
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

7ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011026804
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Assunto: Comissão Técnica n. 59149/22

PARECER CBM/7ª CIBM - INHUMAS-14222 Nº 4/2022

PARECER TÉCNICO

 

1. REFERÊNCIA:

1.1 Lei Estadual n. 15.802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Processo SIAPI n. 137766/21;
1.4 Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H da Norma Técnica 01/2019, assinado pelo Proprietário e
Responsável pelo uso da empresa Passeio das Águas Incorporadora SPE LTDA, CNPJ: 26.650.647/0001-
52; e pelo responsável técnico do projeto,  Engenheiro Civil, o Senhor Marcus Vinícius de A. Xavier
CREA GO 7851/D;
1.5 Protocolo de Comissão Técnica de Nº 59149/22;
1.6 Portaria Nº 17/2022 – SEI (000032775795) – 7ª CIBM.
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DA EDIFICAÇÃO

2.1 Proprietário / Responsável pelo uso: Passeio das Águas Incorporadora SPE LTDA, CNPJ:
26.650.647/0001-52;
2.2 Responsável Técnico: Marcus Vinícius de A. Xavier CREA GO 7851/D;
2.3 Razão Social: Passeio das Águas Incorporadora SPE LTDA;
2.4 CNPJ: 26.650.647/0001-52;
2.5 Endereço: Rua Rodrigues Rabelo, Nº 377, Centro, Inhumas/GO;
2.6 Divisão/Ocupação-Uso/Descrição: A-2 / Habitação Multifamiliar;
2.7 Área Total Construída Apresentada:10.629,21 m²;
2.8 Altura da Edificação: 33,55 m.

 

3. TIPO DE ESCADA EXIGIDA PARA A EDIFICAÇÃO:

 



3.1 De acordo com a classificação da edificação o tipo de escada exigida é  enclausuradas à prova de
fumaça (PF), item 5.7.9 e seguintes das Norma Técnica n.11;
3.2 Que a escada existente é a enclausuradas protegidas (EP).

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA:

 
4.1 Que a edificação encontra-se pronta para entrega aos moradores;
4.2 Que contrataram a empresa Vallue, especializada em pressurização de escadas, para analisar, projetar e
executar se for possível;
4.3 Que o projeto de pressurização necessitaria de intervenções estruturais;
4.4 Que o responsável Técnico pela obra emite parecer não autorizando as modificações sugeridas pela
empresa Vallue e não previstas em projeto original, por diminuírem a resistência estrutural de elementos
importantes para a estabilidade global da estrutura;
4.5 Que o responsável técnico pela edificação sugeri como medidas compensativas o seguintes:
 
1. ESCADA PERMANECERA TIPO EP - ESCADA PROTEGIDA COM AS ABERTURAS PARA
VENTILAÇÃO SEGUINDO A NORMA, NT-11/2017 COM PCF 90.
2. A IMPLANTAÇÃO NA EDIFICAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO COM PESSOAS (
MORADORES) TREINADOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE ACORDO COM
OS PARAMETROS DA NT VIGENTE NT-17/2017.
3. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA EM ÁREAS COMUNS DE TODOS
PAVIMENTOS.

 
 

5. RELATÓRIO: 

5.1 Inicialmente cabe elucidar que uma edificação somente deve ser construída após aprovação do Projeto
de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP);
5.2 Cabe esclarecer que dificuldades técnicas e/ou  financeiras não são objetos de análise do PSCIP e não
devem pesar nas decisões, seja do analista seja da Comissão Técnica, sendo, tais argumentos inteiramente
do interesse do responsável técnico;
5.3 A Comissão Técnica cabe tão somente a análise das medidas alternativa, soluções propostas e decidir
se as mesmas são suficientes para sanar e/ou compensar as medidas não cumpridas no caso concreto;
5.4 No dia 12.09.2022, por volta das 08:30, realizamos inspeção in loco, restringindo-se a caixa de escada
de acordo com o requerimento do solicitante;
5.5 Constatamos a inexistência de escada enclausuradas à prova de fumaça (PF);
5.6 Que a escada existente é  enclausuradas protegidas (EP) e possui as seguintes irregularidades: 

 
a) estreitamento da largura do corredor da Saída de Emergência (Térreo).
 



 
b) Estreitamento da largura do corredor da Saída de Emergência Escada (Térreo).
 

 
c) Desnível do Piso da Escada em aproximadamente 10 cm em relação aos pavimentos.
 

 
d) Ausência  de Reboco das Paredes Internas da escada, somente pintura diretamente nos tijolos.
 



 
e) Fechamento de comunicação direta com outro lanço na mesma prumada no piso da descarga com gesso.
 

 
f)  Distanciamento das janelas de ventilação permanentes a mais 15cm do teto. 
 



 
g) Ausência de Ventilação Natural nos Corredores dos Pavimentos.
 

 
h) Tubulação de Esgoto dentro da Caixa da Escada (revestida com gesso).
 



 
i) Lixeira nas escadas.
 

 
j) Ausência de  Proteção das Bombas na Casa de Máquinas, estando o barrilete  na continuação da caixa de
escada, bem como a tomada de captação de água para consumo predial no fundo da reservatório.
 

 
l)  Ausência de  janela que permita a ventilação em seu término superior da caixa de escada.
 



 
m) Comunicação da caixa de elevadores com a caixa da escada.
 

 
 n) Constatamos que 42 de um total de 60  apartamentos encontra-se com moradores, sem a edificação
possuir habite-se do Corpo de Bombeiro.
 

6. PARECER

 
6.1 Ressaltamos que a inspeção técnica, limitou-se a caixa de escada. Não sendo vistoriado a edificação
para fins de habite-se;
6.2 A escada existente, enclausuradas protegidas (EP), encontra-se em desconformidade com a exigida
pela edificação, bem como possui as irregularidades observadas nas letras "a"  a "m" do item anterior;
6.3 O projeto de pressurização da escada, elaborado pela Empresa Vallue, não observou todas
as alternativas de pressurização da NT 13, assim INDEFERIMOS a permanência da escada enclausurada
Protegida (EP) e o Responsável Técnico pela edificação, MARCUS VINÍCIUS DE A. XAVIER ENGº
CIVIL - CREA GO 7851/D, não apresenta cálculos estruturais para comprovação de inviabilidade
estrutural da pressurização;
6.4 As medidas compensativas propostas, brigada de incêndio e detecção de fumaça em áreas comuns dos
pavimentos não são suficientes; 
6.5 Destarte a escada deve ser pressurizada atendendo ao item 5.7.13.1 da NT 11: 

5.7.13.1 As escadas à prova de fumaça pressurizadas, ou escadas pressurizadas, podem sempre substituir as
escadas enclausuradas protegidas (EP) e as escadas enclausuradas à prova de fumaça (PF), devendo atender a
todas as exigências da NT-13 – Pressurização de escadas de segurança.

6.6 Além da pressurização, deve-se adotar os seguintes  métodos compensatórios: 

Instalar detectores de fumaça nos  corredores e em áreas comuns de todos os pavimentos;
Instalar iluminação de emergência SAÍDA de teto no corredor, indicando a saída de emergência
escada;
Correção das irregularidades apontadas na escada existente.

6.7 O responsável pela edificação deve apresentar projeto junto a SECIP com todas as medidas propostas.
 

É o parecer.
 

Inhumas, 20 de setembro de 2022.



 
 

ROBERTO ADRIANO DE ALMEIDA E SILVA – Maj QOC
Presidente

 
 
 

MARCELO GOMES - 1º Ten QOA/Administrativo
Membro

 
 
 

BRENO VIEIRA SOUZA - Cb QP/Combatente
Membro

 
 
 
 

7ª Companhia Independente Bombeiro Militar, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por BRENO VIEIRA SOUZA, Bombeiro (a) Militar, em
22/09/2022, às 14:39, 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 MARCELO GOMES, Bombeiro (a) Militar, em
22/09/2022, às 14:53, 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 ROBERTO ADRIANO DE ALMEIDA E SILVA,
Comandante, em 22/09/2022, às 15:08, 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
000033830384 e o código CRC E7D0F378.

 
7ª COMPANHIA INDEPENDENTE BOMBEIRO MILITAR 

RUA ARLINDO BAILAO - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74500-000 - INHUMAS - GO - 
(62)3514-8363

 

Referência: Processo nº 202200011026804 SEI 000033830384
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÕES E CREDENCIAMENTO - CAT
 
 

Processo: 202200011029053
Nome: SPE 131 BRASIL INCORPORAÇÕES
Assunto: Comissão Técnica

PARECER CBM/DIC-CAT-18970 Nº 25/2022

1. REFERÊNCIA

1.1 Lei Estadual n. 15802, de 11/09/2006;
1.2 Normas Técnicas – CBMGO;
1.3 Portaria n. 152/2022 – CBM;
1.4 Protocolo de Inspeção de nº  117219/22;
1.5 Protocolo de Comissão Técnica nº  135671/22;
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. Cláudio Eduardo
Pinheiro, responsável pelo requerimento relativo a edificação: SPE 131 BRASIL INCORPORAÇÃO LTDA.
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DAS EDIFICAÇÕES

 

2.1 Nome ou Razão Social: SPE 131 BRASIL INCORPORAÇÃO LTDA;
2.2 Endereço: ALAMEDA DAS CHACARAS ESQ. COM RUA LUIZ BARBOSA, VILA LUCIANA,
Goiânia - Goiás - CEP: Não informado;
2.3 CNPJ: 19.989.427/0002-73;
2.4 Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Comercial, A-2;
2.5 Área Total Construída Apresentada: : 14.283,62 m²;
2.6 Altura informada: 43,20 m.
 
 

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:
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3.1.2 Fundamentação Técnica para a solicitação:

 
O empreendimento em questão seguirá com a medição por fração ideal, sem medição interna no
apartamento, conforme as imagens 1, 2 e 3 do projeto. O medidor a ser instalado pelo condomínio
se encontrará no pavimento térreo dentro do abrigo do regulador de pressão de 2º estágio e externo
a edificação. O ramal de gás dentro da unidade privativa, imagens 4 e 5, foi projetado respeitado o
limite de 7,5 kPa, estando de acordo com a NBR 15.526 e respeitando a NT 28/2022.

 
3.1.3 Medida Alternativa / Solução Proposta:

 
Não foi apresentada.

 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES

Trata-se de uma edificação com ocupação de risco predominante Residencial, A-2,
com altura de 43,20 e área total de 14.283,62 m². Possui projeto aprovado perante o CBMGO sob o
protocolo 168496/20. Ressaltamos, porém, que não são exigidos em face a análise de projetos a previsão do
sistema interno de distribuição de glp para alimentação nos apartamentos devendo, de qualquer modo, serem
observados todos os requisitos exigidos na NT-28 do CBMGO e, conforme o caso, às demais Normas
vinculadas (NBR 15526, por exemplo). Nesse sentido, durante inspeção de Habite-se, após a finalização da
construção da edificação, foi verificado pelo vistoriador responsável que a rede de distribuição de GLP
interna à edificação (prumada) e respectivos medidores/reguladores de pressão foram executados dentro das
áreas privativas e ainda foi instalado um ralo próximo da rede de esgoto próximo ao local de  instalação
desses medidores e/ou redutores de pressão e a grelha de ventilação do shaft/abrigo. Sendo assim, foi
lançada a exigência citada no requerimento para adequação conforme a Norma pertinente.

Nesse sentido, a NT-28-Parte1 do CBMGO, em seu item 5.3.23 "Instalações internas de
GLP", traz os requisitos obrigatórios para adequação da rede de distribuição interna de glp, indicando
também a informação de que se aplica também a NBR 15526/09, com as inclusões e adequações constantes
nesta NT. Sendo assim, além da questão do ralo da rede pluvial/esgoto estar próximo à grelha de ventilação
do shaft, construído exclusivamente para abrigar a tubulação de glp e seus medidores e válvulas redutores de
pressão, como foi levantado na exigência feita pelo vistoriador, a própria forma de ventilação executada e
demonstrada no requerimento através das fotos e planta baixa, não encontram respaldo nas Normas citadas,
que exigem que medidores e redutores de pressão, quando executados nos pavimentos, estejam em abrigos
providos de tubulação exclusiva, interna, para ventilação, com saída final desse tubo (para possíveis
vazamentos), feita ao nível do pavimento térreo, em local seguro. Também prevê a possibilidade desse
abrigo, quando próximo a uma das fachadas, ter aberturas de ventilação realizadas diretamente para a parte
externa, sem a necessidade, nesse caso, de utilizar-se de tubulação de ventilação interna. Porém, não
encontra-se previsto nessa Norma nenhuma forma de ventilação voltada para o interior de áreas privativas
ou comuns.

Em desconformidade com a Norma de referência (NT-28-Parte 1), a ventilação do shaft de
glp e abrigo de redutores de pressão/medidores (remotos e de instalação futura do condomínio) possuía sua
ventilação totalmente voltada para área interna dos apartamentos, sendo que logo a frente há um ralo da rede
de esgoto onde, em caso de possíveis vazamentos, ainda poderia haver facilmente um acúmulo de gás nessa
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tubulação, aumentando os riscos não somente para um apartamento em específico mas também para os
demais pavimentos. Para se prover uma forma de ventilação permanente foi prevista uma grelha de
ventilação permanente disposta no mesmo compartimento, instalada diretamente para a fachada externa.

Sendo assim, após alguns atendimentos presenciais no CAT, dos profissionais
responsáveis, foi levantada a possibilidade de manter nas áreas privativas somente os trechos de tubulações
de distribuição, prevendo as válvulas redutoras e medidores necessários, todos no pavimento térreo, em área
externa. Essa nova configuração encontra respaldo na Norma de referência (NT-28 e NBR 15526) e garante
menos riscos de vazamentos nos pavimentos, uma vez que tais equipamentos permanecerão no térreo, em
área externa. Sendo assim, o requerente anexou no protocolo desta CT uma nova versão do Anexo H
retificada, contendo nova proposta, adequada à norma. 

 

5. PARECER

 
Diante do exposto, esta Comissão Técnica decide DEFERIR o pedido, devendo ser

verificado em vistoria de retorno, a instalação da rede de distribuição interna sem a instalação de
medidores/redutores de pressão dentro das áreas privativas ou comuns do pavimentos ou, caso ainda se
verifique estas instalações, que haja a instalação de uma forma de ventilação prevista em Norma. 

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 19 dias do mês de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO SILVA DA SILVEIRA, Chefe, em 19/09/2022,
às 17:57, 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 MARCIO FERREIRA MAGALHAES, Bombeiro (a)
Militar, em 19/09/2022, às 18:29, 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
20/09/2022, às 07:39, 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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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
000033369712 e o código CRC 0D1C36FA.

 

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

 

Referência: Processo nº 202200011029053 SEI 000033369712
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 152, de 02 de setembro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de vistoria de
funcionamento protocolado no SIAPI sob o número
117219/22.

 

 
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 para a solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Vistoria de Funcionamento n. 117219/22 -
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 02 dias do mês de setembro de 2022.
 

 
MICHELSSEN RODRIGUES DE  FARIA -TC QOC

Comandante do CAT
 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
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em 05/09/2022, às 15:13, 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
000033369277 e o código CRC 4DC5DDE4.

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 202200011029053 SEI 000033369277



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011031032
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 75/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 144/2022 - CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.:  70281/22;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 145425 / 22;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por UNIMED GOIÂNIA CORRETORA DE
SEGUROS, CNPJ: 37.258.506/0001-05 e o Responsável Técnico, Eng. Civil João Paulo Queiroz Pereira da
Silva – 1018893571/D-GO.

 

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social:  UNIMED GOIÂNIA CORRETORA DE SEGUROS;

2.2. Endereço: Avenida T-9, Quadra G-19, Lote 21.  Setor Marista,  Goiânia-GO;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: D-1;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 1.135,00 m²;

2.5. Altura Apresentada:  11,19 m; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada:  05 Pavimento.

 

3.  Requerimento 

 Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01 – Procedimentos
Administrativos, para exigência listadas a baixo:

5.1 Exigência/ Estudo de caso para análise: O barrilete da edificação a ser analisada possui 1,20 m de pé 
direito, entrando em desacordo com a exigência da NT-22/2014 (As casas de bombas quando estiverem em 



compartimento enterrado ou em barriletes, devem possuir acesso, no mínimo, por meio de escadas do tipo 
marinheiro, sendo que o barrilete deve possuir no mínimo 1,5m de pé direito).
 
Fundamentação Técnica para a solicitação: Por ser uma edificação já existente, construída antes de 10 de 
março de 2007, com o projeto já aprovado com protocolo 62115/12
 
Medida Alternativa / Solução Proposta: O aceite do barrilete com altura menor que o exigido na norma 
vigente por se tratar de uma edificação existente e com projeto aprovado conforme normas anteriores.
 

4. Comentários

 

O Projeto em questão é referente a uma edificação que, segundo informações fornecidas pelo responsável
técnico no Anexo H, se enquadra como Serviço profissional- tendo atividades Local para prestação de
serviço profissional ou condução de negócios. Administração em geral. (D-1).

Foi informado no Anexo H e documentações em anexo que a edificação é existente, construída anterior a
10/03/2007, podendo utilizar-se da Norma Técnica n. 41 do CBMGO e suas adaptações para análise de
projetos.

Conforme norma técnica NT-22, segue-se:

C.1.2.1 As casas de bombas quando estiverem em compartimento enterrado ou em barriletes, devem possuir
acesso, no mínimo, por meio de escadas do tipo marinheiro, sendo que o barrilete deve possuir no mínimo
1,5m de pé direito
 

Conforme apresentado em exigências normativas o acesso ao barrilete deve possuir uma altura mínima de
1,5 de pé direito para que garanta acesso para manutenções e acionamento dos sistemas de bombas dos
hidrantes.

A norma técnica NT-41 de edificação existentes não possui adaptações para referida exigência, conforme
item :

6.2.13 Os requisitos de instalação das bombas de incêndio e os não abordados nesta NT devem atender aos
critérios estabelecidos na NT-22.

 

Por fim, sobre a solicitação há de se avaliar que a edificação comprovada como existente conforme a NT-41
e por não haver adaptação pra altura do barrilete. Em verificação a solicitação de aceite do barrilete com
altura menor que o exigido na norma vigente por se tratar de uma edificação existente e com projeto
aprovado conforme normas anteriores. A referida aceitação de altura menor do pé direito com 1,20, não
interfere nos demais critérios de segurança conta incêndio e pânico conforme os com sistemas exigidos
na NT-41.

 

5. Parecer

Diante do exposto esta comissão decide:

DEFERIR a solicitação da manutenção do do barrilete com altura de 1,20m,  sendo que deve ser atendido as
seguintes observações:

- acesso ao barrilete desimpedido e possuir acesso no mínimo por meio de escadas do tipo marinheiro.



- deve ser previsto pelo menos dois ponto de acionamento manual das bombas de incêndio externo ao
barrilete, instalado em local seguro da edificação e que permita fácil acesso.

- deve ser inserida sinalização complementar, identificar sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio
(barrilete  e acionadores)

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 22 dias do mês de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por HIGOR SOUZA ELLER, Bombeiro (a) Militar, em
22/09/2022, às 07:52, 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 ANTONIO CARLOS SABBATINI DA SILVA,
Bombeiro (a) Militar, em 22/09/2022, às 08:06, 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 SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, Bombeiro (a)
Militar, em 22/09/2022, às 08:13, 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
000033888242 e o código CRC 3795A876.

 
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 202200011031032 SEI 000033888242



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 144, de 21 de setembro de 2022

 
Nomeia Comissão para emitir Parecer Técnico
referente ao pedido relativo ao processo de análise de
projeto protocolado no SIAPI sob o número 70281/22 e
protocolo de Comissão Técnica número 145425/22.

 

 
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 solicitação
de Parecer Técnico referente ao processo de Análise de Projeto n. 70281/22 - SIAPI, encaminhado a este
CAT pelo respectivo Responsável Técnico sob o protocolo de Comissão Técnica n. 145425/22. 

 
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 03.674 SÉRGIO de Oliveira Júnior;

                                       -  Membro:  1º Ten QOC 03.676 Antônio Carlos SABBATINI da Silva;

                                       - Membro:  1º Ten QOC 03.863 Higor Souza ELLER.

 
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 21 dias do mês de setembro de 2022.
 
 



MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA - TC QOC
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MICHELSSEN RODRIGUES DE FARIA, Comandante,
em 21/09/2022, às 11:49, 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
000033886768 e o código CRC AF1A4B7A.

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 202200011031032 SEI 000033886768



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 919, de 27 de setembro de 2022

 

Dispõe sobre reversão 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 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, Seção II, Capítulo I, Título IV da Lei
nº 11.416, de 5 de fevereiro de 1991 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 202200011031081, resolvem:

 

Art. 1º  Reverter ao quadro a que pertence, a contar de 21 de setembro de 2022, por
término de Licença para Tratamento de Saúde Própria concedida ao 2º Sgt QP/Combatente 01.318
WASHINGTON DUARTE DOS SANTOS, CPF nº 854.800.611-00.

 

Art. 2º  Reclassificá-lo no Almanaque da Corporação, passando a ocupar a posição nº 1,
entre os 2º Sargentos do Quadro de Praças Combatente e lotá-lo no 8º Batalhão Bombeiro Militar - 8º
BBM.

Parágrafo único.  A Unidade de des�no, deverá atribuir função ao militar ora
transferido, para que conste no SICAD, inclusive no que concerne à função elencada no inciso XCI, da
Portaria nº 223/2020 - CBM, publicada no Bole�m Geral Eletrônico nº 34/2020.

 

Art. 3º  O Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, providencie o que lhe compete.

 

Art. 4°  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



27/09/2022, às 15:14, 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 27/09/2022, às 16:35, 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
000034070219 e o código CRC 61EE6AB0.

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 202200011031081 SEI 000034070219


