
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 130, de 29 de agosto de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número 131144/21.

 

 
O COMANDANTE DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de

suas atribuições legais e regulamentares, nos termos da  Lei 15.802 de 11 de setembro de 2006 e da Norma Técnica n. 01 - CBMGO, resolve:
 
 
Art. 1º Nomear Comissão Técnica para analisar e  emitir parecer inerente aos itens que encontram-se em desacordo com a Lei 15.802/2006

e Normas Técnicas da Corporação para a solicitação de Parecer Técnico referente ao processo de Vistoria de Funcionamento n. 131144/21 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico. 

 
Art. 2º Delegar a função de Presidente da Comissão ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 3º Designar para compor a referida Comissão os seguintes militares:
- Presidente: Cap QOC 02.353 Cláudio Silva da Silveira;
- Membro: 1º Ten QOC 03.673 Márcio Ferreira Magalhães; e
- Membro: 2º Ten QOC 03.866 Kenyo Rocha Visconde.
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos;



 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral Eletrônico da Corporação.
 
Goiânia, aos 29 dias do mês de agosto de 2022.
 

 
MICHELSSEN RODRIGUES DE  FARIA -TC QOC

Comandante do CAT
 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante, em 05/09/2022, às 15:15, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000033198752 e o código CRC A1B4F8DC.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011028295
Nome: CONDOMINIO DO EDIFICIO PUEBLA
Assunto: Comissão Técnica

PARECER CBM/DIC-CAT-18970 Nº 24/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Portaria n. 130/2022 – CBM;
1.4 Protocolo de Inspeção de nº  131144/21;
1.5 Protocolo de Comissão Técnica nº  112062/22;
1.6 Solicitação de Comissão Técnica – Ocupação/Uso: Residencial, A-2. 
1.7 Anexo H de solicitação, assinado pela responsável técnica pelo pedido, o Sr. Luciano Alex do
Nascimento, CREA 5070645943/D SP e pelo responsável pelo Uso da edificação, a Sra. Meire Naves.
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

 

2.1 Nome ou Razão Social: Condomínio do Edifício Puebla;
2.2 Endereço: rua 17-A, nº 350 QUADRA67-A LOTE 35, Setor Aeroporto, Goiânia - Goiás - CEP;
74.070-100;
2.3 CNPJ: 03.781.911/0001-91;
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Comercial, A-2;
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 600,96m²;
2.6 Altura informada: 24m (6 pavimentos).
 
 

3. REQUERIMENTO

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

3.1.1 Exigência / Estudo de caso para análise:

Í



DESOBSTRUIR AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA Obs: Há somente uma
escada estilo espiral para rota de fuga do subsolo para o térreo. Foi orientado fazer uma
saída paliativa para pedestres pelo próprio subsolo, ou adequar saída para o térreo
conforme NT 11.
 
 
3.1.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:

Técnica para a solicitação: O edifício do condomínio Puebla possui 36
anos (sendo constituído em 27/08/1987, segundo cartão CNPJ), por ter obtido o habite-
se e o alvará de funcionamento dos CBMGO desde sua entrega pela construtora ao
presente momento, pedimos o deferimento da sua contínua utilização, certos que à época
de sua construção atendia as normas vigentes, e que estas se modificam com passar dos
anos para melhorar a segurança e o conforto da população, e como na época de sua
construção atendida às normativas estabelecidos pela ABNT NBR 9077:1985, que foi
atualizada em 2011, porém, sem alteração do texto, que nos fala abaixo em: 
4.7.7 Escadas em edificações com população total inferior a 50 pessoas 
Justificativa: edificação possui 24 moradores fixos. 
Qualquer tipo de escada de emergência pode ter largura de 90 cm e degraus
ingrauxidos, respeitadas as demais exigências para escadas de saídas de emergência,
quando se enquadrar em uma das seguintes situações: 
a) atender a edificações classificadas nos grupos de ocupação A, B, D, G, I ou J, com
população total do prédio inferior a 50 pessoas, sendo uma edificação baixa (tipo L -
altura até 6,00 m); 
b) a escada for exigida apenas como segunda saída, desde que haja outra escada que
atenda a toda população, que não pode ultrapassar 50 pessoas, nos mesmos grupos de
ocupação citados na alínea anterior. 
Justificativa: A escada helicoidal tem única função de ligação entre subsolo e térreo,
não sendo rota de fuga em caso de incêndio, uma vez que esta se dá pelo térreo do
prédio. 
5.7.3.1 Os degraus devem: 
a) Ter altura h, compreendida entre 16 cm e 18 cm, com tolerância de 0,5 cm; 
Justificativa: degraus com 17 cm, dentro do interval orientado pela ABNT NBR
9077:2011. 
b) Ter largura b, dimensionada pela fórmula de Blondel: 
Justificativa: Atende fórmula de Blondel segundo a ABNT NBR 9077:2011 
5.7.5.1 As escadas de uso restrito devem: 
b) Ter largura mínima de 80 cm; 
Justificativa: largura de 83 cm, atendendo acima do mínimo da norma ABNT NBR
9077:2011 
c) Ter os pisos em condições antiderrapantes, com no mínimo 0,5 de coeficiente de atrito
dinâmico, conforme norma brasileira ou internacionalmente reconhecida, e que
permaneçam antiderrapantes com o uso;

Justificativa: sim possui de condições antiderrapantes de acordo com a
ABNT NBR 9077:2011 e visto no detalhe da imagem 6 do laudo LAERF 24.06.22. 
d) Ser dotadas de corrimãos, atendendo ao prescrito no item 5.8, bastando, porém,
apenas um corrimão nas escadas com até 1,1 m de largura, e dispensando-se corrimãos
intermediários; 
Justificativa: Possui corrimão com altura de 86 cm e distanciamentos da parede com
largura e afastamentos suficientes para o usuário utilizar sem obstrução da passagem da
mão conforme visto na imagem 6 do laudo LAERF 24.06.22. 
f) Atender ao prescrito no item 5.7.3 (dimensionamento dos degraus, conforme fórmula
de Blondel, balanceamento e outros) e, nas escadas curvas (escadas em leque),
dispensa-se a aplicação da fórmula dos patamares (5.7.3.3), bastando que o patamar
tenha um mínimo de 80 cm; 
Justificativa: Atende o dimensionamento conforme demosntrado no laudo. E a ABNT



NBR 9077:2011, Detalhe imagem 3 do laudo LAERF 24.06.22. 
g) Ser balanceados quando o lance da escada for curvo (escada em leque) ou em
espiral. Nestes casos a medida da largura do degrau será feita segundo a linha de
percurso e a parte mais estreita destes degraus ingrauxidos de forma que não tenha
menos de 15 cm para lanço curvo e 7 cm para espiral. 
Justificativa: Possui de 30 cm para lanço curvo e 11,5 cm para espiral, atendendo ao
item g da ABNT NBR 9077:2011, e visto na imagem 3 do laudo LAERF 24.06.22.
 
 
3.1.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:

solicitamos o deferimento pela proposta de rota de fuga alternativa,
sendo: Térreo - Segue direto para porta de saída à esquerda e descendo as escadas; (Já
adotada pelo condomínio e autenticada pelo CBMGO nos 36 anos do condomínio) 
Subsolo – Criação de uso restrito do portão da garagem como rota de fuga. (Será
necessário instalação de botão de abertura de emergência para manter portão aberto e
travado em caso de acidente).
 
 
3.2.1 Exigência / Estudo de caso para análise:

INSTALAR OU CORRIGIR GUARDA-CORPO COM ALTURA
MÍNIMA DE 1,05 M, PREENCHIDO CONFORME EXIGÊNCIA NORMATIVA Obs:
Escada espiral de acesso do subsolo para o térreo
 
 
3.2.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:

A escada em espiral está confinada em estrutura de concreto, sem
espaço ou meios para quedas, todavia o guarda corpo não atende a norma atual
 
 
3.2.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:

Será realizado a manutenção do guarda-corpo, com acréscimo de
15cm a 20 cm de altura para atendimento à norma atual.
 
 
3.3.1 Exigência / Estudo de caso para análise:

INSTALAR CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA, COM
ALTURA ENTRE 80 CM E 92, CM DO PISO, FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE
INFERIOR, COM LARGURA ENTRE 3,8 E 6,5 CM, AFASTADO 4 CM DA PAREDE E
EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE Obs: Escada espiral de acesso do
subsolo para o térreo.
 
 
3.3.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:

A escada é em espiral ou caracol, não é possível técnicamente a
instalação de corrimão em ambos os lados. Quanto ao lado que está adjacente à parede,
o mesmo possui 86 cm do piso, conforme imagem número 12 do laudo em anexo, e
possui 8,5 cm de afastamento da parede e 3 cm de largura.



 
 
3.3.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:

Solicitamos o deferimento pela permanência do corrimão como está,
sem alterações do mesmo, em razão de estar em atendimento à ABNT NBR 9077:1985,
ter pouco uso de circulação e estar com distância da parede que permite a mão correr
livremente sem ficar presa, o corrimão.possui 3cm de largura, o que já promove certo
conforto ao segurá-lo.

 
 

4. CONSIDERAÇÕES

Trata-se de uma edificação com ocupação de risco predominante Residencial, A-2, com
6 pavimentos, altura de 24m e área total de 600,96 m² onde, sua construção é anterior a data de 10 de
março de 2007, aplicando-se, assim, as exigências da NT-41 (Edificações Existentes).

Em vistoria realizada através do protocolo 131144/21 foi verificada a instalação de uma
escada em espiral interligando os pavimentos subsolo-garagem e o pavimento térreo que, a princípio, não
estaria atendendo completamente os requisitos previstos na NT-11 (Saídas de Emergência) para uma
escada de uso principal para uma determinado pavimento podendo, entretanto, ser prevista apenas como
escada secundária, para acessos restrito a uma população inferior a 20 pessoas. 

Também foram levantados questionamentos sobre a necessidade de previsão de guarda-
corpo e de adequações na altura do corrimão.

Uma vez que o conjunto portão e rampa de acesso de veículos ao pavimento possui
acesso direto à parte externa da edificação, foi proposta pelo requerente a previsão de botão interno de
emergência para que, em uma situação de necessidade, alguma pessoa que esteja neste pavimento durante
uma situação de emergência possa utilizar mais esta opção de saída.

Lembramos que, por se tratar de uma edificação existente, a NT-41 apresenta algumas
adaptações possíveis para as escadas de emergência dessas edificações. No item 6.1.2.4.1 traz a previsão
de redução da população do pavimento em 30% (trinta por cento) em relação à capacidade prevista na NT-
11para cada unidade de passagem que a escada em questão possuir. 

Com relação à exigência de previsão de guarda-corpo, entendemos que não é exigível,
uma vez que a própria parede estrutural está limitando a parte externa da escada em leque, não havendo,
assim, risco de queda. Nesse sentido, o requerente não necessitará promover qualquer adequação no
guarda-corpo já previsto.

Com relação ao corrimão em ambos os lados, entendemos que nestes tipos de escadas
em leque não há viabilidade técnica de atendimento a essa exigência. Contudo, foi verificado que apesar
da altura de instalação estar dentro do exigido, a largura mínima do corrimão está abaixo do mínimo
exigido (6,5cm ou, para seção circular, variando de 3,8cm a 6,5cm), constando apenas 3cm de largura de
corrimão plano.

Também foi apontado um rebaixo no corredor de acesso a escada, promovido pela
construção de uma viga estrutural. Bem como não foi informado ao certo qual seria a largura desse
corredor de acesso bem como a largura da escada em leque, porém, este acesso ao térreo foi previsto desta
forma e já vem sendo utilizada assim desde o ano de 1987.

Mesmo com todos os pontos conflitantes com a Norma atual de saídas de emergência
(NT-11) e mesmo prevendo as adaptações da NT-41, por se tratar de edificação existente, verificamos que
esta escada em leque não atende a todos os requisitos. Porém, conforme foi justificado no requerimento
que há uma inviabilidade técnica para a correção ou construção de outra escada em outro ponto, ou a
criação de uma abertura exclusiva da rampa de veículos, feita diretamente para a parte externa,
entendemos que, de forma totalmente excepcional e apenas como medida compensatória, a sugestão de
utilização da rampa e portão de acesso de veículos com a previsão de botoeira de emergência na parte
interna para promover sua abertura, realmente pode aumentar a segurança para os usuários deste



pavimento. Lembramos, ainda, que neste tipo de pavimento garagem a população considerada é muito
baixa, e ao aplicar as reduções previstas na NT-41, para as capacidades das unidades de passagem que a
escada possui, essa medida não impactará nesta população, por já ser muito baixa. 

5. PARECER

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

escada em leque/espiral interligando o pavimento subsolo/garagem ao pavimento térreo, da forma que se
encontra, devendo, entretanto, conforme sugestão do próprio requerente, ser instalado botão interno ao
pavimento para promoção da abertura do portão em situações de emergência, complementando, assim, a
segurança geral para os usuários do pavimento estudado. Deverá ser providenciada sinalização apropriada
alertando e orientando os usuários sobre a existência desta opção secundária ( a opção principal continuará
sendo a escada em leque) em caso de necessidade. 

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

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

 
Este é o parecer.
 
 

Cláudio Silva da Silveira - 1º Ten QOC
(Presidente)

 
 

Márcio Ferreira Magalhães - 1º Ten QOC 
(Membro)

 
 

Kenyo Rocha Visconde - 2º Ten QOC
(Membro)

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 09 dias do mês de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO FERREIRA MAGALHAES, Bombeiro (a)
Militar, em 09/09/2022, às 17:02, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por KENYO ROCHA VISCONDE, Bombeiro (a) Militar,
em 09/09/2022, às 17:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO SILVA DA SILVEIRA, Chefe, em
09/09/2022, às 17:56, 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
000033198911 e o código CRC B40B0F82.



 

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT

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

 
 

PORTARIA Nº 466, de 13 de setembro de 2022

 

Designa gestor e suplente de contrato 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 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 o que consta dos autos do
Processo Administra�vo SEI nº 202200011013430, resolve:

 

Art. 1º  Designar o Cap QOC 02.704 Luciano Alexandre de FREITAS - CPF nº 005.514.471-
33 como Gestor do Contrato nº 11/2022 (000032285420), que tem por objeto a locação de 1 (um)
so�ware denominado Sistema Gerencial de Prestação de Contas – SGPC, por um período de 12 (doze)
meses, para uso do Fundo Rota�vo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que entre si
celebram o Estado de Goiás, representado pela pela Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP/GO,
com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e a empresa Top System
Informá�ca LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.965.288/0001-52.

 

Art. 2º  Designar o Cb QP/Combatente 03.519 LUCIANO Silva FILHO - CPF nº
010.844.181-42, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a subs�tuição do �tular em casos de
impedimento e afastamento.

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

 

Art. 3º  Determinar ao gestor do contrato em questão a estrita observância à legislação
de regência, em especial o disposto no ar�go 4º, §§ 1º a 3º, do Decreto Estadual n. 9.561, de 21 de
novembro de 2019, verbis:

Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado até 10 (dez) dias após o recebimento da nota
fiscal ou da fatura pela unidade administra�va responsável.

§ 1º A disponibilização da nota fiscal ao setor financeiro deverá ser feita até 5 (cinco) dias após o atesto.

§ 2º O prazo para a disponibilização da nota fiscal ao setor financeiro indicado no § 1º deste ar�go poderá
ser alterado em cada secretaria ou órgão por ato do Secretário de Estado ou do dirigente máximo.

§ 3º Com as CMDFs ajustadas, é de responsabilidade do órgão/unidade orçamentária que os pagamentos
sejam realizados cumprindo a ordem cronológica.

 

Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das
providências que lhe são afetas.



 

Art. 5º  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 e Diário Oficial do
Estado. 

 

Art. 6º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à
duração do respec�vo contrato.

 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 14/09/2022, às 16:33, 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
000033631497 e o código CRC CE86E280.
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