
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 581, de 11 de novembro de 2022

 

Designa Gerente para Desligamento dos Sistemas do Mainframe AGANP.

 

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 202200011028920, resolve:

 

Art. 1º  Designar o Cap QOC 02.157 Ricardo Barros ROCHA - CPF nº 907.575.481-
72 como Gerente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás do Projeto Desligamento dos
Sistemas do Mainframe AGANP, com vistas a salvaguardar as informações de interesse da Corporação,
fundamentalmente os dados de ocorrências anteriores a 2007.

 

Art. 2º  Designar o 3º Sgt QP/Combatente 03.002 Diogo Alves ALCÂNTARA - CPF nº
021.282.131-85 como Subgerente do referido projeto, cabendo-lhe a subs�tuição do �tular em casos de
impedimento e afastamento.

 

Art. 3º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/6 para adoção das
providências que lhe são afetas.

 

Art. 4º  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. 

 

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 11/11/2022, às 11:51, 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
000035363296 e o código CRC 1D865885.

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 202200011028920 SEI 000035363296
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 579, de 10 de novembro de 2022

 

Designa gestor e suplente para o Contrato nº 26/2022 - CBM.

 

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 nº202200011018493, resolve:

 

Art. 1º  Designar o Cap QOC 02.704 Luciano Alexandre De FREITAS CPF nº XXX.514.471-
XX, como Gestor doContrato nº 26/2022 - CBM (000035170507), que tem por objeto o  fornecimento de
passagens aéreas e correlatos, que entre si celebram o Estado de Goiás, através do Corpo de Bombeiros
Militar, e a empresa IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E PROMOÇÕES - ME,
inscrita sob o CNPJ nº :01.819.149/0001-60.

 

Art. 2º  Designar o 2º Ten QOC 04.119 HEITOR Braga De Paula CPF XXX.269.721-
XX, 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 da 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. 
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Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que
lhe forem per�nentes, 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 11/11/2022, às 12:02, 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
000035351805 e o código CRC B2090170.

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 202200011018493 SEI 000035351805
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

O�cio Nº 61562/2022/CBM
 

Cidade de Goiás, 10 de novembro de 2022.
 
 

Ao Senhor
Coronel BM Jailton Pinto de Figueiredo
Subcomandante Geral do CBMGO
Avenida C-206 esquina com Avenida C-198, Jardim América – Goiânia-GO – CEP 74270-060
 

 
Assunto: Proposta de intenção de afastamento para gozo de férias do oficialato do 6°CRBM 
 

Senhor Subcomandante Geral,

Em consonância com a Norma Administra�va n° 05, art. 3° em seu § 4°, onde versa que
os Comandantes de Unidades Operacionais deverão enviar aos Comandos Regionais, aos quais es�verem
subordinados, até 15 de novembro de cada ano, proposta de intenção de afastamento para gozo de férias
do oficialato, à qual será subme�da à aprovação do Comandante Geral, até 25 de novembro.

Diante do exposto, encaminho a Vossa Senhoria a proposta de intenção de afastamento
para gozo de férias do oficialato das Unidades subordinada ao 6° CRBM, conforme tabela abaixo:

 

 

 

6° CRBM

MILITAR Mês Tempo Mês Tempo
 
TC 01.418 SELMA Eurípedes Alves Janeiro 30 dias Fevereiro 30 dias

1º Ten QOA 01.417 Ailton Xavier de GODOI
Júnior Julho 15 dias Maio 15 dias

12° BBM - Cidade de Goiás (000035129176)

TC
QOC 01.392 Erdebane RODRIGUES Monteiro
Junior

Janeiro 15 dias Dezembro 15 dias

CAP QOC 03.207 ROBLEDO Curado de
Camargo Março 20 dias Julho 10 dias

2º Ten QOA 01.438 Auro BARBOSA Coelho Novembro 15 dias Dezembro 15 dias
Asp Of QP/Esp 04.129 Lucas
Barbosa CRUVINEL Janeiro 10 dias Abril 20 dias
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6° CRBM

13ª CIBM - Iporá (000035139494)

MAJ QOC 02.306 RAFAEL Alessandro
Gonçalves Gomes Janeiro 15 dias Julho 15 dias

CAP QOA/ADM 01.559 JARBAS Bernardes da
Silva Janeiro 15 dias Fevereiro 15 dias

1º TEN QOC 03.184 Pyterson KAZAER
Morais Aires Maio 30 dias   

17ª CIBM - Itaberaí - (000035057513)

MAJ QOC 02.311 Eduardo de MELO Janeiro 30 dias - -
CAP QOC 01.904 ELIEZER de Melo Maciel fevereiro 15 dias outubro 15 dias
2ºTEN QOC 03.975 Jair MERLIM Filho Janeiro 15 dias novembro 15 dias

19ª CIBM - SLMBelos (000035213374)

MAJ QOC 02.302 LEONARDO Passos da Silva Março 30 dias - -
1º TEN QOC 03.65 Leandro Alfredo GARCIA Julho 15 dias Agosto 15 dias

1° PBM - Aruanã (000035223960)

1º Ten QOC 03.855 ABEL CARDOSO DOS
SANTOS

Janeiro 10 dias Abril 10 dias
Setembro 10 dias   

 

 

 

Thiago ABDALA de Morais - Coronel QOC

Comandante do 6º CRBM

 

 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ABDALA DE MORAIS, Comandante, em
10/11/2022, às 17:05, 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
000035346678 e o código CRC FF9858A2.

 
6º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR 

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 10, , - Bairro SETOR CENTRAL - GOIAS - GO - CEP 76600-000
- (62)3371-3996.

 

Referência: Processo nº 202200011035611 SEI 000035346678
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DEPARTAMENTO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAT
 
 

Processo: 202200011036091
Nome: @nome_interessado_maiusculas@
Parecer Técnico

PARECER CBM/DAP-CAT-18969 Nº 84/2022

1. Referência

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

1.2. Normas Técnicas – CBMGO;

1.3. Portaria n. 164/2022 – CBM ;

1.4. Protocolo da Análise do Projeto de n.: 142174/21;

1.5. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 154263/22;  e

1.6. Solicitação de Comissão Técnica – Anexo H concebido por Vibra Energia S.A, CNPJ: 34274233/0306-05 e o Responsável Técnico, Sr
Marco Antônio Ribeiro – 3356/D-GO

2. Identificação do Solicitante e da Edificação

2.1. Nome ou Razão Social:  Vibra Energia S.A;

2.2. Endereço: Av. Bruxelas, Área 1 - Qd 260, Jardim Novo Mundo, Goiânia-GO;

2.3. Ocupação ou Uso/ Descrição/ Divisão Informada: M-2;

2.4. Área Total Construída Apresentada: 35.180,96 m²;

2.5. Altura Apresentada: 2,60 m; e

2.6. Quantidade de Pavimentos Apresentada: Térrea.

 

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:
OUTROS. Obs: CONFORME NT-25 PARTE 4 A PROTEÇÃO PARA AS PLATAFORMAS SEGUE: 16.3 Sistema de proteção por resfriamento
Nas instalações (tancagem) onde for exigido sistema de proteção por resfriamento, as plataformas de carregamento devem ser protegidas de acordo
com a Tabela 19, por linhas manuais, canhões monitores ou sistema fixo de aspersores.
 
 
3.1.1 Fundamentação Técnica para a solicitação: 
Todas as áreas das plataformas da Base de Goiânia – BEGON são atendidas pela rede de resfriamento composta por canhões e hidrantes. A adoção
de aspersores é pouco utilizada nas unidades de armazenagem de combustíveis na maior parte do Território Nacional por possuir baixa efetividade no
controle de sinistros que podem ocorrer na plataforma. Importante ressaltar que o tamanho dos caminhões atualmente utilizados já impede que
os aspersores cubram com eficiência a totalidade da ocorrência e que uma explosão ou mesmo um sinistro de menores proporções na plataforma já
poderia comprometer o funcionamento do sistema. Por esta razão, não adotamos aspersores nas plataformas e sim sistema de hidrantes e canhões
monitores. Solicitamos a avaliação desta comissão, considerando as especificidades da edificação.
 
3.1.2 Medida Alternativa / Solução Proposta: 
A BEGON tem nessa área 13 hidrantes (H-2, H-3, H-4, H-8, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22, H-23, H-24, H-31 e H-32) localizados, de forma segura,
fora da plataforma, a uma distância que permite serem utilizados de forma eficaz, além de um sistema portátil de espuma (esguicho lançador).
 

 

3.2 Exigência/ Estudo de caso para análise: 
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OUTROS. Obs: SEGUIR ITEM NT 25 PARTE 2: 6.4.6.5 Os hidrantes e os canhões fixos, quando manualmente operados, utilizados para proteção
por resfriamento, devem estar situados à distância de 1,5 vez (uma vez e meia) a altura do tanque a partir do seu costado, para aqueles com diâmetro
até 9 m e de 15 m a 75 m dos costados para os tanques com diâmetros superiores a 9 m, sempre considerando o estudo dos possíveis cenários.
 
3.2.1 Fundamentação Técnica para a solicitação: 
É importante ressaltar que quando da implantação da atual instalação, a mesma estava totalmente adequada às normas vigentes e foi submetida à três
processos de aprovação sem maiores questionamentos por parte dessa egrégia corporação, mesmo com a nova normativa em vigor. O último projeto
aprovado encontra-se protocolado no SIAPI onde já constam os posicionamentos atuais para os canhões e hidrantes do sistema de resfriamento.
 

 
Entendemos também que as circunstâncias se modificam e as normas de segurança têm que se adequar às novas situações. No entanto, é importante
atentar-se para a razoabilidade da situação atual. Ou seja: no cenário de maior risco, Cenário 02, dos 16 cenários analisados, em que o tanque em
chamas é o tanque TQ#13, os canhões disponíveis para o combate guardam as seguintes distancias do referido tanque:
 

 

Considerando a distância referencial de 15,00 m, pode se afirmar que todos equipamentos estão operacionais nesse cenário. Considerando a distância
referencial das mais recentes normativas, a situação mais crítica é o canhão CMF 06 que está instalado na crista do talude. Este equipamento
está instalado à 14,00 m do tanque TQ#10 e 12,54 do TQ#09. Desconsiderando a distância referencial ora imposta, observa-se que o mesmo localiza-
se na posição mais otimizada possível. Qualquer tentativa de movimentação não irá alterar substantivamente a situação, visto que o mesmo não pode
ser deslocado para dentro da bacia. Ainda assim, essa bacia de contenção, em específico, é dotada de 07 canhões disponíveis, deixando
sempre alternativas possíveis que possam atender a demanda dentro dos parâmetros mínimos estabelecidos pela instrução normativa, garantindo que
o tanque em chamas não seja resfriado pelo canhão que não guarda a distância mínima exigida. 
Levando em consideração que a modificação do posicionamento dos canhões ou tanques altera estruturalmente uma edificação já existente e
aprovada anteriormente, solicitamos a avaliação desta comissão para que o projeto seja aprovado com a atual configuração do sistema de
resfriamento.
 
3.2.2 Medida Alternativa / Solução Proposta: 
Garantir, para resfriamento dos tanques, em caso de sinistro, a utilização dos canhões monitores (quando manualmente operados) que respeitam o
distanciamento mínimo para o tanque a ser resfriado.
 
3.3 Exigência/ Estudo de caso para análise: 
OUTROS. Obs: SEGUIR NT-25 PARTE 2: m) A distância mínima entre os tanques e a base interna do dique deve ser de 1,5 m, TANQUE 33
 
3.3.1 Fundamentação Técnica para a solicitação:
A Bacia de Contenção – 1 é composta de talude natural, que por si só apresenta bastante heterogeneidade no seu formato / dimensões. O tanque 33
está localizado a uma distância de 1,40 m da bacia. A exigência do CBMGO é que seja no mínimo de 1,50 m. No entanto, apresentamos o item
5.9.2.7 da NBR 17.505-2 que trata do assunto. Observa-se claramente que a referida distância mínima de 1,50 m se aplica apenas às bacias de
contenção cuja a altura do talude seja superior a 1,80 m. No presente caso, a altura média do talude da Bacia de Contenção – 1 que contém o
Tanque 33 é de 1,65 m e, especificamente no corner do Tanque 33 a altura do talude é de 1,44m.
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A referida norma ainda traz no anexo C uma figura que esclarece a aplicabilidade da distância mínima de 1,5m:
 

 
Ainda, a IT 25/2019 do CBMSP já foi revisada e foi incluída a mesma figura de forma a dirimir dúvidas.
 

 
3.3.2 Medida Alternativa / Solução Proposta:
Não se aplica.
 

4. Comentários

 

O processo trata de um Parque de Tanques, localizado no Jardim Novo Mundo, Goiânia, com área construída de 35.180,96 m2 e
responsável pela distribuição de derivados do petróleo, etanol e biodiesel para a Região Metropolitana de Goiânia e estados de diferentes
regiões do país. A edificação é majoritariamente térrea, com tanques e plataformas de carregamento, além de 06 áreas privativas onde se
localizam empresas do ramo de combustíveis.
Cabe destacar que a edificação é existente, nos termos da NT-41, por ter comprovada sua existência em data anterior a março de 2007, nos
termos da Figura 1.
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Figura 1: Imagem de Satélite datada de 11/2003. Fonte: Google Earth Pro.
 

Este tipo de ocupação é objeto de aplicação de cada uma das quatro partes, da NT-25/2014:
2.1 Esta Norma Técnica (NT) aplica-se a todas as edificações e/ou áreas de risco em que haja produção, manipulação, armazenamento e 
distribuição de líquidos combustíveis ou inflamáveis localizadas no interior de edificações ou a céu aberto.

 
Especificamente sobre o Parque de Tanques, a Parte 2, da NT-25/2014, estabelece os requisitos para os sistemas de resfriamento e de
espuma, contenção de vazamentos e disposição dos tanques na área. Nesse sentido, a citada Norma Técnica fixa um afastamento mínimo
entre o costado do tanque e a parede do dique de contenção, conforme item a seguir:

m) A distância mínima entre os tanques e a base interna do dique deve ser de 1,5 m, exceto para instalações onde exista apenas um tanque no interior
da bacia, com volume até 15 m³, quando esta distância pode ser reduzida, não podendo ser inferior a 0,60 m;
 

Das pranchas podemos extrair um pequeno trecho onde a distância está em desconformidade (1,4 m), 10 cm abaixo do mínimo
estabelecido pelo item citado (1,5 m), mas está muito acima da distância mínima (0,60 m) admitida nesta Norma, para o caso de tanques
com volume inferior a 15 m3. A figura 1 revela esse trecho, em relação ao tanque #33.

Figura 2: Detalhe do Tanque 33. Fonte: Folha 03/20.
Por sua vez, sobre a disposição dos sistemas de proteção, a Parte 2, da NT-25/2014 lembra que:
 

6.4.6.5 Os hidrantes e os canhões fixos, quando manualmente operados, utilizados para proteção por resfriamento, devem estar situados à
distância de 1,5 vez (uma vez e meia) a altura do tanque a partir do seu costado, para aqueles com diâmetro até 9 m e de 15 m a 75 m dos costados
para os tanques com diâmetros superiores a 9 m, sempre considerando o estudo dos possíveis cenários. 
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Sobre a quantidade de canhões monitores para proteção do tanque temos:
6.3.9 Proteção suplementar de espuma Independentemente da proteção primária por espuma indicada para cada tanque, deve ser considerada ainda a
proteção suplementar de espuma para cada bacia de contenção e áreas sujeitas a derramamento por meio de hidrantes, conforme previsto a seguir: 
6.3.9.1 Em todos os locais sujeitos a derramamento ou vazamento de produtos ou onde o produto possa ficar exposto à atmosfera em condições de
operação (separador de água e óleo, etc); 
6.3.9.2 Deve ser previsto o uso de espuma por meio de esguichos manuais ou canhões monitores, cuja quantidade mínima, considerando a vazão
mínima de 200 L/min para cada equipamento, é obtida através da Tabela 8 e o tempo mínimo de aplicação a partir da Tabela 9.
 

6.3.9.3 Para tanques com exigência de proteção por câmeras de espuma, pelo menos um canhão monitor portátil deve ser providenciado
como proteção complementar para o caso de uma câmara ser danificada pela explosão do tanque. 
 

Observando pela perspectiva do pior cenário, o Tanque #13, que possui diâmetro de 22,35 m, deverá ser protegido por no mínimo 2
Canhões Monitores para aplicação de espuma, a partir da leitura do item 6.3.9.2, da Parte 2, da NT-25/2014;
A figura 2, revela a disposição dos canhões em relação ao Tanque #13.
 

Figura 3: Posicionamento sistema de proteção Tanque #13. Fonte: Folha 03/20.
 
Da Figura 2, podemos observar a presença de 3 Canhões Monitores no raio de ação do Tanque #13. Sendo CMF3, posicionado a 14,7m em
relação ao costado do tanque, portanto, 30 cm abaixo da distância mínima de 15 m. Os demais (CMF 1 e CMF 2) estão à distâncias
adequadas (46,4 e 18,2 m), conforme item 6.4.6.5, da Parte 2, da NT-25/2014, considerando que o Tanque #13 possui diâmetro de 22,35 m. 
Por fim, a Parte 4, da NT-25/2014, dedica especial atenção a um dos locais que representam maior risco de sinistros, em virtude da
manipulação de combustíveis no processo de carregamento de caminhões tanque. Sobre Plataformas de Carregamento, a Norma lembra
que:

16. PLATAFORMAS DE CARREGAMENTO 
Esta parte da Norma Técnica (NT) aplica-se às operações que envolvam o carregamento ou descarregamento de líquidos combustíveis
ou inflamáveis, tais como: vagões-tanques, caminhões-tanques e similares e às áreas das instalações onde tais operações são realizadas. 
16.3 Sistema de proteção por resfriamento Nas instalações (tancagem) onde for exigido sistema de proteção por resfriamento, as plataformas de
carregamento devem ser protegidas de acordo com a Tabela 19, por linhas 
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manuais, canhões monitores ou sistema fixo de aspersores. 

16.3.2 Sistema de aspersores 
16.3.2.1 O projeto do sistema de resfriamento por aspersores deve atender aos requisitos da NBR 10897, correspondente a risco extraordinário, grupo
II, com os seguintes parâmetros: 
a) Ser do tipo dilúvio; 
b) Tempo de operação de 60 min. 
16.3.2.1.1 Neste caso o acionamento do sistema deve ser manual, evitando-se o comprometimento do sistema de espuma quando este estiver em uso. 
16.3.2.1.2 Também pode ser adotada a NFPA 15 – Water spray fixed systems for fireprotection. 
 

Importante destacar que a edificação não possui proteção por aspersão na plataforma de carregamento. Considerando que a capacidade da
plataforma de carregamento presente na edificação está acima de 2 caminhões/vagões-tanque, está edificação deverá possuir sistema de
proteção por Aspersores. Sobre a argumentação, trazida no Anexo H, de que "o tamanho dos caminhões atualmente utilizados já impede
que os aspersores cubram com eficiência a totalidade da ocorrência e que uma explosão", lembramos que usualmente os caminhões
tanques possuem tancagem fracionada em diversos tanques menores, cada qual com a sua boca de abastecimento. Assim, o abastecimento
ocorrerá em uma boca de cada vez, de forma que o tanque sempre estará sob a supervisão dos aspersores, situados no teto, no momento do
carregamento.
Além disso, os sistemas de chuveiros são considerados mais seguros e mais eficientes (em relação aos hidrantes e canhões) no combate a
incêndios. Sobretudo neste caso, o sistema dilúvio, que proporciona uma aplicação rápida de um considerável volume de água para
resfriamento, no caso de incêndio no tanque de um caminhão. 

5. Parecer

Diante do exposto esta comissão decide:
DEFERIR a solicitação em relação ao Afastamento do Costado do tanque em relação à parede do dique de contenção;
DEFERIR a solicitação relativa à proteção do Tanque #13, devendo ser prevista proteção por espuma nos termos do item
6.3.9.2, da NT-25/2014.
INDEFERIR a solicitação relativa a não utilização do sistema de proteção por Aspersores na Plataforma de Carregamento.

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 09 dias do mês de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por HIGOR SOUZA ELLER, Bombeiro (a) Militar, em 09/11/2022, às 11:36, 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 09/11/2022, às
11:43, 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 PEDRO HENRIQUE VILELA DE AGUIAR, Bombeiro (a) Militar, em 09/11/2022, às
11:44, 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 000035249040 e o código CRC 1EE2354C.

 
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
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Referência: Processo nº 202200011036091 SEI 000035249040



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

15º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

 

 

DECISÃO

                            

O presente Processo Administra�vo Disciplinar - PAD n. n. 60/2022 - CCD/15ºBBM, de
Rito Ordinário, inaugurado por meio da Portaria n.  33/2022  (000034081208), publicada em Bole�m
Geral  Eletrônico N.156 (000034382128) tendo como encarregado o 1º Ten QOA 01.327 REGINALDO
Rodrigues de Souza, foi instaurado para apurar indícios de
conduta inapropriada de militar envolvido no  atendimento da ocorrência RAI E ATENDIMENTO
INTEGRADO Nº 25646341 (000035043850), conforme apuração realizada na 65/2022-CCD15ºBBM.

Insta mencionar que o Processo Administra�vo Disciplinar - PAD - de Rito Ordinário é
instaurado quando o Bombeiro Militar pra�ca atos passíveis de serem considerados transgressões
disciplinares de natureza Média ou Grave, tal como preceitua o Art. 71, do CEDIME, corroborando com a
�pificação con�da na citação dos militares acusados:

Art. 71. O processo administra�vo disciplinar ordinário é escrito e será
observado sempre que a transgressão disciplinar militar for de natureza
média e grave, mas que não se vislumbre de início a sanção de exclusão a
bem da disciplina ou de perda das prerroga�vas militares.

Em análise à documentação de justa causa Processo SEI N.(202200011031174)
carreada aos autos, percebe-se que houve a iden�ficação de autoria e materialidade de
conduta merecedora de análise à luz da administração castrense, tendo em vista a repercussão nega�va
advinda a postura do envolvido no atendimento da ocorrência RAI 25646341.(000035043850).

Os autos foram instruídos com provas documentais e testemunhais, consubstanciando
elementos probatórios suficientes para materializar a fumaça do bom direito face a verossimilhança entre
os fatos objeto de apuração e a verdade real ob�da ao final dos trabalhos de instrução disciplinar,
conforme depreende-se do Relatório do PARECER  n. (000035073109) edificado pelo Encarregado.

Salienta-se que houve a atuação do Militar qualificado como Acusado nos autos de per
si, restando comprovado que foram ofertadas as devidas oportunidades para realização da defesa,
respeitados os prazos para realização das manifestações e arrolar testemunhas em observância aos
princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

A conduta sob exame, objeto do presente Processo Administra�vo Disciplinar, possui
reflexos não apenas no Código de É�ca e Disciplina dos Militares do Estado de Goiás, mas, também, na
seara criminal, tendo em vista que se trata de conduta prevista no Estatuto do Desarmamento, Lei n.
10.826, de 22 de dezembro de 2003, em especial em seu ar�go 15, que prescreve ser considerada
conduta crime pra�cada pelo agente que “efetuar disparo de arma de fogo em local habitado”.



Necessário frisar, que a conduta pra�cada é considerada crime comum, por não
encontrar correspondência nos requisitos previstos no ar�go 9º do Código Penal Militar, e, sendo assim,
foi conhecida e analisada pela esfera penal competente, conforme se observa nos autos do Procedimento
Inves�ga�vo de Sindicância n. 65/2022 – CCD/5ºCRBM, sob os auspícios do Protocolo SEI n.
202200011024265.

Neste diapasão, ao compulsar os autos do procedimento Inves�ga�vo de Sindicância n.
65/2022 – CCD/5ºCRBM, constata-se o teor do pronunciamento realizado pela Dra. Maria Cecília de Jesus
Ferreira, Promotora de Jus�ça, na data de 27 de julho de 2022, no qual se manifesta pelo
reconhecimento dos pressupostos obje�vos e subje�vos caracterizadores para celebrar Acordo de Não
Persecução Penal – ANPP e, encaminha os autos ao douto juízo para conhecimento e decisão.

Desta maneira, arrimado na fundamentação exposta, o presente processo
administra�vo disciplinar é competente para aplicar a sanção disciplinar prevista na Lei n. 19.969/2018,
não havendo reflexos a serem apurados na esfera penal militar.

Face ao exposto, frente às provas carreadas aos autos por meio das diligências
empreendias pelo Encarregado, e visando a preservação dos pilares fundamentais da hierarquia e
disciplina castrense, decido:

I - Acolher o Parecer (000035073109) elaborado pelo Encarregado;

II - Classificar a Transgressão Disciplinar como GRAVE;

III - Fixar a Sanção Base de 01 (Um) dia de Prestação de Serviço de Natureza
Preferencialmente Operacional, conforme Art. 41, alínea "c" do CEDIME:

IV - Em consulta aos assentamentos funcionais, verifica-se que existem Causas
Atenuantes previstas no Art. 22 do CEDIME, Incisos: I - estar o imputado no excepcional ou ó�mo
comportamento; II - Relevante Serviço prestado e registrado em ficha funcional; razão pela qual
MANTENHO A SANÇÃO DISCIPLINAR DE 01 (um) DIA DE SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE
OPERACIONAL;

V - Conforme Art. 46 do CEDIME, haverá alteração de Comportamento do Militar,
sairá do "Excepcional" e ingressará no "Bom", em consonância com a Manifestação n. 33/2020 - ACG
(000011816819);

VI - À SAAD para providências no sen�do de Publicar a Decisão e, logo após, no�ficar o
Acusado na forma do Art. 64, inciso IX da NA-25;

VII - Após o trânsito em julgado será emi�do o Termo de Inclusão de Sansão conforme
Art. 111 da NA-25 para cumprimento desta decisão.

 

 

 

DAVID AUGUSTO LEÃO GUIMARÃES - TC QOC

Comandante do 15º BBM

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DAVID AUGUSTO LEAO GUIMARAES, Comandante,
em 16/11/2022, às 10:01, 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
000035171278 e o código CRC 7D11CCD1.
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