
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 132, de 30 de agosto de 2022

 
Nomeia Comissão Técnica para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 99785/22 e
protocolo de Comissão Técnica número 133655/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 - CBMGO, resolve:

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

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação perante a
solicitação de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 99785/22 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão
Técnica n. 133655/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:

                                        - Presidente: 1º Ten QOC 03.856 Bruno MILIOLI Ferreira;

                                        - Membro: 1º Ten QOC 03.868 Leandro Matos BORTOLINI;

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

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

Eletrônico da Corporação.
 
 
 
Goiânia, aos 30 dias do mês de agosto de 2022.
 



 
MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA- TC QOC

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 31/08/2022, às 09:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033227506 e o código CRC 47C0BE1D.

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

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011028425 SEI 000033227506



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011028425
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Comissão Técnica 133655/22

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 70/2022
 
1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 132/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 99785/22;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 133655/22; e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Responsável Técnico, Engª.

Mario Ricardo Queiroz e Silva – CREA 14.273/D-GO.
 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E

INOVAÇÃO
2.2. Endereço: Rua Rezende, Jardim Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: E-4;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 5.577,39 m²;
2.5. Altura Apresentada: 3,3 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 2 Pavimentos.

 
3.  Requerimento 

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 –
Procedimentos Administrativos, para as exigências listadas abaixo:
 
3.1. Exigência/ Estudo de caso para análise:

“A LARGURA MÍNIMA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (EXCETO PARA AS PORTAS)
PARA AS OCUPAÇÕES EM GERAL É DE 1,2 METROS. CONFORME ITEM 5.4.2.1 ALÍNEA “A” DA NT-11.
NO AUDITÓRIO EXISTE UMA RAMPA COM 1,00 METRO DE LARGURA”

 
 3.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:

 



 





 



3.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:

Extrai-se do Anexo H juntado ao processo, que a solução proposta se baseia nos seguintes pontos:

Uma saída lateral alternativa de 90 cm de largura e duas portas de 1,60 m cada ao fundo do auditório, culminando
em uma largura total de 4,10 m, sendo 2,5 vezes maior que a largura mínima de 1,65 m exigida para a população
de 206 pessoas;
Auditório possui pequenas dimensões horizontais e, ainda sem considerar as saídas não exigidas, a distância
máxima a percorrer seria de 25 metros, muito inferior ao máximo previsto pela tabela B1 da NT-11;
O ambiente não se enquadra no item 5.5.3.1.1 da NT-11, tendo público inferior a 500 pessoas, portanto seria
necessário somente uma única saída de emergência, possuindo no caso concreto três saídas de emergência.

 
4. Comentários

O Projeto em questão é referente à uma escola voltada para ensino profissionalizante, enquadrando-
se a edificaçao na diviasão E-4, com carga de incêndio baixa e em processo de aprovação inicial, embora tenha sido
esclarecido pelo Responsável Técnico que a edificação fora construída muito anterior ao processo.



 
5. Referências Normativas e caso concreto

De antemão se faz necessário elucidar o fato de que uma edificação construída antes da aprovação
do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) não pode ser beneficiada através de
medidas de segurança mais brandas e/ou até mesmo ineficazes, simplesmente pela alegação de
impactos estruturais e construtivos, pois o correto e natural processo a ser respeitado é a elaboração
e a aprovação de projeto preceder a construção da edificação e não o contrário. 
Outrossim, em 2015, data informada da construção, já estavam vigentes normas técnicas que
regulamentavam as saídas de emergências em auditórios. 
Ainda neste sentido, é importante esclarecer que dificuldades técnicas e financeiras não são objetos
de análise do PSCIP e não devem pesar nas decisões, seja do analista ou seja da comissão técnica,
sendo, portanto, tais argumentos inteiramente do interesse do responsável técnico. À comissão
técnica cabe tão somente a análise das medidas alternativas e soluções propostas e decidir se as
mesmas são suficientes para sanar e/ou compensar as medidas não cumpridas no caso concreto.
Isto posto, vamos às Norma Técnica 11/2022 - Saídas de Emergência:
 

5.1 Referente as larguras das saídas de emergência, o item 5.4.1 da NT 11 prevê que:
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.

 
5.2 Referente as larguras mínimas das saídas de emergência, o item 5.4.2 da NT 11 prevê que:

 
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; (grifo nosso)
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;
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.
 

 
5.3 No que diz respeito a distância máxima a serem percorridas, a tabela B1 da NT 11 prevê que:



 
5.3 No que diz respeito a tipos e quantidade de saídas de emergência, o item 5.5.3 da NT 11 prevê que:

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.

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.
 

5.4 No que diz respeito as portas de saídas de emergência, o item 5.5.4.5 da NT 11 prevê que:
 
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.
 

5.3 Caso concreto
Conforme item 5.4.1 da NT-11 a largura da saída de emergência necessária para a edificação seria

de 1,65 metros, no entanto, a edificação apresenta, na configuração atual, 4,10 metros. A tabela B1 da NT-11 exige



uma distância máxima a percorrer de 40 metros, enquanto o auditório em questão possui uma distância a percorrer
por volta de 25 metros. Somando-se as larguras das saídas e a distância a percorrer ao fato do auditório possui três
saídas de emergência, quando somente uma seria suficiente, entende-se que tal composição pode ser interpretada
como medida compensatória.

Ressaltasse que, conforme item 5.5.4.5 da NT-11, caso a população do auditório seja mantida
superior a 200 pessoas, deve ser obrigatória a instalação de barra antipânico em todas as portas de saída de
emergência do ambiente.

 
6. Parecer

Diante do exposto, esta comissão decide:
6.1. DEFERIR o pedido no que tange a largura da escada e da rampa no interior do auditório, com

as seguintes dimensões mínimas: 80 cm para a escada, equivalendo a uma unidade de passagem e 1,00 metro para a
rampa, equivalendo a duas unidades de passagem, DESDE QUE seja observado o atendimento ao item 5.5.4.5 da
NT-11, referente a instalação de barra antipânico, quando a população for superior a 200 pessoas E AINDA, manter,
na entrada principal do auditório uma placa indicativa contendo a lotação máxima do ambiente, independentemente
da população.

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

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

Este é o parecer
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 31 dias do mês de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MOREIRA BORJA, Bombeiro (a) Militar, em
31/08/2022, 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 BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar, em
31/08/2022, 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 LEANDRO MATOS BORTOLINI, Bombeiro (a) Militar, em
31/08/2022, às 15:00, 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 000033267829 e o
código CRC E120515D.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

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

 

Referência: Processo nº 202200011028425 SEI 000033267829



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 131, de 30 de agosto de 2022

 
Nomeia Comissão Técnica para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 99765/22 e
protocolo de Comissão Técnica número 133658/22.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS

MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da 
Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 - CBMGO, resolve:

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

encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006 e Normas Técnicas da Corporação perante a
solicitação de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 99765/22 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão
Técnica n. 133658/22. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:

                                        - Presidente: 1º Ten QOC 03.856 Bruno MILIOLI Ferreira;

                                        - Membro: 1º Ten QOC 03.868 Leandro Matos BORTOLINI;

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

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

Eletrônico da Corporação.
 
 
 
Goiânia, aos 30 dias do mês de agosto de 2022.
 



 
MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA- TC QOC

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 31/08/2022, às 09:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033224835 e o código CRC 98B9477C.

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

COM C-117 (62)3274-2443

Referência: Processo nº 202200011028408 SEI 000033224835



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011028408
Nome: COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
Comissão Técnica 133658/22

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 69/2022
 
1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 131/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 99765/22;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 133658/22; e
1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido pelo Responsável Técnico, Engª.

Mario Ricardo Queiroz e Silva – CREA 14.273/D-GO.
 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação
2.1. Nome ou Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E

INOVAÇÃO
2.2. Endereço: Rua BF-25, Esquina com Av. JC-15, Bairro Floresta, Goiânia-GO;
2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: E-4;
2.4. Área Total Construída Apresentada: 5.577,39 m²;
2.5. Altura Apresentada: 3,3 m; e
2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: 2 Pavimentos.

 
3.  Requerimento 

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 –
Procedimentos Administrativos, para as exigências listadas abaixo:
 
3.1. Exigência/ Estudo de caso para análise:

“O AUDITÓRIO POSSUI ALGUMAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA IRREGULARES. A
LARGURA MÍNIMA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (EXCETO PARA AS PORTAS) PARA AS
OCUPAÇÕES EM GERAL É DE 1,2 METROS. CONFORME ITEM 5.4.2.1 ALÍNEA “A” DA NT-11”

 
 3.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:

 



 







 
3.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:

Extrai-se do Anexo H juntado ao processo, que a solução proposta se baseia nos seguintes
pontos:

Uma saída lateral alternativa de 90 cm de largura e duas portas de 1,60 m cada ao fundo do auditório,
culminando em uma largura total de 4,10 m, sendo 2,5 vezes maior que a largura mínima de 1,65 m exigida
para a população de 206 pessoas;
Auditório possui pequenas dimensões horizontais e, ainda sem considerar as saídas não exigidas, a distância
máxima a percorrer seria de 25 metros, muito inferior ao máximo previsto pela tabela B1 da NT-11;
O ambiente não se enquadra no item 5.5.3.1.1 da NT-11, tendo público inferior a 500 pessoas, portanto seria
necessário somente uma única saída de emergência, possuindo no caso concreto três saídas de emergência.

 
4. Comentários

O Projeto em questão é referente à uma escola voltada para ensino profissionalizante,
enquadrando-se a edificaçao na diviasão E-4, com carga de incêndio baixa e em processo de aprovação inicial,
embora tenha sido esclarecido pelo Responsável Técnico que a edificação fora construída muito anterior ao
processo.

 
5. Referências Normativas e caso concreto

De antemão se faz necessário elucidar o fato de que uma edificação construída antes da
aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) não pode ser beneficiada
através de medidas de segurança mais brandas e/ou até mesmo ineficazes, simplesmente pela
alegação de impactos estruturais e construtivos, pois o correto e natural processo a ser
respeitado é a elaboração e a aprovação de projeto preceder a construção da edificação e não o
contrário. 



Outrossim, em 2015, data informada da construção, já estavam vigentes normas técnicas que
regulamentavam as saídas de emergências em auditórios. 
Ainda neste sentido, é importante esclarecer que dificuldades técnicas e financeiras não são
objetos de análise do PSCIP e não devem pesar nas decisões, seja do analista ou seja da comissão
técnica, sendo, portanto, tais argumentos inteiramente do interesse do responsável técnico. À
comissão técnica cabe tão somente a análise das medidas alternativas e soluções propostas e
decidir se as mesmas são suficientes para sanar e/ou compensar as medidas não cumpridas no
caso concreto.
Isto posto, vamos às Norma Técnica 11/2022 - Saídas de Emergência:
 

5.1 Referente as larguras das saídas de emergência, o item 5.4.1 da NT 11 prevê que:
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.

 
5.2 Referente as larguras mínimas das saídas de emergência, o item 5.4.2 da NT 11 prevê que:

 
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; (grifo nosso)
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;
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.
 

 
5.3 No que diz respeito a distância máxima a serem percorridas, a tabela B1 da NT 11 prevê que:



 
5.3 No que diz respeito a tipos e quantidade de saídas de emergência, o item 5.5.3 da NT 11 prevê que:

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.

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.
 

5.4 No que diz respeito as portas de saídas de emergência, o item 5.5.4.5 da NT 11 prevê que:
 
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.
 

5.3 Caso concreto



Conforme item 5.4.1 da NT-11 a largura da saída de emergência necessária para a edificação
seria de 1,65 metros, no entanto, a edificação apresenta, na configuração atual, 4,10 metros. A tabela B1 da NT-11
exige uma distância máxima a percorrer de 40 metros, enquanto o auditório em questão possui uma distância a
percorrer por volta de 25 metros. Somando-se as larguras das saídas e a distância a percorrer ao fato do auditório
possui três saídas de emergência, quando somente uma seria suficiente, entende-se que tal composição pode ser
interpretada como medida compensatória.

Ressaltasse que, conforme item 5.5.4.5 da NT-11, caso a população do auditório seja mantida
superior a 200 pessoas, deve ser obrigatória a instalação de barra antipânico em todas as portas de saída de
emergência do ambiente.

 
6. Parecer

Diante do exposto, esta comissão decide:
6.1. DEFERIR o pedido no que tange a largura da escada e da rampa no interior do auditório,

com as seguintes dimensões mínimas: 80 cm para a escada, equivalendo a uma unidade de passagem e 1,00 metro
para a rampa, equivalendo a duas unidades de passagem, DESDE QUE seja observado o atendimento ao item
5.5.4.5 da NT-11, referente a instalação de barra antipânico, quando a população for superior a 200 pessoas E
AINDA, manter, na entrada principal do auditório uma placa indicativa contendo a lotação máxima do ambiente,
independentemente da população.

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

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

Este é o parecer
 
CAT, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 31 dias do mês de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MILIOLI FERREIRA, Bombeiro (a) Militar, em
31/08/2022, 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 GUILHERME MOREIRA BORJA, Bombeiro (a) Militar, em
31/08/2022, 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 LEANDRO MATOS BORTOLINI, Bombeiro (a) Militar, em
31/08/2022, às 14:57, 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 000033225374 e o
código CRC FEA7731E.

 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT 

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

 

Referência: Processo nº 202200011028408 SEI 000033225374



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 33, de 01 de setembro de 2022

 
 

Designa oficiais para função de Comandante Local da Operação
Tempestade em suas respectivas OBMs.

 
O Coronel QOC Comandante do 2º Comando Regional Bombeiro Militar, no uso das

respectivas atribuições legais e regulamentares, e nos termos da Ordem de Operação
56 (000032687856) constante dos Autos do Processo SEI n. 202200011026479,

 

RESOLVE:
 
Art. 1º Cancelar a Portaria 32 - 2º CRBM (000033081406);
Art. 2º Designar o 2º Ten QOA01.545 Helton Alves Ferreira, para a função de 

Comandante Local da Operação Tempestade 2022/2023 no âmbito do 4º BBM;
Art. 3º Designar o 2º Ten QOA 01.496 Eisenhower Firmino, para a função de 

Comandante Local da Operação Tempestade 2022/2023 do 13º BBM;
Art. 4º Designar o 2º Ten QOA 01.341 Márcio dos Santos Prado, para a função de 

Comandante Local da Operação Tempestade 2022/2023 no âmbito do 16º BBM;
Art. 5º Designar o 1º Ten QOA 01.280 Jorivan Firmino Dos Santos, para a função de 

Comandante Local da Operação Tempestade 2022/2023 no âmbito da 3º CIBM;
Art. 6º Designar o  1º Ten QOC 03.870 Samuel Chaves Barreto Borges Alves, para a

função de  Comandante Local da Operação Tempestade 2022/2023 no âmbito da 5º CIBM;
Art. 7º Designar o  2º Ten QOA RG. 01.263 Abel César Filho, para a função de 

Comandante Local da Operação Tempestade 2022/2023 no âmbito da 15º CIBM;
§ 1º Os Comandantes Locais da Operação, ora designados deverão inteirar-se de todas as

atribuições e ordens conferidas à função através da referida Ordem de atendimento 58 (000032539822) ,
envidando para o cumprimento das missões listadas, bem como anexar toda a documentação produzida
referente à operação no processo SEI 202200011025809.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da respectiva publicação em Boletim Geral
Eletrônico da Corporação.

 
2º Comando Regional Bombeiro Militar, em Rio Verde, 01 de setembro de 2022.

 
 

HÉLIO CRISTIANO DO CARMO - CORONEL QOC
Comandante do 2° CRBM

 



 

Documento assinado eletronicamente por HELIO CRISTIANO DO CARMO, Comandante, em
02/09/2022, às 14:47, 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
000033304265 e o código CRC DE33CFDF.

2º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 
RUA 13 176 Qd.24 Lt.04, ESQ. C/ RUA 10 - Bairro VILA AMÁLIA - RIO VERDE - GO - CEP 75906-160

- (64)3613-1284.
                   

Referência: Processo nº 202200011026479 SEI 000033304265
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 448, de 01 de setembro de 2022

 

Designa comissão de especialistas na área de salvamento em altura para elaboração de parecer técnico.

 

O SUBCOMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, nos termos do ar�go 115 do Decreto estadual nº 9.690, de 6 de
julho de 2020, que aprova o Regulamento da Secretaria da Segurança Pública, tendo em vista o disposto
no art. 4º da Portaria nº 32/2015 - CG, e considerando o que consta no O�cio nº 47837/2022/CBM
(000033227667), subscrito pelo Cel QOC 01.310 EMERSON Divino Gonçalves Ferreira, resolve:

 

Art. 1º  Designar os militares abaixo relacionados para comporem comissão de
especialistas na área de Salvamento em Altura, visando a elaboração de parecer técnico para verificar se
as ações executadas pelo 2º Sgt QP/Combatente 02.047 Leandro VILARINS se enquadram como ato de
bravura, nos termos da Lei estadual nº 15.704, de 20 de junho de 2006, bem como análise quanto aos
procedimentos realizados, com base na Portaria nº 32/2015 – CG):

 

I – Cap QOC 02.358 CLEVER Fideles Reis (CCD);

II –  1º Ten QOC 03.864 Jefferson FERREIRA Souza (8º BBM); e

III – 1º Ten QOC 03.866 KENYO Rocha Visconde (CAT).

 

Art. 2º  Estabelecer o prazo de 10 dias para entrega dos trabalhos por parte da comissão
ora designada.

 

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

 

Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data da respec�va publicação.

 

Secretaria Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO, Subcomandante
Geral, em 01/09/2022, às 15:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.



05/09/2022 11:55 SEI/GOVERNADORIA - 000033285853 - Portaria

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39564812&infra_siste… 2/2

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
000033285853 e o código CRC 82D9B4C5.

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 202200011019093 SEI 000033285853



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 800, de 30 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011028421, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
1º Ten QOA/Administra�vo 01.607 LUCIANO JOSÉ DA SILVA, CPF: 768.243.061-34, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 3/2001-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Interno nº 2/2002-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Interno nº 15/2003-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 56/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Interno nº 9/2005-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se "Exercício:
2005";

VI - Bole�m Interno nº 2/2006-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2005", leia-se "Exercício:
2006";

VII - Bole�m Interno Eletrônico nº 3/2007-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Interno Eletrônico nº 1/2008-5º GB, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 182/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 13/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 216/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 158/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-se
"Exercício: 2012";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 8/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-se
"Exercício: 2013";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 12/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-se
"Exercício: 2014";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 224/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-se
"Exercício: 2015";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 107/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-
se "Exercício: 2016";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 228/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 138/2017-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 8/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2019";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 110/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-se
"Exercício: 2019";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 127/2018-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2018", leia-se "Exercício: 2019";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 185/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 104/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 115/2019-CBMGO (suspensão), onde se lê:
"Exercício: 2019", leia-se "Exercício: 2020";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 164/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 3/2021-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
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 



 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
02/09/2022, às 15:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 03/09/2022, às 10:09, 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
000033226746 e o código CRC 0D280D9B.

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 202200011028421 SEI 000033226746



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 799, de 30 de agosto de 2022

 

 

Dispõe sobre re�ficação de Férias em ficha individual.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do ar�go 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020 e o COMANDANTE DE GESTÃO E
FINANÇAS em atenção ao disposto no ar�go 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de
2013, e ainda o Despacho nº 618/2020 - CONSER (000017346450), Despacho nº 511/2021 - SG
(000018077051) e do teor dos autos do processo SEI nº 202200011028419, resolvem:

 

Art. 1º  Re�ficar, para fins de regularização de ficha individual, os exercícios de férias do
2º Sgt QP/Combatente 01.605 LUCIANO FREITAS BORGES, CPF: 831.888.781-68, nos seguintes termos:

I - Bole�m Interno nº 22/2001-GSE, onde se lê: "Exercício: 2000", leia-se "Exercício:
2001";

II - Bole�m Geral nº 5/2002-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2001", leia-se "Exercício:
2002";

III - Bole�m Geral nº 25/2003-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2002", leia-se "Exercício:
2003";

IV - Bole�m Geral nº 50/2004-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2003", leia-se "Exercício:
2004";

V - Bole�m Geral Financeiro nº 5/2005-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2004", leia-se
"Exercício: 2005";

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

VII - Bole�m Geral Financiero nº 12/2006-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2006", leia-se
"Exercício: 2007";

VIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 73/2008-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2007", leia-se
"Exercício: 2008";

IX - Bole�m Geral Eletrônico nº 67/2009-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2008", leia-se
"Exercício: 2009";

X - Bole�m Geral Eletrônico nº 161/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";



XI - Bole�m Geral Eletrônico nº 197/2010-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2009", leia-se
"Exercício: 2010";

XII - Bole�m Geral Eletrônico nº 48/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 126/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-
se "Exercício: 2011";

XIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 147/2011-CBMGO (suspensão), onde se lê: "Exercício:
2010", leia-se "Exercício: 2011";

XV - Bole�m Geral Eletrônico nº 188/2011-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2010", leia-se
"Exercício: 2011";

XVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 147/2012-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2011", leia-
se "Exercício: 2012";

XVII - Bole�m Geral Eletrônico nº 144/2013-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2012", leia-
se "Exercício: 2013";

XVIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 14/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2013", leia-
se "Exercício: 2014";

XIX - Bole�m Geral Eletrônico nº 166/2014-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2014", leia-
se "Exercício: 2015";

XX - Bole�m Geral Eletrônico nº 211/2015-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2015", leia-se
"Exercício: 2016";

XXI - Bole�m Geral Eletrônico nº 126/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2016", leia-
se "Exercício: 2017";

XXII - Bole�m Geral Eletrônico nº 195/2016-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2017", leia-
se "Exercício: 2018";

XXIII - Bole�m Geral Eletrônico nº 59/2018-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2018", leia-
se "Exercício: 2019";

XXIV - Bole�m Geral Eletrônico nº 162/2019-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2019", leia-
se "Exercício: 2020";

XXV - Bole�m Geral Eletrônico nº 113/2020-CBMGO, onde se lê: "Exercício: 2020", leia-
se "Exercício: 2021";

XXVI - Bole�m Geral Eletrônico nº 200/2021-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
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 



 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
02/09/2022, às 15:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 03/09/2022, às 10:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033226698 e o código CRC BF6F36DE.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 813, de 02 de setembro de 2022

 

Dispõe sobre concessão de indenização por localidade - AC3.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei n° 18.305, de 30 de dezembro de 2013 e do art. 114, do
Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto Estadual n° 9.690, de 6 de julho de 2020, e
o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS em atenção ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual n° 18.305, de 30 de
dezembro de 2013, e considerando o teor dos autos do Processo SEI n° 202200011027097, resolvem:

 

Art. 1°  Conceder o pagamento da indenização por localidade - AC3, prevista no Capítulo IV, art. 9° da Norma
Administra�va n° 09, atualizada em 16 de fevereiro de 2022, a par�r de 1º de setembro de 2022, aos seguintes militares,
conforme quadro abaixo:

ORD MILITAR CPF LOCALIDADE
1 2º Ten QOA/Convocado 01.372 FERNANDO DOMINGOS ALMEIDA 529.595.621-00 26ª CIBM - Valparaíso de Goiás
2 ST QPC/Convocado 01.093 EVALDO MARQUES LINO 410.038.291-04 18º BBM - Goianésia

 

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

 

Art. 3°  Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 02/09/2022, às 15:49, conforme
art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-Geral, em 03/09/2022, às
10:09, 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 000033344596 e o código CRC
378AA3E7.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
 
 
 

Ata da Reunião Ordinária CPP n. 29/2022

 

Aos 09 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h30, na sala de reunião
do Comando Geral, a Comissão de Promoção de Praças (CPP), formada pelo Coronel Jailton Pinto de
Figueiredo, Presidente, Coronel Pablo Lamaro Frazão, Membro Nato, Coronel Claison Alencar Pereira,
Membro Nato, Tenente-Coronel Tiago Rodrigues Ribeiro, Membro Efe�vo, Tenente-Coronel Marcus
Vinícius Borges Silva, Membro Efe�vo e Capitão José Rodolfo Vicente Ribeiro, Secretário, reuniu-se em
caráter ordinário para tratar do pedido de Promoção por Ato de Bravura con�do no Processo SEI
n. 202100011021139. No transcorrer da Sindicância Meritória n. 82/2021 - CCD/15ª CIBM, con�da no
processo, foram iden�ficadas ações possivelmente compa�veis com ato de bravura, come�das pelo CB
QP/Comb. 03.699 Donato Oliveira LIMA Pires. Após análise dos autos, verifica-se que o fato ensejador do
pedido se deve ao descrito no O�cio nº 34065/2021 - CBM (000022031760), que conforme
consubstanciado no Parecer do encarregado, se cons�tuiu da seguinte maneira: "no dia 29 de Abril do
ano de 2018 por volta das 15h:50min Cb QP/Combatente RG. 03.699 Donato Oliveira LIMA Pires
encontrava-se a passeio na Lagoa Feia no município de Formosa, juntamente com seu primo e sua filha.
Neste momento, foi constatado pelo sindicado um grande tumulto as margens da lagoa, ponto o qual a
ví�ma Valdeir Rodrigues de Sousa veio a submergir e sumir do campo de visão de seu irmão
Valdinei Rodrigues de Sousa e seus amigos que os acompanhavam, indagando o mo�vo foi-lhe informado
o afogamento de um homem a poucos instantes na lagoa. O Cb Lima, imediatamente, pediu para que os
civis no local chamassem o bombeiro através do 193 e adentrou a lagoa, por conseguinte começou a
realizar manobras de canivete e busca em apnéia na eminencia de encontrar a ví�ma, após sucessivas
tenta�vas obteve sucesso na busca e com ajuda de uma moto aquá�ca rebocou a ví�ma até a margem,
situação reafirmada pelo irmão da ví�ma nas diligências realizadas. Ao chegar a margem o militar
supracitado constatou a parada cardiorrespiratória da ví�ma e imediatamente iniciou as manobras de
ressuscitação cardiopulmonar através de massagens cardíacas e respirações boca a boca, por sua vez a
ví�ma alternava entre o quadro de parada cardiorrespiratória e parada respiratória e expelindo muito
secreções pela boca, situação reafirmada pelas declarações dos bombeiros nas diligências. Neste
intervalo de tempo, três viaturas sendo as duas primeiras uma unidade de resgate e uma unidade de
salvamento e resgate, do 19º Batalhão Bombeiro Militar de Formosa chegaram ao local e a guarnição de
serviço juntamente com apoio do Cb Lima con�nuaram as manobras de suporte básico a vida. Por úl�mo
e após um curto período de tempo uma unidade de suporte avançado do SAMU chegou ao local, onde um
médico e um enfermeiro realizaram o suporte avançado a ví�ma, sendo esta transportada com vida
a unidade de saúde, situação afirmada pelos militares e irmão da ví�ma que acompanharam o
atendimento". Postas em análise todas as alegações e documentações apresentadas pelo requerente,
esta Comissão entende e faz questão de parabenizar o CB QP/Comb. 03.699 Donato Oliveira LIMA Pires
pela coragem e eficiência demonstrada na busca e localização da ví�ma, bem como na adequada
implementação do Protocolo de Ressuscitação Cardiopulmonar - RCP. É indispensável a valorização do
referido militar pela disposição e inicia�va apresentadas diante de tão complexa ocorrência. No entanto,
para consecução da promoção por ato de bravura é imprescindível o fiel cumprimento de todos pré-
requisitos norma�vos. Como o conjunto probatório apresentado não foi suficiente para o convencimento
de que todos os elementos essenciais, que descrevem o Ato de Bravura, constantes na Portaria n.
32/2015 – CG, es�vessem presentes na ocorrência, por unanimidade de votos, esta Comissão declina
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pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA do CB QP/Comb. 03.699
Donato Oliveira LIMA Pires. Pelo brilhan�smo apresentado no atendimento a ví�ma, a Comissão de
Promoção de Praças sugere a condecoração do militar com a Medalha de Mérito por Reconhecimento
Profissional. Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Cel QOC BM Presidente da Comissão de Praças deu por
encerrada a reunião às 17h00min desta mesma data, determinando que seja encaminhada esta Ata
decisória ao Excelen�ssimo Sr. Comandante Geral solicitando a avaliação, aprovação e publicação em
Bole�m Geral, de acordo com o art. 25 da Lei 15.704 de 20/06/06. A presente ata será assinada
posteriormente, via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, pelos membros da Comissão.

 

 

JAILTON Pinto de Figueiredo – Cel QOC

Presidente

 

 

PABLO Lamaro Frazão – Cel QOC

Membro Nato   

 

 

Claison ALENCAR Pereira – Cel QOC

Membro Nato   

 

 

Tiago Rodrigues RIBEIRO – TC QOC

       Membro Efe�vo

 

 

 Marcus VINÍCIUS Borges Silva – TC QOC

Membro Efe�vo

 

 

JOSÉ RODOLFO Vicente Ribeiro – Cap QOC

Secretário

 

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS BORGES SILVA, Membro de
Comissão, em 18/08/2022, às 10:00, 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 CLAISON ALENCAR PEREIRA, Membro de
Comissão, em 18/08/2022, às 10:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO RODRIGUES RIBEIRO, Membro, em
18/08/2022, às 14:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
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8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Membro, em 18/08/2022,
às 14:56, 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 JOSE RODOLFO VICENTE RIBEIRO, Secretário (a),
em 19/08/2022, às 10:59, 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 JAILTON PINTO DE FIGUEIREDO, Presidente, em
19/08/2022, às 12:04, 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
000032636495 e o código CRC 46F031B5.
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