF 

E E-1 a E-6 NE NE EP PF 

F 

F-1 a F-5 NE NE EP PF 

F-6 e F-11 NE EP PF PF 

F-7 NE EP EP PF 

F-8 NE EP PF PF 

F-9 e F-10 NE EP EP PF 

G 
G-1 e G-2 NE NE EP EP 

G-3 a G-6 NE NE EP PF 

H 

H-1 NE NE EP PF 

H-2 a H-4 NE EP PF PF 

H-5 NE NE EP PF 

H-6 NE NE EP PF 

I 
I-1 e I-2 NE NE EP PF 

I-3 NE EP PF PF 

J J-1 a J-4 NE NE EP PF 

L L-1 a L-3 NE EP PF PF 

M 

M-1 NE NE EP PF 

M-2 NE EP PF PF 

M-3 NE NE EP PF 

M-4 NE NE NE NE 

M-5 NE NE EP PF 

M-6 a M-10 NE NE NE EP 

N N-1 e N-2 NE NE NE EP 
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NOTAS GENÉRICAS: 
 

a) Abreviatura dos tipos de escada: 

NE = Escada não enclausurada (escada comum);  

EP = Escada enclausurada protegida (escada protegida); 

PF = Escada à prova de fumaça. 

b) Para a definição do tipo de escada a altura será a medida em metros entre ponto que caracteriza a saída ao 

nível de descarga, sob a projeção do paramento externo da parede da edificação, ao piso do último pavimento 

excluindo-se pavimentos superiores destinados exclusivamente à casa de máquinas, barriletes, reservatórios de 

águas e assemelhados; 

c) Para a definição da quantidade de escadas devem ser considerados os critérios de largura da escada 

(quantidade de unidades de passagem) e distância máxima a ser percorrida. Caso uma única escada atenda 

aos critérios acima não haverá necessidade de se acrescer novas escadas; 

d) Havendo necessidade de acrescer escadas para todos os pavimentos, estas devem ser do mesmo tipo que a 

escada principal a ser exigida; 

e) Havendo necessidade de acrescer escadas para atender somente alguns pavimentos de uma edificação, a 

definição do tipo desta escada será em função da divisão e altura dos pavimentos atendidos (Exemplo 1 do 

Anexo C); 

f) Para divisões H-2 e H-3 com altura superior a 12 m: além das saídas de emergências por escadas (Tabela C1) 

deve possuir elevador de emergência (Figura 9); 

g) Havendo necessidade de 2 (duas) ou mais escadas de segurança, uma delas poderá ser do tipo Aberta Externa 

(AE), atendendo ao item 5.7.14 desta Norma Técnica; 

h) Para divisões H-2, com altura superior a 12 m e H-3, com altura superior a 6 m, além das saídas de emergências 

por escadas (Tabela C1) deve possuir áreas de refúgio (Figura 17). As áreas de refúgio quando situadas somente 

em alguns pavimentos de níveis diferentes, seus acessos devem ser ligados por rampa (item 5.5.1.a desta NT). 

Para as edificações que possuam área de refúgio em todos os pavimentos (exceto pavimento térreo), não há 

necessidade de rampa interligando os diferentes níveis em acessos às áreas de refúgio; 

i) Para os subsolos com altura ascendente de até 12 m, onde está prevista a escada NE conforme Tabela C1 do 

Anexo - C, esta deve ser enclausurada dotada de PCF P-90 sem a necessidade de ventilação; 

j) Para os subsolos com altura ascendente de até 12 m, onde está prevista a escada EP conforme Tabela C1 do 

Anexo - C, esta deve ser enclausurada dotada de PCF P-90 sem a necessidade de ventilação; 

k) A antecâmara dos subsolos com altura ascendente de até 12 m, onde está prevista a escada PF conforme Tabela 

C1 do Anexo - C, a antecâmara terá apenas o duto de saída de fumaça; 

l) Para os subsolos com altura ascendentes superior a 12 m devem ser projetados sistemas de pressurização para 

as escadas; 

m) Para as divisões F-3 e F-7, com população total superior a 2.500 pessoas, deve ser consultada a NT-12; 

n) Para as ocupações de divisão F-3, onde o local tratar-se de recinto esportivo e/ou de espetáculo artístico cultural 

(exceto ginásios e piscinas com ou sem arquibancadas, academias e pista de patinação), deve ser consultado a 

NT-12; 

o) As condições das saídas de emergência em edificações com altura superior a 150 m devem ser analisadas por 

meio de Comissão Técnica, devido as suas particularidades e risco; 

p) As rampas podem substituir as escadas desde que tenham as mesmas exigências. 
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ANEXO C 
 

Exemplo 1: Acréscimo de escada devido ao pavimento lazer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 

 
AC - Antecâmara 

EP - Escada enclausurada protegida; 

PF -Escada à prova de fumaça. 

 

 
 
 

3º PAVIMENTO – LAZER (F-8) 

ALTURA 9 m 

2º PAVIMENTO – GARAGEM (G-2) 

1º PAVIMENTO – GARAGEM (G-2) 

PAVIMENTO TÉRREO 

SUBSOLO – GARAGEM (G-2) 

MULTIFAMILIAR 

(A-2) 

MULTIFAMILIAR 

(A-2) 

MULTIFAMILIAR 
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MULTIFAMILIAR 
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MULTIFAMILIAR 
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MULTIFAMILIAR 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 349, de 20 de julho de 2022

 

Aprova a atualização da Norma Técnica 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 de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
11/2021 - Saídas de Emergência, conforme O�cio nº 38.802/2022 - CBM (000031749287), de lavra do
Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 11/2021 - Saídas de Emergência, nos
termos do anexo SEI nº 000032036025.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Esta Norma Técnica estabelece as condições de aplicação dos requisitos básicos para a instalação de 
hidrantes urbano.  
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica se aplica à instalação de hidrantes urbano na rede pública de distribuição de água e 
em loteamentos e condomínios, atendendo o previsto no Artigo 33 da Lei 15.802, de 11 de setembro de 2006, 
respeitadas as respectivas legislações municipais vigentes. 
 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, Instrução Técnica n. 34. 
São Paulo, 2019. 
NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público.  
NBR 5667 – Hidrantes urbanos de incêndio.  
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Para efeitos desta Norma Técnica, aplicam-se as definições constantes da Norma Técnica nº 3 – 
Terminologia de segurança contra incêndio. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Sistema de proteção contra incêndio por meio de hidrantes urbanos 
 
5.1.1 A instalação de hidrantes públicos será exigida obedecendo aos seguintes critérios: 

 

Tipo/Classificação 

 quanto à carga de incêndio 

Vazão mínima no 

 Hidrante Urbano (L/min) 

Raio de atendimento 

(m) 

Loteamento 600 800 

Risco baixo (CI ≤ 300MJ/m²) 600 800 

Risco Médio (300 < CI ≤ 1.200MJ/m²) 1.000 600 

Risco Alto (CI > 1.200MJ/m²) 2.000 300 

Tabela 1 – Especificações para hidrantes urbanos 

 
5.1.2 A distribuição dos hidrantes urbanos deve atender aos requisitos estabelecidos na Tabela 1 desta NT, 
nas normas técnicas brasileiras vigentes e nas condições da rede pública de distribuição de água local. 
 
5.1.3 Para fins de distribuição de hidrantes urbanos, o raio de atendimento mencionado na Tabela 1 deve ser 
medido até a entrada da edificação (ex.: porta) ou até a entrada do lote no qual a edificação se encontra (ex.: 
portão). 
 
5.1.3.1 No caso de loteamentos, o raio deve ser capaz de atender (englobar) toda a área do empreendimento. 
Devem ser previstos tantos hidrantes urbanos quantos forem necessários, a fim de se atender a este item. 
 
5.1.4. Na seleção dos locais para instalação de hidrantes urbanos, deve-se dar preferência aos pontos que 
permitam melhor acesso para as viaturas do corpo de bombeiros, atendendo às orientações do Conselho 
Nacional de Trânsito e/ou responsável pelo trânsito local. 
 
5.1.5 Os hidrantes devem ser de coluna e, preferencialmente instalados nas esquinas das vias públicas e no 
meio das grandes quadras. 
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5.1.6 A instalação deve ser feita, preferencialmente, em redes de, no mínimo, 150mm de diâmetro. 
 
5.1.7 Adquirido(s) pelo proprietário do imóvel/responsável pelo uso ou pelo loteador, o(s) hidrante(s) urbano(s) 
e demais acessórios serão entregues à concessionária local dos serviços de água e esgoto para instalação 
na rede pública de distribuição. 
 
5.1.7.1 O documento comprovando a entrega à concessionária deverá ser anexado no Sistema Integrado de 
Análise de Projetos e Inspeções – SIAPI, em seu respectivo protocolo. Neste caso, tal documento será 
suficiente para a liberação do Certificado de Conformidade - CERCON. 
 
5.1.7.2 A localização do(s) hidrante(s) urbano(s), com o(s) respectivo(s) raio(s) deve constar no Projeto de 
Combate a Incêndio da edificação ou loteamento. A concessionária ficará responsável pela instalação do 
hidrante urbano no local previsto no projeto, ou, no caso de inviabilidade técnica, no local mais próximo 
possível. 
 
5.1.8 Caso a edificação ou loteamento seja atendido por rede privada de distribuição, a instalação dos 
hidrantes urbanos será de responsabilidade do proprietário/responsável pelo uso ou loteador, onde, para a 
liberação do CERCON, deverá ser comprovada a efetiva instalação dos mesmos. 
 
5.1.9 Nos empreendimentos situados em local já atendido por hidrante urbano, deve-se indicar a localização 
do mesmo no projeto, com o respectivo raio de cobertura, conforme Tabela 1, informando ainda, se tratar de 
hidrante urbano existente. Neste caso, não haverá necessidade de se adquirir e/ou instalar outro hidrante 
urbano.  
 
5.1.9.1 Caso a edificação ou loteamento possua projeto aprovado anteriormente à publicação e vigência da 
presente NT-34, o vistoriador do CBMGO deverá verificar se os itens 5.1.7 e 5.1.7.1 foram atendidos ou se 
existe hidrante instalado atendendo o empreendimento, conforme Tabela 1. 
 

6. IDENTIFICAÇÃO DO HIDRANTE URBANO  
 
6.1 Para melhor visualização, o corpo do hidrante deve ser pintado de vermelho, conforme Anexo A. 
 

7. IDENTIFICAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO  
 
7.1 Para melhorar a identificação da proibição de estacionamento em frente de cada hidrante urbano deverá 
ser pintada com tinta específica para pisos a sinalização descrita no Anexo C. 
 
7.2 A responsabilidade para implantar a sinalização descrita no item anterior, será do município ou do 
respectivo órgão de trânsito. 
 

8. GENERALIDADES 
 
8.1 O Corpo de Bombeiros deverá realizar inspeções periódicas, programadas ou eventuais, com a finalidade 
de mensurar a funcionalidade dos hidrantes urbanos e enviar os resultados ao respectivo município ou 
operadora do sistema de abastecimento de água para controle ou execução de manutenção. 
 
8.1.1 O Corpo de Bombeiros deve solicitar ao município ou a operadora do sistema de abastecimento de água 
a manutenção dos hidrantes urbanos, considerando a natureza do reparo do componente do sistema, de 
forma a mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionamento. 
 
8.2 O Corpo de Bombeiros, em conjunto com a operadora do sistema de abastecimento de água, deve 
desenvolver ou manter uma base de dados, preferencialmente informatizada, para a localização e controle 
dos hidrantes urbanos georreferenciados em mapas ou em outras formas de arquivos, mantendo-os 
constantemente atualizados.  
 
8.3 À concessionária local dos serviços de água e esgotos é atribuída a competência para o projeto, a 
instalação, a substituição e a manutenção dos hidrantes urbanos.  
 
8.4 Tendo em vista a dificuldade de visualização, a grande possibilidade de obstrução e de contaminação da 
água, recomenda-se que não seja mais aceita a instalação de hidrante do tipo subterrâneo na rede pública 
de distribuição de água e nas redes dos loteamentos e condomínios.   
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8.5 Pelos mesmos motivos elencados no item 8.4 recomenda-se que os hidrantes subterrâneos existentes 
sejam gradativamente desativados para a finalidade de combate a incêndios e, após análise de viabilidade, 
sejam substituídos por hidrantes urbanos, fabricados de acordo com a norma da ABNT. 
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ANEXO A 

Esquema de instalação do hidrante urbano e relação de seus componentes 
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ANEXO B 

Posicionamento do hidrante urbano no passeio público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUIA 



7 

NORMA TÉCNICA 34/2022 – Hidrante Urbano 
 

 7 

 

ANEXO C 

Sinalização horizontal – hidrante de coluna 

Corredor preferencial 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 352, de 21 de julho de 2022

 

Revoga e aprova a atualização da Norma Técnica 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 de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
34/2022 - Hidrante Urbano, conforme O�cio nº 37.931/2022 - CBM (000031586923), de lavra do
Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Revogar a atualização da Norma Técnica nº 34/2022 - Hidrante Urbano e a
Portaria nº 101/2022 - CG (000028247608), ambas publicadas no BGE nº 43/2022 (000028516761), de 21
de março de 2022.

 

  Art. 2º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 34/2022 - Hidrante Urbano, nos
termos do anexo SEI nº 000032038677.

 

Art. 3º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.
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Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 28/07/2022, às 17:15, 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
000032036195 e o código CRC E3DEC51B.

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

2004.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 353, de 21 de julho de 2022

 

Aprova a atualização da Norma Técnica 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 de
suas atribuições legais, nos termos do ar�go 11, § 2º, da Lei estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e do ar�go 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, que aprova o Regulamento
da Secretaria de Estado da Segurança Pública,

Considerando a constante necessidade de aperfeiçoamento e atualização de normas e
regras, face à dinâmica da sociedade em geral e, por conseguinte, da Corporação, que se insere nesse
contexto; e

Considerando o recebimento de proposta de atualização referente a Norma Técnica nº
29/2022 - Comercialização, distribuição e u�lização de gás natural, conforme O�cio nº 29.447/2022 -
CBM (000030346749), de lavra do Comandante de A�vidades Técnicas, resolve:

 

  Art. 1º  Aprovar a atualização da Norma Técnica nº 29/2022 - Comercialização,
distribuição e u�lização de gás natural, nos termos do anexo SEI nº 000032038487.

 

Art. 2º  Determinar a publicação da norma atualizada em Bole�m Geral Eletrônico da
Corporação e no portal oficial do CBMGO na internet.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de A�vidades Técnicas a adoção das providências ao
seu encargo, com vistas à difusão e aplicação das atualizações aprovadas por esta portaria.

 

Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção de providências
visando publicar esta portaria no Diário Oficial do Estado.

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor 15 (quinze) dias após sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, com vistas à consecução das eventuais adaptações no SIAPI.

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
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1. OBJETIVO 
 
1.1 Esta Norma Técnica estabelece as condições necessárias para a proteção contra incêndio nos locais de 
comercialização, distribuição e utilização de gás natural (Gás Combustível Comprimido), conforme as 
exigências constantes no Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Lei n. 15802, de 11 de 
setembro de 2006). 
 

2. APLICAÇÃO 
 
2.1 Esta Norma Técnica (NT) aplica-se a: 

a) Instalações internas abastecidas por gás natural; 
b) Postos de revenda de gás natural veicular; 
c) Bases e estações de manipulação e distribuição de gás natural comprimido ou liquefeito. 

 

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
3.1 Adotam-se as seguintes normas com inclusões e adequações constantes nesta NT. 
 
IT N° 29/2011 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
NBR 12236 – Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás combustível comprimido. 
NBR 13103 – Instalação de aparelhos a gás para uso residencial. 
NBR 15244 – Critério de projeto, montagem e operação de sistema de suprimento de gás natural veicular 
(GNV) a partir de gás natural liquefeito (GNL). 
NBR 15526 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e 
comerciais - Projeto e execução. 
NBR 15600 – Estação de armazenagem e descompressão de gás natural comprimido. 
Portaria nº 118 de 11JUL2000 da Agência Nacional de Petróleo (regulamenta as atividades de distribuição 
de gás natural liquefeito (GNL) a granel e de construção, ampliação e operação das centrais de distribuição 
de GNL). 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
4.1 Para efeito desta Norma Técnica aplicam-se as definições constantes da NT 03 - Terminologia de 
segurança contra incêndio. 
 

5. PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Instalações internas abastecidas por gás natural (GN) 
 
5.1.1 Além do disposto na NBR 13103 e NBR 15526, a tubulação da rede interna não deve passar no 
interior de: 
 

a) Dutos de lixo, ar-condicionado e águas pluviais; 
b) Reservatório de água; 
c) Dutos para incineradores de lixo; 
d) Poços e elevadores; 
e) Compartimentos de equipamentos elétricos; 
f) Compartimentos destinados a dormitórios, exceto quando destinada à conexão de equipamento 

hermeticamente isolado; 
g) Poços de ventilação capazes de confinar o gás proveniente de eventual vazamento; 
h) Qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou alvenaria, ou por estas 

e o solo, sem a devida ventilação. Ressalvados os vazios construídos e preparados 
especificamente para esse fim (shafts), os quais devem conter apenas as tubulações de gás e 
demais acessórios, com ventilação permanente nas extremidades, sendo que estes vazios devem 
ser sempre visitáveis e previstos em área com ventilação permanente e garantida; 

i) Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilado, exceto quando utilizado tubo-luva; 
j) Locais de captação de ar para sistemas de ventilação; 
k) Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazado; 
l) Paredes construídas com tijolos vazados observando a ressalva da letra “h”; 
m) Escadas enclausuradas, inclusive dutos de antecâmara. 
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5.1.2 Os registros, as válvulas e os reguladores de pressão devem ser instalados de modo a permanecer 
protegidos contra danos físicos e a permitir fácil acesso, conservação e substituição a qualquer tempo. 
 
5.1.3 As tubulações, quando aparentes, devem ser protegidas contra choques mecânicos. 
 
5.1.4 Os abrigos internos ou externos devem permanecer limpos e não podem ser utilizados como depósito 
ou outro fim que não aquele a que se destinam. 
 
5.1.5 Ventilação dos abrigos das prumadas internas 
 
5.1.5.1 Os abrigos internos à edificação devem ser dotados de tubulação específica para ventilação, 
conforme ilustração do Anexo “A” desta NT. 
 
5.1.5.2 O tubo utilizado para ventilação (escape do gás) deve ser metálico ou de PVC antichama, com saída 
na cobertura da edificação e com o dobro do diâmetro de, no mínimo, uma vez e meia o diâmetro da 
tubulação de gás da prumada. 
 
5.1.5.3 O tubo que interliga o shaft ao tubo de ventilação deve ser metálico ou de PVC antichama, com 
bocal situado junto ao fechamento da parte superior do shaft, comprimento superior a 50 cm, ter sua junção 
com o tubo de ventilação formando um ângulo fechado de 45 graus e possuir diâmetro mínimo de uma vez 
e meia o diâmetro da tubulação de gás que passa pelo respectivo abrigo. 
 
5.1.5.4 Quando a tubulação for interna à edificação e os abrigos nos andares forem adjacentes a uma 
parede externa, pode ser prevista uma abertura na parte superior deste, dispensando-se a exigência do 
item anterior, com tamanho equivalente a, no mínimo, duas vezes o da seção da tubulação, devendo ainda 
tal abertura ter distância de 1,2 m de qualquer outra. 
 
5.1.6 Por ocasião da solicitação de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, devem ser apresentadas as 
Anotações de Responsabilidade Técnica referentes à instalação ou manutenção do sistema de gás natural 
e estanqueidade da rede. 
 
5.2 Postos de abastecimento de gás natural veicular 
 
5.2.1 Os critérios de projeto, construção e operação de postos de abastecimento destinados à revenda de 
gás natural veicular devem ser os previstos na NBR 12236/94, além das seguintes providências: 
 
5.2.1.1 Devem ser protegidos por uma unidade extintora sobrerrodas de pó BC, capacidade 80-B:C, além 
do sistema de proteção contra incêndio exigido para os demais riscos. 
 
5.2.1.2 Em cada ponto de abastecimento deve ser construída uma ilha (meio fio com a função de proteção 
mecânica), com altura mínima de 0,20 m, conforme NBR 12236. 
 
5.2.1.3 O local de abastecimento deve possuir placas de advertência quanto às regras de segurança a 
serem adotadas pelos usuários, prevendo distâncias seguras de permanência, além de esclarecimentos tais 
como: “Proibido fumar”, “Desligar o rádio e outros equipamentos elétricos”, “Não utilizar aparelhos 
celulares”. 
 
5.3 Bases e estações de manipulação e distribuição de gás natural comprimido 
 
5.3.1 Os critérios de projeto, construção e operação de estações de armazenagem e descompressão de 
gás natural comprimido devem ser os previstos na NBR 15600. 
 
5.3.2 Para a proteção por extintores devem ser adotados os mesmos parâmetros para GLP descritos na NT 
28 - Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP). 
 
5.3.3 Vasos sobre pressão contendo gás natural comprimido (GNC), com capacidade individual superior a 
10 m3, devem ter proteção por resfriamento conforme parâmetros adotados para GLP na NT-28. 
 
5.4 Bases e estações de manipulação e distribuição de gás natural liquefeito 
 



4 
NORMA TÉCNICA 29/2022 - Comercialização, distribuição e utilização de gás natural 
 

 4 

5.4.1 A pessoa jurídica autorizada a exercer a atividade de distribuição de gás natural liquefeito a granel é 
responsável pelo procedimento de segurança nas operações de transvasamento, ficando obrigada a 
orientar os usuários do sistema quanto às normas de segurança a serem obedecidas. 
 
5.4.2 As normas de segurança acima citadas referem-se ao correto posicionamento, desligamento, 
travamento e aterramento do veículo transportador, bem como do acionamento das luzes de alerta, 
sinalização por meio de cones e prevenção por extintores, dentre outros procedimentos. 
 
5.4.3 O veículo transportador deve estacionar em área aberta e ventilada e possuir espaço livre para 
manobra e escape rápido. 
 
5.4.4 Postos de revenda ou distribuição de gás natural veicular (GNV) a partir de gás natural liquefeito 
(GNL) devem atender à NBR 15244. 
 
5.4.5 As medidas de proteção contra incêndio a serem previstas em projeto, para bases e estações de 
manipulação e distribuição de gás natural liquefeito, devem atender à NFPA 59 - A. 
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ANEXO A 

Exemplo de ventilação de abrigos localizados nos andares para gás natural (GN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ventilação de abrigos 

 

LEGENDA: 

1) Abrigo de medidores; 
2) Lajes da edificação; 
3) Tubo vertical adjacente que pode correr através de um prisma de ventilação ou embutido na alvenaria da edificação; 
4) Abertura inferior do tubo adjacente; 
5) Terminais de exaustão do duto; 
6) Conexão do duto ao abrigo. 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 670, de 27 de julho de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de portaria.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do ar�go 11 da Lei estadual 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 EXERCÍCIO em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30
de dezembro de 2013, e do teor dos autos do Processo SEI nº 202200011013337, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar o art. 1º da Portaria nº 334/2022, publicada no BGE nº 63, de 26 de
abril de 2022, nos seguintes termos:

I - onde se lê:

MILITAR CPF ORIGEM DESTINO AC1 AC3 TRÂNSITO
3º Sgt QP/Combatente 02.389

EDUARDO TOLENTINO CALDEIRA
004.033.221-

70 CGF 15° BBM -
Trindade - - 2

3º Sgt QP/Combatente 02.740
RITA CÂNDIDA DE ARAÚJO

SANTOS

989.721.891-
20 QCG 1° CRBM - - -

3º Sgt QP/Combatente
02.859 DIEGO FERNANDES SÁ

003.750.931-
41

19ª CIBM -
São Luís de

Montes Belos

19ª CIBM -
Itaberaí

R$
700,00 - 2

Cb QP/Combatente 03.316
DAYANE CASTRO DA SILVA

BARROS

010.112.621-
26 BSE

5ª CIBM -
Palmeiras de

Goiás

R$
400,00 - 2

Cb QP/Combatente 03.406 JOELY
COLETO DOS SANTOS

714.802.851-
53

8ª CIBM -
Cristalina CGF R$

1.000,00 Cessar 3

II - leia-se:

MILITAR CPF ORIGEM DESTINO AC1 AC3 TRÂNSITO
3º Sgt QP/Combatente 02.389

EDUARDO TOLENTINO CALDEIRA
004.033.221-

70 CGF 15° BBM -
Trindade - - 2

3º Sgt QP/Combatente 02.740
RITA CÂNDIDA DE ARAÚJO

SANTOS

989.721.891-
20 QCG 1° CRBM - - -

3º Sgt QP/Combatente
02.859 DIEGO FERNANDES SÁ

003.750.931-
41

19ª CIBM -
São Luís de

19ª CIBM -
Itaberaí

R$
1.000,00

- 2
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Montes Belos
Cb QP/Combatente 03.316
DAYANE CASTRO DA SILVA

BARROS

010.112.621-
26 BSE

5ª CIBM -
Palmeiras de

Goiás

R$
1.000,00 - 2

Cb QP/Combatente 03.406 JOELY
COLETO DOS SANTOS

714.802.851-
53

8ª CIBM -
Cristalina CGF R$

1.000,00 Cessar 3

 

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

 

Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral
Eletrônico da Corporação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

HELTER BORGES DE OLIVEIRA - TENENTE-CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por HELTER BORGES DE OLIVEIRA, Comandante, em
28/07/2022, às 14:44, 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 28/07/2022, às 16:51, 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
000032164444 e o código CRC EF5E8A01.

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 202200011013337 SEI 000032164444
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA
 
 

PROCESSO: 202200011017757
INTERESSADO: ARGEMIRO JOSE DE SOUZA
 
Assunto: Manifestação da CAPAB
 

MANIFESTAÇÃO Nº 72/2022 - CBM/CAPAB-17448

 
1. O Subcomandante Geral encaminha à análise desta Comissão os autos acima

epigrafados, em que o 2º Sgt Reformado 00.329 Argemiro José de Souza solicita a abertura de sindicância,
com o fito de investigar a possível prática de ato de bravura quando da sua participação em ocorrências
que envolveram o elemento radioativo Césio-137.

 
2. Conforme a Declaração n. 131 / 2022 CBM/SEVEP-CGF-17277, o Requerente fora

incluído nas fileiras da Policia Militar do Estado de Goias em 3 de janeiro de 1975, na condição de Aluno
Soldado Policial Militar, conforme publicação no Boletim Geral n. 014, de 21 de
janeiro 1975. Ressalta que desde a sua inclusão até a sua passagem para Reserva Remunerada em 7 de
março de 2003, o referido militar esteve lotado no 1º Batalhão Bombeiros Militar - 1º BBM e que os
militares desta OBM foram escalados na ocorrência e na proteção dos rejeitos radioativos do acidente
radiológico com o elemento Césio-137. Todavia, devido ao grande lapso temporal decorrido não há, nos
arquivos do CBMGO, escala de serviço dos militares empenhados no Césio 137 (000030492136).

 
3. No pedido, solicita a declaração que trabalhou no 1º Grupamento de Incêndio durante

o período da ocorrência envolvendo o Césio 137, bem como a abertura de sindicância meritória para a
apuração de possível ato de bravura envolvendo tal ocorrência (000030492745).

 
4. Assim, consoante disposições das Portarias n. 99/2019 - CBM e n.

369/2020 - CBM, os autos do referido processo vieram a esta Comissão de Análise e Processamento dos
Pedidos de Promoção por Ato de Bravura relacionados ao acidente radiológico envolvendo o elemento
radioativo Césio-137, por meio do Despacho n. 3911/2022 - CBM/SG-09346 (000030537065), para
análise e manifestação acerca do requerimento apresentado.

 
5. É o brevíssimo relato. Segue manifestação.
 
6. De início, insta consignar que conforme positivação estabelecida no art. 9º da Lei

Estadual n. 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o Plano de Carreira de Praças da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, para se reconhecer o direito à promoção por ato de
bravura, o bombeiro militar deverá praticar ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando
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os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem indispensáveis ou úteis às operações policiais e
de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.

 
7. Nesse sentido, o §2º, do art. 9º, do diploma legal supracitado dispõe que a promoção

por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização Bombeiro Militar
a que servir, cabendo a este, após análise prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta
prática de ação meritória por meio de sindicância, in verbis:

 

Art. 9o A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do reconhecimento de ato ou atos incomuns de
coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostrem
indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo
positivo deles emanado.

§ 1o A promoção prevista neste artigo independe de vaga, interstício, curso, bem como qualquer outro
requisito, devendo contudo, ser precedida de sindicância específica.
§ 2º A promoção por ato de bravura poderá ser requerida pelo interessado ao comandante da Organização
Policial Militar –OPM– ou Organização Bombeiro Militar –OBM– a que servir, cabendo a este, após análise
prévia do pedido, determinar ou não a apuração de suposta prática de ação meritória por meio da
sindicância prevista no § 1º. (grifo nosso)
 

8. Desse modo, para se pleitear a abertura de procedimento apuratório inerente à possível
promoção por ato de bravura, o interessado deve apresentar fragmentos mínimos que comprovem sua
atuação durante o trágico evento envolvendo o elemento radioativo Césio-137, de maneira a
consubstanciar um liame entre esta conduta do bombeiro militar e o fato ensejador do possível ato de
bravura. 

 
9. Dessarte, imperioso salientar que as ocorrências relacionadas ao acidente radiológico

com o elemento Césio-137, em Goiânia/GO, ocorreram a partir de setembro de 1987, sendo que para se
configurar plausível a abertura de sindicância meritória por ato de bravura, o bombeiro militar deve
demonstrar elementos, mesmo que embrionários, que atestem sua efetiva ação de resposta nas áreas
contaminadas durante o marco temporal do fatídico acidente.

 
10. Assim, ratificando que o requerente fora incluído nas fileiras da Polícia Militar do

Estado de Goiás em 3 de janeiro de 1975, sendo que à época o Corpo de Bombeiros Militar se consolidava
como parte integrante daquela Corporação, verifica-se dos autos que foi apresentado elementos
preambulares, os quais necessitam de uma análise mais aprofundada durante a instrução do procedimento
de apuração, que possibilitam pressupor que o militar participou nas ações de resposta ao acidente
radiológico envolvendo o elemento Césio 137.

 
11. Diante do exposto, a Comissão se manifesta favorável à abertura de Sindicância

Meritória para apurar possível ato de bravura do 2º Sgt Reformado 00.329 Argemiro José de Souza,
referente à sua atuação em ocorrências que envolveram o elemento radioativo Césio 137. Salientando que
a individualização das ações e a análise dos requisitos para a promoção por este critério deverão ser feitas
durante a sindicância investigativa.

 
É, pois, a manifestação desta Comissão.

 

 

 

Goiânia, 22 de julho de 2022.
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Ami de Souza Conceição - Cel QOC
Presidente

 
 

Charles Xavier de Barros - Maj QOC
Membro

 
 

Wender Araújo – Cap QOC
Membro

 
 

Bruno André Xavier de Lima – 1º Ten QOC
Membro

 
 

Diogo Martins Pimenta – 1° Ten QOC
Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO ANDRE XAVIER DE LIMA, Membro, em
22/07/2022, às 15:46, 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 WENDER ARAUJO, Membro, em 26/07/2022, às 09:52,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CHARLES XAVIER DE BARROS, Membro, em
26/07/2022, às 10:28, 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 AMI DE SOUZA CONCEICAO, Presidente, em
26/07/2022, às 16:25, 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 DIOGO MARTINS PIMENTA, Secretário (a), em
26/07/2022, às 18:28, 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
000032068796 e o código CRC CEEC82BE.
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