
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 47, de 15 de setembro de 2022

 

O TC QOC Comandante do 3º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares previstas na Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006 (Redação alterada pela Lei
n. 18.204, de 12 de Novembro de 2013), e na Norma Técnica n. 01, RESOLVE:

Art. 1º Nomear comissão para analisar tecnicamente o processo de protocolo n.
127144/22 -SIAPI/CBMGO e emi�r parecer referente a item(ns) em desacordo com a Lei n. 15.802/06 e
suas Normas Técnicas.

Art. 2° A comissão será composta por:

1º Ten QOA 02.042 Leandro de Santana Ribeiro
3º Sgt QPC  02.599 Renato Rodrigues Teixeira
3° Sgt QPC 03.013 Elber Chitarra Macedo Silva

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Encaminhar esta portaria ao Comando de Gestão e Finanças para que seja
publicada em Bole�m Geral Eletrônico.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Anápolis, aos 15 dias do mês de setembro de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por ALTIERI ARAUJO DE OLIVEIRA, Comandante, em
16/09/2022, às 10:37, 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
000033740744 e o código CRC 615D85CD.

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
PRACA PRESIDENTE VARGAS , - Bairro JARDIM AMERICA - ANAPOLIS - GO - CEP 75115-685 - (62)3328-2433.

Referência: Processo nº 202200011030532 SEI 000033740744

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033740744&crc=615D85CD


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

16º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011028964

Nome: 16º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Comissão Técnica: 133650/22

PARECER CBM/CBM/16º BBM-09903 Nº 8/2022

1. Referência

 

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 25/2022 – CBM;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 99830/22;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 133650/22; 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: Rodovia  GO-341 C/ Av. Cabeceira Alta, Parque dos Jatobás, Mineiros-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. Quan�dade de Pavimentos Apresentada: 2 Pavimentos.

 

3. Requerimento

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos Administra�vos, 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 Alterna�va / Solução Proposta:

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

Uma saída lateral alterna�va 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 constru�vos, 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 sen�do, 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 alterna�vas 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 sen�do 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 quan�dade de saídas de emergência:

5.5.3.1 Para definir a quan�dade de saídas/escadas devem ser considerados os critérios de largura (quan�dade 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 dis�ntos 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
an�pânico 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 disposi�vo de travamento, tranca, fechadura na porta de saída de emergência que abrir no sen�do da rota de
fuga, não haverá necessidade de instalação de barra an�pânico.

 

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 man�da superior a 200 pessoas, deve ser obrigatória a
instalação de barra an�pânico em todas as portas de saída de emergência do ambiente.

 

6. Parecer

Diante do exposto, esta comissão decide:

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 an�pânico, quando a população for superior a 200 pessoas E AINDA, manter, na entrada
principal do auditório uma placa indica�va 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.

 

 

16º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR,  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 16 dias do mês de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RONALDO RODRIGUES PIMENTEL, Comandante, em 16/09/2022, às 11:15, 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 GISELE MALVEIRAS LIMA, Bombeiro (a) Militar, em 16/09/2022, às 11:47, 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 RODNEY DE ARAUJO MINERVINO, Bombeiro (a) Militar, em 16/09/2022, às 11:47, 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 000033584023 e o código CRC AF5ACEAB.

 16º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
AVENIDA 7 S/N Qd.151 Lt.S/L, ESQUINA RUA 14-A - Bairro SETOR COSTA NERY - MINEIROS - GO - CEP 75833-014 - (64)3672-6633.

 

Referência: Processo nº 202200011028964 SEI 000033584023

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033584023&crc=AF5ACEAB


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 475, de 16 de setembro de 2022

 
Prorroga prazo para conclusão dos trabalhos da comissão 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 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, e

CONSIDERANDO considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo
SEI nº 202200011023047,

CONSIDERANDO a Portaria 389/2022 - CBM, que designou Comissão para realizar
estudos e apresentar proposta de alteração da legislação de medalhas,

CONSIDERANDO o teor do Ofício n. 51071/2022/CBM (000033735272, resolve:
 
Art. 1º Estabelecer prorrogação do prazo estabelecido no artigo 2º da Portaria n.

389/2022 - CBM (000031777475), da Comissão voltada para realização de estudo e apresentação de
proposta de alteração da legislação pertinente as medalhas da Corporação, bem como a valorização e a
criação de critérios para concessões dessa honraria,  por 20 (vinte) dias.

 
Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e Finanças

para fins de publicação em Boletim Geral Eletrônico.
 
Art. 3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 
 

SECRETARIA GERAL 
Av. C-206 esquina c/ Av. C-231 - Bairro Jardim América - Goiânia - GO - CEP 74270-060 - (62) 3201-2004

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 16/09/2022, às 16:12, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033751185&crc=8EA0ED64


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033751185 e o código CRC 8EA0ED64.

 

Referência: Processo nº 202200011023047 SEI 000033751185

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033751185&crc=8EA0ED64


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 141, de 14 de setembro de 2022

 
 

Nomeia Comissão de estudo com a finalidade de estabelecer
diferenciação entre edificações comerciais com concentração de
público. 

 

 
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, resolve:

 
 
Art. 1º Nomear Comissão de Estudos com a finalidade de estabelecer a diferenciação

entre edificações comerciais com concentração de público: galerias comerciais (C-2),  edifícios de lojas de
departamentos (C-2), feiras permanentes (C-3) e shopping centers (C-3), visando orientar a classificação
adequada para tais estabelecimentos nas Normas Técnicas da Corporação.

Art. 2º Designar os militares a seguir para compor a referida Comissão:
- 1º Ten QOC 03.679 Bruno André Xavier de Lima;
- 1º Ten QOC 03.856 Bruno Milioli Ferreira;
- 2º Ten QOC 04.126 Rhanderson Lourenço dos Santos.
 
Art. 3º Delegar a função de Presidente ao Oficial mais antigo da Comissão.
 
Art. 4º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos.
 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em Boletim Geral

Eletrônico da Corporação.
 
 
Goiânia, 16 de setembro de 2022.
 
 

MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA - TC QOC
Comandante do CAT 

 



 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 16/09/2022, às 10:32, 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
000033661052 e o código CRC 875421B4.

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 202200011030243 SEI 000033661052

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033661052&crc=875421B4


ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 880, de 15 de setembro de 2022

 

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

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, nos termos do art. 11 da Lei nº 18.305, de 30 de
dezembro de 2013 e do art. 114, do Regulamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
aprovado pelo Decreto Estadual nº 9.690, de 6 de julho de 2020, da Seção V, Capítulo I, Título III da Lei
nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991, c/c Seção IV, Capítulo III da Norma Administra�va nº 05/2021 - CG,
atualizada em 22 de dezembro de 2021 e o COMANDANTE DE GESTÃO E FINANÇAS, em atenção
ao disposto no art. 26, inciso I, da Lei Estadual nº 18.305, de 30 de dezembro de 2013, e considerando o
teor dos autos do Processo SEI nº 202200011029721, resolvem:

 

Art. 1º  Conceder 30 dias de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, a
contar de 8 de setembro de 2022, à 3º Sgt QP/Combatente 03.272 SUZANA FIUZA BRITO CONSTANTE,
CPF nº 002.143.061-60, conforme Parecer nº 1818 (SEI nº 000033604292) e Despacho nº 7157 (SEI
nº 000033637950).

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
19/09/2022, às 12:07, 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 19/09/2022, às 15:42, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033732806&crc=ED765DC4


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033732806 e o código CRC ED765DC4.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América. Goiânia-GO, CEP 74270-060 - Tel.: (62) 3201-2046

Referência: Processo nº 202200011029721 SEI 000033732806

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033732806&crc=ED765DC4
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 477, de 19 de setembro de 2022

 

 

Subs�tuição de bombeiro militar na composição do Escritório Permanente de Compliance Público no
CBMGO.

 

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS ,
no uso de suas atribuições, nos termos do art. 11, inciso II e § 2º, da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de
dezembro de 2013, e o disposto no Processo SEI nº 202200011030752, resolve:

 

 

Art. 1º  Subs�tuir o Cap QOC 01.954 Frederico Magalhães GUERRA pelo Maj QOC
02.276 BRUNO Rodrigues da Silva na composição do Escritório Permanente de Compliance Público no
CBMGO, designada por meio do art. 1º da Portaria nº 472/2022 - CBM (000033724947).

 

Art. 2º  Determinar o encaminhamento desta portaria ao Comando de Gestão e
Finanças para fins de publicação em Bole�m Geral Eletrônico.

 

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

 

Gabinete do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 20/09/2022, às 15:57, 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
000033820620 e o código CRC 1175B408.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033820620&crc=1175B408
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 65, de 08 de setembro de 2022

 
O Major QOC Comandante do 5º Batalhão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições

legais e regulamentares previstas na Lei n. 15.802, de 11 de setembro de 2006 (Redação alterada pela Lei
n. 18.204, de 12 de Novembro de 2013), e na Norma Técnica n. 01,

Art. 1º Nomear comissão para analisar tecnicamente o processo de protocolo n.
133636/22 – CBMGO e emitir parecer referente a itens em desacordo com a Lei n. 15.802 e suas Normas
Técnicas.

Art. 2° A comissão será composta por: Maj QOC 01890 EBERSON
HOLANDA (Presidente),  Cap QOC 02449 JOSÉ FÁBIO ANASTÁCIO LEITE (Membro) e 2º Sgt
QP/Combatente 01854 CLEBER FELIX DA PURIFICAÇÃO (Membro). 

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

EBERSON HOLANDA – Maj QOC
Comandante do 5ºBBM

 
 

5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR, 08 de setembro de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por EBERSON HOLANDA, Comandante, em 16/09/2022, às
10:23, 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
000033486073 e o código CRC C220833A.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011029556

Nome: 5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

COMISSÃO TÉCNICA - ANÁLISE DE PROJETO

PARECER CBM/5º BBM-09871 Nº 13/2022

1. Referência

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

1.2 – Normas Técnicas atualizadas – CBMGO;

1.3 – Portaria n. 65/2022 –5º BBM;

1.4 – Protocolo de Análise de n. 99760/22;

1.5 – Solicitação de Comissão Técnica – Anexo “H” assinado  pelo responsável técnico Engª Mario
Ricardo Queiroz e Silva (CREA 14273/D-GO);

1.6 -  Protocolo de Comissão Técnica n. 133636/22.

 

2. Iden�ficação do Solicitante e da Edificação

2.1 – Responsável Técnico: Mario Ricardo Queiroz e Silva (CREA 14273/D-GO); Fone: (62) 3218-
2060;

2.2 – Proprietário: Secretária de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI  - (CNPJ:
21.652.711/0001-10);

2.3 – Endereço: Rua 60 Quadra 05-B - Jardim Céu Azul - Valparaíso de Goiás - GO;

2.4 – Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Educação superior - graduação e pós-graduação (E-1);

2.5 – Área Total Construída apresentada: 5.577,39 m² 

2.6 – Altura Apresentada: 3,30 m.

2.7 – Quan�dade de Pavimentos apresentados: 02.

 

3. Requerimento

 

Através do Requerimento de Comissão Técnica – Anexo “H” da Norma Técnica n. 01 –
Procedimentos Administra�vos, foi solicitada a aprovação do projeto de incêndio da edificação com
a(s) seguinte(s) inconformidade(s):

- Circulações internas do auditório não possuem a largura mínima exigida de 1,20m;

 

3.1 Fundamentação Técnica para a solicitação:







3.2 Medida Alterna�va / 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 superior, enquadrando-se a
edificaçao na divisão E-1, 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.

Cabe resaltar que o projeto apresentado para análise na planta baixa do auditóro não constava as
cotas de largura dos corredores e rampas do auditório, mo�vo pelo qual o analista fez a seguintes exigências:

INSERIR COTAS DE LARGURA DE CORREDORES E LOCAÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS DO
AUDITÓRIO PARA QUE ATENDA AO ITEM 5.12 DA NT-11.

Ó Ô



APÓS TODAS AS COTAS DE DIMENSIONAMENTO ARQUITETÔNICO SEREM INSERIDAS NO
PROJETO SERÁ POSSÍVEL FAZER UMA ANÁLISE MAIS PROFUNDA DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA.

 

5. Referências Norma�vas 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 constru�vos, 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 sen�do, 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 alterna�vas 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 sen�do 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:

 

5.4 No que diz respeito a �pos e quan�dade de saídas de emergência, o item 5.5.3 da NT 11 prevê
que:

5.5.3 Tipos e quan�dade de saídas de emergência: 
5.5.3.1 Para definir a quan�dade de saídas/escadas devem ser considerados os critérios
de largura (quan�dade 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 dis�ntos da
edificação ou ambiente.

 

5.5 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 an�pânico 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 disposi�vo de travamento, tranca, fechadura na porta de
saída de emergência que abrir no sen�do da rota de fuga, não haverá necessidade de
instalação de barra an�pânico.

 

5.6 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 man�da
superior a 200 pessoas, deve ser obrigatória a instalação de barra an�pânico em todas as portas de saída de
emergência do ambiente.

 

6. Parecer

Diante do exposto, esta comissão decide: 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 an�pânico, quando a população
for superior a 200 pessoas E AINDA, manter, na entrada principal do auditório uma placa indica�va 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.

 

É o parecer.

 

EBERSON HOLANDA – Maj QOC
Presidente

 
JOSÉ FÁBIO ANASTÁCIO LEITE  – Cap QOC

Membro
 

CLEBER FELIX DA PURIFICAÇÃO  – 2º Sgt QP/Combatente
Membro

Luziânia, 13 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CLEBER FELIX DA PURIFICACAO, Bombeiro (a) Militar, em
16/09/2022, às 17:32, 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 FABIO ANASTACIO LEITE, Bombeiro (a) Militar, em
19/09/2022, às 08:50, 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 EBERSON HOLANDA, Comandante, em 21/09/2022, às 10:00,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

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 000033487245 e o
código CRC 38B04796.

 
5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

RUA JOAQUIM NABUCO, - Bairro PARQUE ESTRELA D´ALVA - LUZIANIA - GO - CEP 72804-240
- (61)3621-3627.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 903, de 21 de setembro 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, e o disposto no Processo
SEI nº 202200011029929, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse próprio, 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 3º Sgt QP/Combatente 02.913 WILLIAMS VALADARES COSTA FILHO 023.338.361-13 11º BBM - Porangatu 1º PBM - Aruanã 5 dias

 

Art. 2º  A unidade responsável pelos 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

 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 22/09/2022, às 16:53, 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 000033895234 e o código CRC 7997560F.

COMANDO DE GESTÃO E FINANÇAS - recursoshumanos@bombeiros.go.gov.br 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 905, de 22 de setembro de 2022

 

 

Dispõe sobre transferência de militares.

 

 

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

 

Art. 1º  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

01 ST QP/Combatente 01.731 TONY AUGUSTO SERÊJO
SOUSA

618.068.703-
04 2º BBM ASF -

02 2º Sgt QP/Combatente 02.208 SUREIA CARMO DOS
REIS

817.595.091-
91 ASF 21ª CIBM -

Nerópolis 2 dias

 

Art. 2º  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 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.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC

 



 

Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
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8.808/2016.
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Decreto nº 8.808/2016.
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