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PARECER CBM/3º PBM - SANTO ANTÔN-18910 Nº 3/2022
 
1. Referência

1.1. Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006; 
1.2. Normas Técnicas – CBMGO;
1.3. Portaria n. 30/2022 – CBM;
1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n. 99774/22;
1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 133657/22; 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 Dom Emanuel, quadra 42, lote 03, Centro, Santo Antônio do Descoberto - 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:

“RAMPA E ESCADA NAS LATERAIS DO AUDITÓRIO, NÃO POSSUEM 1, 20 METROS DE
LARGURA” CONFORME EXIGIDO PELA 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 divisão 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
 
 
 
3º PELOTÃO BOMBEIRO MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, aos 19 dias do mês de

setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL BRUNO DELMONDES DE LIMA, Subcomandante, em
20/09/2022, às 14:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LAERSEN ASAEL ALMENDRO JUNIOR, Bombeiro (a) Militar, em
20/09/2022, às 14:59, 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 DYOGO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA CRUZ, Bombeiro (a)
Militar, em 20/09/2022, às 15:03, 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 000033633968 e o código
CRC 75CF43A5.

 
3º PBM DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 

AVENIDA GOIÁS S/N Qd.S/Q Lt.18 - Bairro SETOR DE INDÚSTRIA - CEP 72900-970 - SANTO ANTONIO DO
DESCOBERTO - GO - DISTRITO INDUSTRIAL (61)3606-1649

 

Referência: Processo nº 202200011030129 SEI 000033633968



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 30, de 13 de setembro 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 99774/22  e
protocolo de Comissão Técnica número 133657/22.

 

 
O COMANDANTE DO 3º PELOTÃO BOMBEIRO MILITAR 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. 99774/22 -
SIAPI, encaminhado a este CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão
Técnica n. 133657/22. 

 
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: 2º Ten QOC 04.130 Rafael Bruno DELMONDES de Lima;

                                        - Membro: 3º Sgt QP/Comb 02.661 Dyogo FERNANDO NERY. de Oliveira Cruz;

                                        - Membro: Cb QP/Comb 03.364 LAERSEN Asael Almendro Júnior.

 
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.
 
 
 
Santo Antônio do Descoberto, aos 13 dias do mês de setembro de 2022.



 
 

CARLOS MAGNO RODRIGUES MENESES- 1º TEN QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS MAGNO RODRIGUES MENESES,
Comandante, em 20/09/2022, às 14:43, 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
000033633966 e o código CRC CD0B18A3.

3º PBM DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 
AVENIDA GOIÁS S/N Qd.S/Q Lt.18 - Bairro SETOR DE INDÚSTRIA - CEP 72900-970 - SANTO ANTONIO DO

DESCOBERTO - GO - DISTRITO INDUSTRIAL (61)3606-1649

Referência: Processo nº 202200011030129 SEI 000033633966



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 38, de 19 de setembro de 2022

 
O Comandante do Centro de Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Goiás, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
 
 
 Art. 1º - Instituir a Comissão de Avaliação e Emissão de Pareceres composta pelos

seguintes militares:
Presidente - Cap QOC RG 03.206 Hendrigo de Matos Magnago;
Membro -   Ten QOA RG 1253 Adson  Rodrigues Da Costa 
Membro - ;  3º SGT QPC  RG 03.648  LEONARDO MALHEIROS DA SILVA
 § Único - Os militares acima citados ficam investidos das atribuições legais necessárias

para a emissão de laudos técnicos quanto à manutenção preventiva ou corretiva concernentes a viaturas
e/ou rádios comunicadores solicitados a este Centro de Manutenção.

Art. 3º - Às Seções SAAD e SEPEV, para as providências que lhes competem.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá validade de 01 (um)

ano, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria  N. 33/2022, DATADA DE
11/07/2022.

 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

 

Goiânia, 19 de Setembro de 2022.

 

Ciro Martins da Silva – TC QOC
Comandante do CEMAN

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por CIRO MARTINS DA SILVA, Comandante, em
19/09/2022, às 16:08, 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
000033816530 e o código CRC 460FD63E.

CENTRO DE MANUTENÇÃO 

RUA 26 - Bairro JARDIM SANTO ANTONIO - CEP 74853-070 - GOIANIA - GO -  (62)3201-2402

Referência: Processo nº 202200011030783 SEI 000033816530



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 481, de 20 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 202100011024414, resolve:

 

Art. 1º  Designar o Cap QOC 02.958 Luís Antônio DIAS Araújo - CPF nº 015.895.221-92
como Gestor do Contrato 14/2022 - CBM (000033461690), que tem por objeto a contratação de escola
para realização de curso prá�co de piloto privado de avião e de curso teórico de piloto comercial de
avião, que entre si celebram o Estado de Goiás, representado  pela Secretaria de Estado da Segurança
Pública - SSP/GO, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e a empresa
FLORIPA FLIGHT TRAINING ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 13.635.298/0001-58.

 

Art. 2º  Designar o Cap QOC 02.799 WENDER Araújo - CPF nº 922.629.021-00, 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 21/09/2022, às 08:56, 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
000033863765 e o código CRC 83B78770.

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 202100011024414 SEI 000033863765
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 912, de 23 de setembro de 2022

 

 

Dispõe sobre exclusão a bem da é�ca e disciplina.

 

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, notadamente nos termos dos Arts. 88, VI e parágrafo
único, 114, 115, parágrafo único, da Lei nº 11.416, de 05 de fevereiro de 1991 c/c item VI do Art. 25 da
Lei nº 19.969, de 11 de janeiro de 2018,  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;

Considerando ainda os Arts. 3º, III, alíneas "a" e "c" do decreto nº 7.874, de 08 de maio
de 2013 c/c o Despacho Decisório 2 (000033504221); e o teor dos autos do processo
202000011033600, resolvem:

 

Art. 1º  Excluir das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a bem da
é�ca e disciplina, a contar de 23 de setembro de 2022, o ST QP/Combatente 01.207 MARCELO DA COSTA
SILVA, CPF: 430.573.221-15.

 

Art. 2º  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. 3º  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
23/09/2022, às 15:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=20301388&id_documento=39808136
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Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 23/09/2022, às 15:40, 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
000033983785 e o código CRC 0D079DEF.

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 202000011033600 SEI 000033983785

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000033983785&crc=0D079DEF

