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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 357, de 08 de agosto de 2022

 

Dispõe sobre o controle de acesso aos sistemas informa�zados integrados da SSP/GO.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do 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 necessidade de adequação à Portaria nº 0250, de 21 de maio de 2021
(000020764378), que dispõe sobre o controle de acesso aos sistemas informa�zados Integrados da SSP-
GO; e

Considerando ainda a quan�dade de usuários que acessam os dados dos sistemas
informa�zados da SSP-GO, a necessidade de gerar maior controle e fiscalização quanto aos acessos aos
sistemas, a possibilidade de uso indevido e a necessidade de conhecer e gerir melhor as ameaças e riscos
existentes, resolve:

 

Art. 1º  Determinar que a Agência Central de Inteligência Bombeiro Militar seja a
gestora do Sistema Minha Conta no âmbito da Corporação.

§1º O responsável direto pela gestão será o chefe da referida Agência Central.

§2º O gestor poderá nomear outro servidor da Agência como representante para
compor comissões, conselhos e grupos de trabalho relacionados aos sistemas informa�zados u�lizados
pelo CBMGO, no âmbito da SSP-GO.

 

Art. 2º  São competências do Gestor do Sistema Minha Conta:

I - coordenar o processo de aprovação dos bombeiros militares nos sistemas
informa�zados da SSP-GO;

II - indicar e coordenar os servidores aprovadores;

III - analisar solicitações de criação e alteração de atores e perfis dos sistemas
informa�zados;

IV - gerenciar junto à Gerência de Contrainteligência Estratégica da SSP os requisitos
para os Bombeiros Militares acessarem os Sistemas;

V - realizar gestões junto à Gerência de Contrainteligência Estratégica da SSP-GO,
quando necessário, para acessos a Sistemas Integrados da SSP-GO, para viabilizar solicitações de acesso
aos sistemas informa�zados de bombeiros militares à disposição de outros órgãos;

VI - representar o CBMGO em situações relacionadas aos sistemas informa�zados da
SSP; e
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VII - manter a interface, gerenciando pontos de interesse, entre a seção de tecnologia
da informação do CBMGO e a Inteligência para o bom funcionamento e segurança dos sistemas
informa�zados u�lizados no âmbito do CBMGO.

 

Art. 3º  Os bombeiros militares à disposição de outros órgãos farão jus a atores de
funcionalidade básica dos sistemas u�lizados pelos CBMGO.

§1º Os bombeiros militares à disposição farão sua solicitação via CGF e, após
manifestação da Agência Central de Inteligência Bombeiro Militar e da Gerência de Operações de
Inteligência Bombeiro Militar, o Comando-Geral se posicionará, analisando caso a caso.

§2º Em casos excepcionais, o Comandante-Geral do CBMGO poderá autorizar
bombeiros militares à disposição de outros órgãos acesso a outros atores, sistemas e perfis diferentes do
especificado no caput.

 

Art. 4º Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças
para fins de publicação.

 

Art. 5º  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 08/08/2022, às 17:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032483945 e o código CRC 8FE49D25.

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 202200011019929 SEI 000032483945
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 401, de 08 de agosto de 2022

 

Altera o Quadro de Organização e Distribuição de Efe�vo (QODE) da Corporação, nos termos 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 e regulamentares, nos termos dos ar�gos 2º e 4º da Lei Estadual n. 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 n. 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 n. 9.690, de 06 de julho de 2020, que aprova o Regulamento da
Secretaria da Segurança Pública,

Considerando o disposto na Portaria n. 238/2020 - CBM (000013322198), que aprova o
novo Quadro de Organização e Distribuição de Efe�vo (QODE) da Corporação;

Considerando o Despacho nº 3515/2022 - CBM/SG (000030163646), que autoriza a
confecção da fachada do 5º PBM com a nomenclatura de 26ª Companhia Independente Bombeiro Militar
- 26ª CIBM - Valparaíso de Goiás;

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

 

Art. 1º Alterar o Quadro de Organização e Distribuição de Efe�vo (QODE) e
Organogramas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, nos seguintes termos:

I - alterar o Organograma do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás / Órgãos
de Apoio, que deixa de contar com o Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar – CAEBM;

II - alterar o Organograma do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás / Órgãos
de Direção Setorial que passa a contar com o Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar – CAEBM;

III - alterar o Organograma do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás / Órgãos
de Execução, que deixa de contar com o Quartel do Comando Geral - QCG;

IV - alterar o Organograma do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás / Órgãos
de Direção Regional / Órgãos de Execução, que passa a contar com o Quartel do Comando Geral - QCG;

V - desa�var o 5º Pelotão Bombeiro Militar, para fins de a�vação como Companhia
Independente Bombeiro Militar; e

VI - a�var a 26ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 26ª CIBM - Valparaíso de
Goiás.
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Parágrafo único. O Comandante do Quartel do Comando Geral permanece responsável
pela administração, manutenção e zeladoria das instalações �sicas do complexo do Comando Geral,
porém passa a ser diretamente subordinado ao 1º Comando Regional Bombeiro Militar, administra�va e
operacionalmente.

 

Art. 2º Determinar ao Comando de Gestão e Finanças, Secretaria Geral, 5ª Seção do
Estado Maior Geral-BM/5 e 6ª Seção do Estado Maior Geral-BM/6 para que adotem as providências
necessárias, dentro das respec�vas competências, visando divulgar e realizar as alterações necessárias no
portal da Corporação na Internet, correios eletrônicos, sistemas, lista telefônica e áreas de atuação.

 

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

 

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

 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 08/08/2022, às 17:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032489442 e o código CRC 44C4FE83.

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 202200011025750 SEI 000032489442



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

GABINETE DO SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMGO
 
 
 

DECISÃO Nº 03/2022 - CBM/GSCG-05126

REFERÊNCIA: Processo Administra�vo Disciplinar nº 24/2022 - CCD/QCG.

AUTORIDADE INSTAURADORA: Comandante do Quartel do Comando Geral

ENCARREGADO: 2º Ten QOA/Adm 01.842 Charles Frank Vieira nunes NUNES

RECORRENTE: 3º Sgt QP/Combatente 02.970 Aline EVELYN Vieira de Sousa.

 

RESPOSTA A RECURSO DISCIPLINAR

 

1. Cuidam os autos de Recurso Disciplinar interposto pela 3º Sgt QP/Combatente
02.970 Aline EVELYN Vieira de Sousa, face a Decisão nº 02/2022 - CBM/QCG (000031428145),
publicada em Bole�m Geral Eletrônico nº 107/2022 (000031830702).

2. O Processo Administra�vo Disciplinar - PAD nº 24/2022 - CCD/QCG, foi instaurado
em desfavor da recorrente, para apurar prá�ca de transgressão disciplinar em razão de, na
condição de candidata ao TAP 2022, ter comparecido ao local de prova em trajes civis, conforme
comunica O�cio 19945 (000029033361), descumprindo assim, prescrição regulamentar inserta no
item 7.15 do edital do TAP, o que culminou na aplicação de sanção disciplinar de Reprimenda, pela
autoridade competente, conforme Decisão nº 01/2022 - CBM-QCG (000030909502).

3. Após a ciência da Decisão, a acusada ingressou com Recurso de Reconsideração
de Ato perante a autoridade instauradora que, após reanálise, manteve a decisão inalterada,
conforme resposta ao recurso esposado na Decisão nº 02/2022 - CBM/QCG (000031428145), por
haver concluído pelo come�mento da falta disciplinar cuja �pificação está insculpida no art. 119,
XI, do Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás.

4. Irresignada com a decisão que manteve a aplicação da sanção disciplinar, a
recorrente interpõe Recurso Disciplinar nos termos do art. 114, II e art. 116, da Lei estadual nº
19.969, de 11 de janeiro de 2018, que ins�tui o Código de É�ca dos Militares do Estado de Goiás –
CEDIME.

5. Em síntese, dispõe que em momento algum teve a intenção de deixar de cumprir
 as prescrições regulamentares, dentro de suas atribuições, alegando que no dia do fato se
encontrava passando por problemas de ordem pessoal e não se recordou da u�lização do uniforme
para realização do TAP.

6. Elenca que conforme ficha funcional, a recorrente é pessoa idônea, cumpridora
de seus deveres e obrigações como bombeira militar, possuindo vários elogios, o que demonstra



zelo profissional e realizações em prol da Ins�tuição a que pertence, estando no excepcional
comportamento.

7. Alega que em momento algum causou transtornos à realização do TAP, desis�u de
par�cipar do certame e foi embora, o que jus�ficaria sua conduta por mo�vos de força maior, nos
termos do art. 21 do CEDIME.

8. Dispõe que, ao ferir uma norma, o militar deve ser punido dentro dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, o que não foi observado no caso em tela e que, pela
autotutela administra�va, a decisão pode ser revista.

9. Assim, requer a admissão do Recurso Disciplinar apresentado, com a modificação
da Decisão nº 02/2022 - CBM/QCG (000031428145), de modo a desclassificar a sanção disciplinar
de Reprimenda para Advertência e que seja man�da no comportamento excepcional.

 

10. É o relato. Passo à decisão.

 

11.  Ab ini�o, verifica-se que a protocolização da peça recursal foi tempes�va,
atendendo aos requisitos previstos no art. 109, caput e §2º, da Norma Administra�va nº 25 –
Processos e Procedimentos Administra�vos da Corporação.

12. No que per�ne a peça irresignatória, insta consignar que mais uma vez a
recorrente limitou-se a reafirmar as alegações prestadas no bojo do processo administra�vo
disciplinar, não apresentando fatos novos que pudessem corroborar com as alegações ven�ladas.

13. A recorrente apresenta mesmas teses e fundamentações já descritas em sua
Defesa Prévia (000030246300) e em seu Recurso de Reconsideração de Ato (000031306835), que
foram devidamente refutadas no Parecer nº 8/2022 – CBM-QCG (000030881857) e nas Decisões nº
01/2022 – CBM-QCG (000027155791) e Decisão nº 02/2022 - CBM-QCG (000027743299).

14. O Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás – Lei estadual n°
19.969, de 11 de janeiro de 2018, assim dispõe quanto à situação em tela:

 
Art. 117. A apresentação dos recursos disciplinares deverá ser feita
individualmente, e tratar de caso específico, cingir-se aos fatos que
mo�varam o recurso, bem como fundamentar-se em novos argumentos,
provas ou documentos comprobatórios e elucida�vos.

 

15. Pois bem. Corroborando com o teor do Parecer nº 8/2022 – CBM-QCG
(000030881857) e das Decisões nº 01/2022 – CBM-QCG (000027155791) e Decisão nº 02/2022 -
CBM-QCG (000027743299), acrescento ainda que indubitavelmente a acusada extrapolou a
disciplina em sua conduta na situação em debate, incidindo em transgressão disciplinar por ter
descumprido prescrições regulamentares.

16. O Edital Re�ficado do Teste de Avaliação Profissional - TAP 2022 QUADROS -
COMBATENTE/MÚSICO (000030398428) é claro quanto ao comparecimento dos candidatos ao
processo sele�vo fardados:

 
 (...)

7.15 No dia de realização da prova os militares inscritos no certame
deverão estar devidamente fardados com o uniforme 4º “A” e máscara
de proteção facial ins�tucional, exceto os militares comprovadamente



baixados, que poderão u�lizar agasalho completo da Corporação, e as
gestantes e lactantes que poderão u�lizar o 6º uniforme ou agasalho
completo da Corporação, ambos mediante apresentação de atestado
médico devidamente homologado junto ao Serviço de Saúde do CBMGO;

(...) (grifo não original)

 

17. A afirmação da requerente, de que não compareceu no local da avaliação e
desis�u de par�cipar do certame e foi embora, o que jus�ficaria sua conduta por mo�vos de força
maior, nos termos do art. 21 do CEDIME, não condiz com a verdade dos fatos. Ao contrário do
aduzido, restou verificado que a militar compareceu no local do teste para se submeter a prova
desprovida de fardamento, não realizando o teste por se encontrar em desacordo com o uniforme
preconizado no edital, conforme O�cio nº 19945/2022 – CBM (000029033361) subscrito pelo
Presidente da Comissão do TAP:

 
(...)

Informo ainda que a 3° Sgt 02970 Aline Evelyn Vieira de Sousa
pertencente ao QCG compareceu ao Colégio Vasco dos Reis em traje à
paisana e teve a entrada negada por estar descumprindo o item 7.15 do
Edital Re�ficado do Teste de Avaliação Profissional (000027130142),
mo�vo pelo qual foi lançado falta para a mesma na lista assinada pelos
candidatos na sala de aula na qual a a 3°SGT 02970 Evelyn deveria fazer a
prova. (grifo não original)

 

18.  Desta feita, inexiste causa de jus�ficação para transgressão disciplinar come�da,
consoante fundamentação esposada na peça irresignatória da recorrente.

 

19. É cediço que hierarquia e disciplina consistem nos pilares do militarismo, cabendo
aos integrantes das ins�tuições castrenses a devoção incondicional de referidos preceitos. Nesse
contexto, o Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás conceitua de maneira
bastante incisiva disciplina:

Art. 14 - A hierarquia e a disciplina são a base ins�tucional do Corpo de
Bombeiros Militar, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a
elevação do grau hierárquico.

(...)

§ 2° - Disciplina é a rigorosa observância e o integral acatamento da
legislação que fundamenta o organismo de bombeiro militar e coordena
seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos
componentes desse organismo.

 

20. O Estatuto Bombeiro Militar – Lei estadual n° 11.416, de 1991, elenca os deveres
a serem observados por parte dos integrantes da Corporação, senão vejamos:

Art. 33 - Os deveres dos bombeiros militares emanam de vínculos
racionais e morais que os ligam à comunidade e ao trabalho,
compreendendo essencialmente:

I - a dedicação integral ao serviço e a fidelidade à Ins�tuição a que
pertencem, mesmo com sacri�cio da própria vida;

II - o culto aos símbolos nacionais;



III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;

IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;

V - o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;

VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade;

VII - o trato urbano, cordial e educado para com cidadãos; e

VIII - a segurança da comunidade. (Grifo não original)

 

21.  Nesse viés, cabe destacar ainda o que dispõe o CEDIME quanto ao cumprimento
de regras estabelecidas a serem cumpridas pelos bombeiros militares:

Art. 5° O sen�mento do dever, o denodo militar e o decoro da classe
impõem a cada um dos integrantes das Corporações conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos
é�cos militares:

I – considerar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da
dignidade pessoal;

II – exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;

III – respeitar a dignidade da pessoa humana;

IV – cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, instruções e ordens
emanadas das autoridades competentes;

(...)

XVI – comportar-se, mesmo fora do serviço ou na ina�vidade, de modo
que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do
decoro militar;

 (...)

 XIX – zelar pelo bom nome da Corporação a que pertencer e de cada um
dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da
é�ca militar. (...) 

Art. 119. São transgressões disciplinares médias:

(...)

XI – deixar de cumprir as prescrições regulamentares no âmbito de suas
atribuições;

(...) (Grifo não original)

 

22. Desta feita, resta consolidado que a recorrente, devidamente inscrita no processo
sele�vo, ao comparecer no local para realização do teste em desacordo com as prescrições
regulamentares, cometeu transgressão disciplinar ao agir de maneira contrária ao que preconiza a
legislação militar.

 

23.  No que per�ne à solicitação de aplicação de sanção disciplinar mais branda
(advertência) cabe destacar que o CEDIME possibilita atenuação de sanção quando surgirem fatos
que recomendem tal procedimento e se assim recomendar o interesse da hierarquia e disciplina, no
caso em tela, face a reprovabilidade da conduta, a gravidade da transgressão disciplinar pra�cada,
e a imperiosa necessidade de manter a disciplina castrense, referida medida é incabível de ser
aplicada.

 



24. Portanto, restando materializado que a recorrente cometeu transgressão
disciplinar não cabe outra opção senão a aplicação de sanção disciplinar com o indeferimento do
recurso disciplinar apresentado.

 

Isto posto, exaro:

I - Indefiro o pedido constante no referido Recurso Disciplinar (000032022217)
interposto pela 3º Sgt QP/Combatente 02.970 Aline EVELYN Vieira de Sousa;

II - Mantenho incólume a Decisão nº 02/2022 - CBM/QCG (000031428145), proferida
pela autoridade instauradora;

III - Ao 8º BBM, para providências no sen�do de que, após publicação desta Decisão,
efe�ve a no�ficação da acusada e seu representante legal, e demais providências que lhe competem.

IV – Ao CGF para publicação da presente Resposta ao Recurso Disciplinar em Bole�m
Geral da Corporação.

 

Gabinete do Subcomando Geral, em Goiânia, 09 de agosto de 2022.

 

JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO - CEL QOC
Subcomandante-Geral

                                       

 

 

Documento assinado eletronicamente por JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO, Subcomandante
Geral, em 09/08/2022, às 15:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032563953 e o código CRC A949983D.

 

GABINETE DO SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMGO 
AVENIDA C-206 S/N, ESQ. C/ AVENIDA C-231 - Bairro JARDIM AMÉRICA - GOIANIA - GO -

CEP 74270-060 - (62)3201-2000.
 

Referência: Processo nº 202200011011690 SEI 000032563953



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 46, de 08 de agosto de 2022

 
O TC QOC
Comandante do 7º
Batalhão  Bombeiro
Militar, no uso de
suas atribuições
legais e
regulamentares
previstas na Lei
15.802, de 11 de
setembro de 2006 e,
na Norma Técnica
n. 01 resolve:

 
Art. 1º – Nomear comissão para emitir parecer em 30 dias, a contar da assinatura desta

portaria, referente ao requerimento de Comissão Técnica de protocolo nº 104920/22 
 (000032518103) do Processo de Vistoria para Funcionamento  n. 130685/21 do SIAPI.

Art. 2º – A comissão será composta pela CAP QOC 01.982 IONE Gomes dos
Santos (Presidente), CAP QOC 02.961 PAULO CÉSAR Almeida Timóteo (Membro)  e  2° SGT QPC
02.594 ELIANE Cristina da Silva Oliveira (Secretário).

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
 
Publique-se e cumpra-se.     
 
 
 

ÉZIO Antônio de Barros - TC QOC 
Comandante do 7ºBBM

                                                                                                   
 
 

 
 Aparecida de Goiânia, aos 08 dias do mês de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por EZIO ANTONIO DE BARROS, Comandante, em
09/08/2022, às 14:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011025882
Nome: 7° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
Assunto: Comissão Técnica para vistoria
 

PARECER CBM/7º BBM-11140 Nº 21/2022
 

Em cumprimento à Portaria n. 46/2022 - 7º BBM- CBM (000032518105).

 
1. INTERESSADO: 

UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 02107803001490
 

2. EMENTA:
A Seção de Segurança Contra Incêndio e Pânico do 7º Batalhão de Bombeiros Militar do

estado de Goiás foi motivada através do requerimento para Instauração de comissão técnica (Anexo H da
Norma Técnica n. 01/2020), a fim de analisar  a instalação dos chuveiros automáticos (sprinclers),
cujo afastamento do teto foi reprovado em vistoria no local, com fulcro na Norma Técnica 23/2014 -
Sistemas de Chuveiros Automáticos.

 
3. RELATÓRIO:
 

O responsável pela administração da edificação de razão social UNITINTAS
COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 02107803001490, com endereço na Rua 06 com Rua
17, Módulos 08/14,  Polo Empresarial Goiás, Aparecida de Goiânia - GO, solicitou parecer, com a
finalidade de analisar a instalação dos chuveiros automáticos (sprinclers), cujo afastamento do teto
foi reprovado em vistoria no local.

 

Para tanto, o responsável pela edificação argumenta por meio de documento (Anexo
H), que a edificação é dividida em 4 galpões, nos quais a armazenagem não passa de 3 metros de altura, e
um galpão onde a armazenagem feita em paletes, conforme Imagem 4, não ultrapassa a altura de 5 metros,
bem como, que a edificação se enquadra na NT 41 contendo projeto aprovado em 20/02/2006 e solicita a
retirada da exigência com o objetivo de evitar o rebaixamento do teto ou a subida da rede de SPK.

Os membros da comissão técnica se reuniram na sala da Seção de Segurança Contra
Incêndio e Pânico (Secip),  para discutir as possíveis soluções para o caso.

A NBR 10897/1990 (Proteção contra incêndio por chuveiro automático ), fixa as
condições mínimas exigíveis para projeto, cálculo e instalação de sistemas hidráulicos de proteção contra
incêndio, por chuveiros automáticos para edificações, bem como determina as dimensões e adequação dos
abastecimentos de água para o suprimento exclusivo destes sistemas, vejamos:



 
5.5 Espaçamento, posição e limitações da área de cobertura dos chuveiros
5.5.1 Princípios básicos
d) afastamento correto do chuveiro em relação ao teto, vigas e demais elementos, para obter maior
sensibilidade quanto à sua temperatura de funcionamento
 
5.5.5.1 Teto liso (conforme 5.5.2.1)
5.5.5.1.1 Em teto de material combustível, o defletor do chuveiro deve ser localizado de 0,025 m a 0,25 m
abaixo do teto. 5.5.5.1.2 Em teto de material não-combustível, o defletor do chuveiro deve ser localizado de
0,025 m a 0,30 m abaixo do teto.
 
5.5.5.5 Teto sustentado por estruturas metálicas
5.5.5.5 Teto sustentado por estruturas metálicas Os defletores dos chuveiros devem ser localizados de 0,025
m a 0,25 m abaixo de tetos ou plataformas combustíveis e até no máximo 0,30 m abaixo de tetos ou
plataformas não-combustíveis.
 

A NBR 13.792/1997, fixa condições mínimas exigíveis para projeto, cálculo, instalação
e manutenção de sistemas de chuveiros automáticos para proteção contra incêndio de áreas de
armazenamento em geral.

A NBR 10897/1990 foi revisada somente em 2014 e manteve os requisitos básicos
indicados acima. A mesma baseia-se na norma NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler
Systems, talvez, a norma de chuveiros automáticos mais utilizada no mundo. 

A NBR 13.792/1997 foi cancelada somente em 2021 pela NBR 16981/2021 – Proteção
contra incêndio em áreas de armazenamento em geral, por meio sistemas de chuveiros automáticos –
Requisitos.

Nas últimas décadas, devido à legislação mais moderna, o uso de sprinklers aumentou de
modo substancial no País, mas a falta de profissionais preparados resultou em projetos e instalações
muitas vezes sem atender aos requisitos mínimos da norma. Apesar de confiável, a tecnologia de
chuveiros automáticos depende do cumprimento estrito dos requisitos mínimos, mas é comum
encontrar sistemas obstruídos, subdimensionados e instalações com materiais inadequados.

No caso concreto,  os defletores dos chuveiros estão instalados muito abaixo do teto e
muito aquém do distanciamento previsto na A NBR 10897/1990, como é possível perceber através das
fotografias apresentadas. Sendo assim, o sistema não possui efetividade. Depreende da questão
apresentada, que mesmo estando com projeto aprovado em 2006, a instalação não seguiu o referido
projeto e tampouco os requisitos mínimos previstos nas normas vigentes à época.  

Desta forma, não há possibilidade de propor alternativas para complementar o sistema,
pois a não observância de um dos princípios básicos da implantação do mesmo o tornou nulo, é como se o
mesmo não existisse e diante de um sinistro o mencionado sistema não funcionaria. 
 
3. PARECER

Face ao exposto, fica evidente que se trata de erro de execução e não que foi executado
sob parâmetros de normas anteriores. Pois os requisitos exigidos são previstos em  normas mais antigas
que o projeto apresentado. Assim, considerando o dever irrenunciável de agir da Administração Pública e
sob pena de consequente responsabilização da omissão do agente que identificou o erro, faz se necessário
a correção do sistema de chuveiros automáticos para que sejam estritamente cumpridos os requisitos
mínimos previstos na legislação vigente, tendo em vista que os requisitos eram os mesmos exigidos à
época da aprovação do projeto apresentado. 

 
É o Parecer.
 



 
Ione Gomes dos Santos - Cap QOC

Presidente da Comissão Técnica
 
 

Paulo César Timóteo - Cap QOC
Membro da Comissão Técnica

 
 

 Eliane Cristina da Silva Oliveira  - 2º Sgt QPC
Secretária
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 407, de 09 de agosto de 2022

 

Torna sem efeito a Portaria n° 266/2022 e promove, por ato de bravura, o Bombeiro Militar Reformado
que especifica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado nº 23.790, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art.  4º, § 1º, e art. 9º da Lei estadual nº 15.704, de 20 de
junho de 2006, combinado com o art. 16, § 2º, da Lei estadual nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, e

Considerando o que consta no Acórdão (000030623288) proferido pela 2ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Jus�ça do Estado de Goiás em sede do Mandado de Segurança
n° 5523261.88.2021.8.09.0000, que concede a segurança pleiteada para reconhecer o direito líquido e
certo do impetrante de ser promovido por bravura para a patente imediatamente posterior à que
atualmente ocupa, ante a sua reconhecida e comprovada atuação no acidente do Césio 137;

Considerando o que consta no O�cio nº 6837/2022/PGE (000030622629) da
Procuradoria-Geral do Estado que orienta o cumprimento da decisão judicial exarada nos autos judiciais
nº 5523261.88.2021.8.09.0000;

Considerando ainda o que consta no Despacho nº 1825/2022 - PGE/PJ (000032541939),
da Procuradoria-Geral do Estado, que orienta que a promoção por ato de bravura do impetrante tenha
efeitos retroa�vos a 06/10/2021 (data da impetração do mandado de segurança), resolve:

 

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria n° 266, de 06 de junho de 2022 (000030711537),
publicada no Bole�m Geral Eletrônico nº 91/2022, datado de 13 de junho de 2022.

 

Art. 2º  Promover o Soldado Reformado Marcelo Manze - CPF nº 597.863.371-15; RG
00.975, à graduação de Cabo, por ato de bravura, a contar de 6 de outubro de 2021, por ter atuado no
atendimento ao acidente radiológico envolvendo o elemento químico Césio-137.

 

Art. 3º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Bole�m Geral Eletrônico.

 

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

 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 715, de 09 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre a transferência de militar.

 

 

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 atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, nos termos da legislação em vigor, conforme
quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO
1 3º Sgt QP/Combatente 02.336 ANDRÉ RIBEIRO SILVA 004.602.771-89 2º BBM 8º BBM

 

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

 

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

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral
Eletrônico da Corporação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 718, de 10 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre a transferência de militares, atribuição e dispensa de funções.

 

 

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 n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do ar�go 114 do Regulamento da Secretaria
de Estado de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020, e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013, resolvem:

 

Art. 1º  Dispensar os bombeiros militares relacionados abaixo das seguintes funções:

I - de Comandante de Operações de Defesa Civil   - CODEC, o Cel QOC 01.243 ANDERSON CIRINO, CPF: 778.199.001-30;

II - de Comandante do 5º Comando Regional Bombeiro Militar - 5º CRBM - Aparecida de Goiânia, o Cel QOC 01.312 PEDRO
CARLOS BORGES DE LIRA, CPF: 560.920.671-53;

III - de Subcomandante do 5º Comando Regional Bombeiro Militar - 5º CRBM - Aparecida de Goiânia, a TC QOC 01.972 HELAINE
VIEIRA SANTOS, CPF: 821.952.771-49.

 

Art. 2º  Transferir, no interesse do serviço, e dispor sobre dispensa por mo�vo de trânsito, nos termos da legislação em vigor,
conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO TRÂNSITO
1 Cel QOC 01.243 ANDERSON CIRINO 778.199.001-30 CODEC 5º CRBM - Aparecida de Goiânia 2 dias
2 Cel QOC 01.312 PEDRO CARLOS BORGES DE LIRA 560.920.671-53 5º CRBM - Aparecida de Goiânia CODEC 2 dias
3 TC QOC 01.972 HELAINE VIEIRA SANTOS 821.952.771-49 5º CRBM - Aparecida de Goiânia CODEC 2 dias
4 Maj QOC 02.272 ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS 003.613.491-06 CODEC 5º CRBM - Aparecida de Goiânia 2 dias

Parágrafo único. O Cel QOC 01.312 PEDRO CARLOS BORGES DE LIRA responderá pelas a�vidades do Comandante de Operações
de Defesa Civil   - CODEC até o devido processamento da nomeação para o referido cargo. 

 

Art. 3º  Atribuir aos bombeiros militares relacionados abaixo as seguintes funções:

I - de Comandante do 5º Comando Regional Bombeiro Militar - 5º CRBM - Aparecida de Goiânia, ao Cel QOC 01.243 ANDERSON
CIRINO, CPF: 778.199.001-30;

II - de Comandante de Operações de Defesa Civil   - CODEC, ao Cel QOC 01.312 PEDRO CARLOS BORGES DE LIRA, CPF:
560.920.671-53 ;

III - de Subcomandante do 5º Comando Regional Bombeiro Militar - 5º CRBM - Aparecida de Goiânia, ao Maj QOC 02.272
ADRIANO LOURENÇO DOS SANTOS, CPF: 003.613.491-06.

 

Art. 4º  As unidades responsáveis pelos militares ora transferidos deverão atribuir funções para que conste no SICAD, inclusive
no que concerne às elencadas nos incisos XC ou XCI, conforme prescreve a Portaria n° 223/2020 – CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico
n° 34/2020.

 

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

 

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Bole�m Geral Eletrônico da Corporação.

 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
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