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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 415, de 15 de agosto de 2022

 
 
 

Designa gestor e suplente de convênio com o Município de Alvorada do Norte.
 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DE GOIÁS, nomeado pelo Decreto de 4 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do
Estado nº 23.790, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do artigo 11, § 2º, da Lei
estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e do artigo 114, I, do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo SEI nº 202100002015174, resolve:

 
 

Art. 1º  Designar o Comandante do 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 10ª
CIBM/Posse, como Gestor do Convênio nº 011/2022 - PM (000031541588), que tem por objeto a mútua
cooperação entre os partícipes signatários para a consecução de finalidades de interesse público e
recíproco, com o fim de propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município convenente, no
tocante às atividades de segurança pública, mormente no que diz respeito à prevenção, repressão de
delitos, ações de socorrismo, defesa civil, resposta e prevenção a desastres, que entre si celebram o Estado
de Goiás, através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, e do Corpo de Bombeiros Militar, dentre
outros, e o município de Alvorada do Norte, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF nº 02.367.597/0001-32.

 
Art. 2º  Designar o Subcomandante da 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar -

10ª CIBM/Posse, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de
impedimento e afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo
de férias, licenças ou outros afastamentos.

 
Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 para adoção das

providências que lhe são afetas e à 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 10ª CIBM/Posse,
para conhecimento.

 
Art. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado.
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Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respectivo convênio.

 
 

 
WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 16/08/2022, às 11:32, 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
000032728862 e o código CRC 3CEDA62A.

SECRETARIA GERAL 
AVENIDA C-206 S/N - Bairro JARDIM AMÉRICA - CEP 74270-060 - GOIANIA - GO - ESQ. C/ AVENIDA C-

231 (62)3201-2004

Referência: Processo nº 202100002015174 SEI 000032728862

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032728862&crc=3CEDA62A
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011026149
Nome: 21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
Assunto: Comissão Técnica n° 108557/22

PARECER TÉCNICO CBM/21ª CIBM - NERÓPOLIS-16492 Nº 2/2022

PARECER TÉCNICO

 

 

1. Referência

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

1.2 Normas Técnicas – CBMGO;

1.3 Norma Administrativa n. 26;

1.4 Protocolo de Análise de Projeto n. 53696/22;

1.5 Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H da Norma Técnica 01/2022, assinado pelo Proprietário da
edificação,  Nathana Yoshida Jacome, CNPJ: 41.793.800/0001-94, o Sr.  Nathana Yoshida Jacome.

1.6 Protocolo de Comissão Técnica de n. 108557/22.

1.7 Processo SEI: 202200011026149

1.8 Portaria n. 27/2022 – 21ª CIBM - SEI (000032589997)

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação:

2.1 Proprietário / Responsável pelo uso: Nathana Yoshida Jacome;

2.2 Responsável Técnico: Ulisses Virgílio de Oliveira, CREA: 1010358510D-GO;

2.3 Razão Social: Nathana Yoshida Jacome;

2.4 CNPJ: 41.793.800/0001-94;

2.5 Endereço: Rua Guardiano Martins Teixeira, Qd. 02, Lt. 13, Nova Cidade, Nerópolis/GO;

2.6 Divisão/Ocupação-Uso/Descrição: C-2 / Comércio com média e alta carga de incêndio / Edifícios de
lojas de departamentos, magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros;

Á
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2.7 Área Total Construída Apresentada: 403,30 m²;

2.8 Altura da Edificação: Térrea.

 

3. Solicitação/Argumentos:

É solicitado, através do Requerimento de Comissão Técnica – Anexo H da Norma
Técnica 01/2022 – Procedimentos Administrativos, a execução da Central de Gás da edificação em Nicho,
conforme as orientações contidas no item 5.3.22.3 da Norma Técnica 28/2014 Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP) - Parte I - Manipulação, utilização e Central de GLP:

 
"Execução de Central de Gás em Nicho, construindo uma parede corta-fogo com

resistência ao fogo de 120 minutos. De acordo com a Norma Técnica 08 - RESISTÊNCIA AO FOGO DOS
ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO, Anexo B. Será atingido utilizando paredes de blocos vazados de
concreto (2 furos), Bloco de 14 cm com  revestimento e forro em laje maciça de 16 cm de espessura,
assegurando os 120 minutos de TRRF."

O proprietário justifica sua solicitação afirmando a inexistência de área externa à
edificação para instalação da Central de GLP, alegando que a área já está construída e ocupa todos os
limites do lote em que se situa.
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4. Análise:

O solicitante faz seu requerimento considerando a inviabilidade de instalação da Central
de GLP em sua edificação que atenda aos parâmetros exigidos no item 5.3.1 da Norma Técnica 28/2014 -
Parte I:

"5.3.1 Os recipientes transportáveis trocáveis ou abastecidos no local (capacidade volumétrica igual ou
inferior a 0,5 m³) e os recipientes estacionários de GLP (capacidade volumétrica superior a 0,5 m³) devem ser
situados no exterior das edificações, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos mínimos
constantes nas Tabelas A1, A2, A3, A4 e A5 do Anexo A, exemplificados nos Anexos E, F, G, H e I." grifo
nosso.

Alega que sua edificação encontra-se já construída e sem espaço externo para a
instalação da Central, propondo como alternativa, a adoção de  Central Predial de GLP em Nicho,
conforme orientação alternativa apresentada na própria Norma Técnica para edificação existentes, contidas
no item 5.3.22 da NT 28/2014 - Parte I;

Dia 15/08/2022 foi realizada visita técnica no local e constatado que a edificação
comporta a instalação de uma Central de GLP em Nicho, conforme imagem abaixo:

 
Imagem I: Frente da Edificação

Edificação Razão Social: Nathana Yoshida Jacome
End.: Rua Guardiano Martins Teixeira, Qd. 02, Lt. 13, Nova Cidade, Nerópolis/GO 

 
Imagem II: Local proposto para instalação da Central de GLP em Nicho

Edificação Razão Social: Nathana Yoshida Jacome
End.: Rua Guardiano Martins Teixeira, Qd. 02, Lt. 13, Nova Cidade, Nerópolis/GO 
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4.1 Da Medida Alternativa / Solução Proposta:
 

A proposta apresentada para a solução da demanda é baseada em orientações da Norma
Técnica 28/2014 Parte I em seu item 5.3.22  e 5.3.22.3 para edificações existentes:

 NT 28/2014 Parte I:
"5.3.22 Edificações existentes que não possuam os recuos estabelecidos em norma e, por consequência,
impossibilidade técnica de instalação, podem, por exceção, adotar centrais prediais de GLP em nichos
(Anexo D). Estas centrais devem atender aos seguintes parâmetros:
5.3.22.3 A central deve ser instalada na fachada da edificação voltada para via pública, no pavimento
térreo e atender aos seguintes requisitos:
a) Ter área mínima de 1 m²;
b) Os recipientes devem distar no mínimo 0,8 m do limite frontal da propriedade;
c) Ter interposição de paredes resistentes ao fogo (TRRF 120 min) na parte superior da central e nas laterais.
Estas paredes devem apresentar resistência mecânica e estanqueidade com relação ao interior da edificação;
d) Ter capacidade máxima de até 2 recipientes de 0,108 m³ (P-45) ou 01 (um) 0,454 m³ (P-190);
e) Possuir na frente da edificação fechamento por porta metálica, que propicie área de ventilação permanente,
no mínimo, 0,32 m², na parte inferior;
f) Possuir veneziana de ventilação permanente, localizada acima da porta, com área mínima de 0,32 m²;
g) Atender às demais exigências de afastamentos de fonte de calor, ralos e depressões, sinalização, proteção
por extintores, prescritos nesta NT." grifo nosso
 

Na própria Norma Técnica 41/2019 em seus itens 6.3.3 e 6.3.3.2, também abrem a
possibilidade (como exceção) de instalação de Central de GLP nesses moldes - em Nicho, para as
edificações as quais não existam recuos estabelecidos em Normas específicas, com a inviabilidade
técnica de instalação;

NT 41/2019:
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"6.3.3 Edificações existentes que não possuam os recuos estabelecidos em NT específica e, por
consequência, impossibilidade técnica de instalação, podem, por exceção, adotar centrais prediais de GLP
em nichos (Anexo B). Estas centrais devem atender aos seguintes parâmetros:
6.3.3.2 A central pode ser instalada na fachada da edificação voltada para via pública, no pavimento
térreo e atender aos seguintes requisitos:
a) Ter área mínima de 1 m²;
b) Os recipientes devem distar no mínimo 0,8 m do limite frontal da propriedade;
c) Ter interposição de paredes resistentes ao fogo (TRRF 120 min) nas partes superior, posterior e nas laterais
da central. Estas paredes devem apresentar resistência mecânica e estanqueidade com relação ao interior da
edificação;
d) Ter capacidade máxima de até 2 recipientes de 0,108 m³ (P-45) ou 01 (um) 0,454 m³ (P-190);
e) Possuir na frente da edificação fechamento por porta metálica, que propicie área de ventilação permanente,
no mínimo, 0,32 m², na parte inferior;
f) Possuir veneziana de ventilação permanente, localizada acima da porta, com área mínima de 0,32 m²;
g) Atender às demais exigências de afastamentos de fonte de calor, ralos e depressões, sinalização, proteção
por extintores, prescritos em NT específica." Grifo nosso.

 
Apesar de notadamente a referida edificação não ser uma construção em que enquadre

como "Edificação Existente", podemos observar que nela não há espaço físico externo para cumprimento
da exigência contida no Protocolo de Análise de Projeto n. 53696/22:

"0.0 - OUTROS. OBS.: ¿ CENTRAL DE GLP: I- OS RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS TROCÁVEIS
OU ABASTECIDOS NO LOCAL (VOLUME IGUAL OU INFERIOR A 0,5M3) DEVEM SER SITUADOS
NO EXTERIOR DAS EDIFICAÇÕES, EM LOCAIS VENTILADOS, OBEDECENDO AS DISTÂNCIAS
MÍNIMAS DE SEGURANÇA DAS TABELAS A1, A2, A3, A4 E A5 DO ANEXO A DA NT 28/2014
PARTE I, CONFORME EXIGÊNCIA DO ITEM 5.3.1 DA PRÓPRIA NT 28/2014 PARTE I"

É razoável, por parte desta Comissão Técnica, a admissão do requerimento do
proprietário, de forma a viabilizar a construção da Central de GLP em Nicho na edificação, nos moldes
das orientações contidas nos itens 5.3.22 e 5.3.22.3 da NT 28/2014 - Parte I, assim garantindo a adequação
do referido imóvel com segurança;

 
 

5. PARECER:

   Levando-se em consideração ao exposto, esta Comissão Técnica decide por deferir a
solicitação pleiteada pelo proprietário, para execução de Central de GLP em Nicho atendendo os itens
5.3.22 e 5.3.22.3 da NT 28/2014 Parte I e a Lei 15.802, de 11 de setembro de 2006, que institui o Código
Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de Goiás.

O presente parecer condiciona-se a atual situação da edificação (Processo apresentado).
Caso seja alterada sua finalidade, leiaute, ocupação ou área, um novo projeto deverá ser apresentado ao
CBMGO, para avaliação e devidas providências.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás referente à segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à edificação.

 
É o parecer.
 

Nerópolis, 16 de agosto de 2022.

 

GISKARD XAVIER NUNES - Cap QOC
Presidente
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RODRIGO SUZANO RODRIGUES SILVA - 1º Ten QOC
Membro

 
 
 

RYLBER VARGAS PEREIRA – 2º Sgt QPC
Membro

 

Gabinete do Comando da 21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIROS
MILITAR, aos 07 dias do mês de  fevereiro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por GISKARD XAVIER NUNES, Comandante, em
16/08/2022, às 11:44, 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 RODRIGO SUZANO RODRIGUES SILVA,
Subcomandante, em 16/08/2022, às 11:45, 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 RYLBER VARGAS PEREIRA, Bombeiro (a) Militar,
em 16/08/2022, às 11:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032745691 e o código CRC 61D128E3.

 
21ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK S/N Qd.S/Q Lt.S/L - SETOR SAO PAULO -
Fone.: (62) 3513-1848 - CEP 75460-000 / NEROPOLIS - GO

 

Referência: Processo nº 202200011026149 SEI 000032745691

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032745691&crc=61D128E3


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

12º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 1/2022 - CBM/12º BBM-14211

                            

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. 47/2022 -
CCD/12ºBBM/6ºCRBM, de Rito Ordinário, inaugurado por meio da  Portaria nº 17/2022 - CBM
(000031065010), publicada no Bole�m Geral Eletrônico da Corporação n. 97/2022, em 24 de junho de
2022 (000031290358), tendo como encarregado o CAP QOC 03.207 ROBLEDO Curado de Camargo, para
apurar causas e atribuir responsabilidade quanto às irregularidades apontadas no Relatório Nº 15/2022
CBM/12º BBM-14211 da Inves�gação Preliminar Informal - IPI 12º BBM (000030652610), que registra
indícios de transgressão disciplinar come�da por militar, incidindo, em tese, no inciso II (chegar atrasado
ou faltar a qualquer evento, serviço ou instrução em que deva tomar parte ou assis�r) do ar�go 118, no
inciso X (envolver-se, durante o serviço, com assuntos alheios as suas funções que possam causar prejuízo
à execução das tarefas sob sua responsabilidade ) do ar�go 119 e incisos XVIII (abandonar serviço,
plantão ou função de sua responsabilidade) e XXXI (re�rar ou tentar re�rar, de qualquer lugar sob
administração militar, material, viatura ou animal, ou deles servir-se indevidamente, sem autorização do
responsável ) do ar�go 120, da Lei n. 19.969, de 11 de janeiro de 2018 - Código de É�ca e Disciplina dos
Militares do Estado de Goiás - CEDIME.

Insta mencionar que o Processo Administra�vo Disciplinar - PAD - de Rito Ordinário é
instaurado quando o Bombeiro Militar pra�ca atos passíveis de serem considerados transgressões
disciplinares de natureza Média ou Grave, tal como preceitua o Art. 71, do CEDIME, corroborando com a
�pificação con�da na citação dos militares acusados:

 
Art. 71. O processo administra�vo disciplinar ordinário é escrito e será
observado sempre que a transgressão disciplinar militar for de natureza
média e grave, mas que não se vislumbre de início a sanção de exclusão a
bem da disciplina ou de perda das prerroga�vas militares.

 

Os autos foram instruídos com provas documentais e testemunhais, bem como registros
de imagens em vídeo, consubstanciando elementos probatórios suficientes para materializar a fumaça do
bom direito face a verossimilhança entre os fatos objeto de apuração e a verdade real ob�da ao final dos
trabalhos de instrução disciplinar, conforme depreende-se do Parecer (000032439411) edificado pelo
Encarregado.

Salienta-se que houve a atuação do Militar qualificado como Acusado nos autos de per
si, assim como de representante legal imediatamente após sua cons�tuição, restando comprovado que
foram ofertadas as devidas oportunidades para realização da defesa, respeitados os prazos para
realização das manifestações e arrolar testemunhas em observância aos princípios do Contraditório e
Ampla Defesa.

Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das diligências
empreendias pelo Encarregado, e visando a preservação dos pilares fundamentais da hierarquia e



disciplina castrense, decido:

I - Acolher o Parecer (000032439411) elaborado pelo Encarregado, tendo em vista que
embora tenha ocorrido alguns fatos que poderiam ser enquadrados como transgressão, entendemos
jus�ficado pelo mo�vo de que se a Acusada �vesse agido de forma diferente, estaria também infringindo
o Ar�go 120, inciso XXVI  do CEDIME, o qual aqui transcrevo e é classificado como transgressão de
natureza grave:

 
Art. 120. São transgressões disciplinares graves:

...

"XXVI – deixar, sem jus�fica�va, de atender à obrigação de dar assistência
a sua família ou dependentes legais"

... .

 

II - Aplicar a jus�ficação das transgressões, conforme preceitua o Ar�go 21, incisos II e V
do Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás- CEDIME. Assim transcrito:

 
Art. 21. A transgressão poderá ser jus�ficada quando come�da:

I – na prá�ca de ação meritória, no interesse do serviço ou da ordem
pública;

II – em legí�ma defesa, própria ou de outrem;  (grifo nosso)

III – em obediência a ordem de superior não manifestamente ilegal;

IV – a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu
dever, em caso de perigo iminente, necessidade urgente, calamidade
pública, bem como preservar a ordem e a disciplina;

V – por mo�vo de força maior, plenamente comprovada;  (grifo nosso)

VI – no caso de ignorância plenamente comprovada, desde que não
atente contra os sen�mentos normais de patrio�smo, humanidade e
probidade.

Parágrafo único. Não haverá punição quando for reconhecida qualquer
outra causa de jus�ficação ou excludente de ilicitude prevista no Código
Penal Militar.

 

III - Em se tratando de causas de jus�ficação, não há de se falar em alteração de
comportamento da Miltar, conforme Art. 46 do CEDIME. Devendo permanecer no EXCEPCIONAL;

IV - À SAAD para providências no sen�do de Publicar a Decisão e, logo após, no�ficar o
Acusado na forma do Art. 64, inciso IX da NA-25.

 

Cidade de Goiás, aos 15 dias do mês de agosto de 2022.

 

 

ERDEBANE RODRIGUES MONTEIRO JÚNIOR - TC QOC
Autoridade Instauradora 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERDEBANE RODRIGUES MONTEIRO JUNIOR,
Comandante, em 15/08/2022, às 20:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000032754160 e o código CRC 3145B301.

 

12º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
RODOVIA GO-070 S/N, KM 129 - BAIRRO: RESIDENCIAL PAPYRUS - GOIAS - GO -

CEP 76.600-000.
 

Referência: Processo nº 202200011017933 SEI 000032754160

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000032754160&crc=3145B301

