
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 84, de 26 de outubro de 2022

 

Nomeia Comissão para emi�r Parecer Técnico.

O Comandante do 5º Batalhão Bombeiro Militar, 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 emi�r 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 protocolo  n. 29198/22-SIAPI, encaminhado a este
5ºBBM através do protocolo de Comissão Técnica n. 120425/22-SIAPI.

 

Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes militares:

- Presidente: Maj QOC 01890 EBERSON HOLANDA;

- Membro:  Cap QOC 02449 JOSÉ FÁBIO ANASTÁCIO LEITE; e

- Membro: 2º Sgt QP/Combatente 01854 CLEBER FELIX DA PURIFICAÇÃO.

 

Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.

 

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

 

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

EBERSON HOLANDA - Maj QOC
Comandante do 5º BBM

 

5º Batalhão Bombeiro Militar, aos 10 dias do mês de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por EBERSON HOLANDA, Comandante, em 21/11/2022, às
16:27, 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
000034880139 e o código CRC 4D170D36.

5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
RUA JOAQUIM NABUCO S/N Qd.49-A Lt.S/L, S/C - Bairro PARQUE ESTRELA D´ALVA - LUZIANIA - GO - CEP 72804-240

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000034880139&crc=4D170D36


- (61)3621-3627.

Referência: Processo nº 202200011034932 SEI 000034880139
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 1057, de 21 de novembro 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, e considerando o teor dos autos do processo SEI nº 202200011031829, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, para a 26ª Companhia Independente
Bombeiro Militar - 26ª CIBM/Valparaíso de Goiás e dispor sobre trânsito, nos termos da legislação em
vigor, conforme quadro abaixo:

 

ORD. MILITAR CPF ORIGEM TRÂNSITO
1 Cap QOC 01.516 FÁBIO JOSÉ RODRIGUES ***.690.241-** 4º CRBM-Luziânia 2 dias

2 1º Sgt QP/Combatente 01.387 ISRAEL DE
PAIVA DAMASCENO ***.455.871-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

3 1º Sgt QP/Combatente 01.418 AIRTON
BARBO FERREIRA ***.218.191-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

4 1º Sgt QP/Combatente 01.536 GLEIÇO
BORGES DE OLIVEIRA ***.036.061-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

5 1º Sgt QP/Combatente 01.506 ÉRIC PEREIRA
LIMA ***.402.561-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

6 2º Sgt QP/Combatente 01.829 BONIFÁCIO
BARBOSA GOMES ***.392.201-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

7 2º Sgt QP/Combatente 01.823 ANTÔNIO
CORREIA VELAME ***.488.985-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

8 2º Sgt QP/Combatente 02.150 RENATO
FERREIRA DOS SANTOS ***.596.321-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

9 3º Sgt QP/Combatente 02.718 ODISLEY
PINHEIRO NUNES DE SOUSA ***.653.761-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

10 3º Sgt QP/Combatente 02.747 RUBER PAULO
SILVA DE OLIVEIRA ***.749.201-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

11 3º Sgt QP/Combatente 02.808 EDUARDO
HENRIQUE DO NASCIMENTO ***.940.509-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

12 3º Sgt QP/Combatente 03.302 THIAGO DE
ASSIS BEZERRA ***.026.111-** 5º BBM- Luziânia 2 dias
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ORD. MILITAR CPF ORIGEM TRÂNSITO

13 3º Sgt QP/Combatente 03.476 MATHEUS
GOMES ZAKI GERGES ***.388.101-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

14 3º Sgt QP/Combatente 03.199 MARCOS DO
NASCIMENTO GUEDES SARAIVA ***.359.291-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

15 3º Sgt QP/Combatente 03.196 LUÍS
HENRIQUE LARROYED LOPES ***.465.861-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

16 3º Sgt QP/Combatente 03.179 WILLIAN
TAIGUARA BALIZA MOURA ***.342.461-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

17 3º Sgt QP/Combatente 03.304 JORDÃO
EMERICK RAMOS ***.315.291-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

18 Cb QP/Combatente 03.475 KÁCIO CARVALHO
DOS SANTOS ***.152.051-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

19 Cb QP/Combatente 03.477 OSCAR TABOSA
MATOS ***.070.958-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

20 Cb QP/Combatente 03.461 FABRÍCIO
RIBEIRO DOS SANTOS ***.115.711-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

21 Cb QP/Combatente 03.753 FERNANDO
CÉSAR SOUSA PEREIRA ***.785.731-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

22 Sd QP/Combatente 04.066 UBIRACI ALVES
CARDOSO JÚNIOR ***.433.141-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

23 Sd QP/Combatente 04.072 VINÍCIUS
CARDOSO PANTOJA ***.980.721-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

24 Sd QP/Combatente 03.948 FREDERICO
FALCÃO BERNARDES ***.235.506-** 5º BBM- Luziânia 2 dias

 

Art.  2º Manter a função de Comandante da 26ª CIBM/Valparaíso de Goiás, ao CAP QOC
01.516 FÁBIO JOSÉ RODRIGUES, CPF: ***.690.241-**.

 

Art. 3º  A unidade responsável 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. 4º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças, por intermédio dos respec�vos
departamentos subordinados, que providencie o que lhe compete.

 

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

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em
21/11/2022, às 16:24, 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 21/11/2022, às 17:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

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
000035574152 e o código CRC 435994FF.

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 202200011031829 SEI 000035574152

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000035574152&crc=435994FF


 

  

NORMAS GERAIS DE AÇÃO  
  

DA GUARDA DO COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO E TRANSPORTE DO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS 

  

  

  

  

OBJETIVO: 

  

                                                           Estabelecer os critérios mínimos para prestação de 

serviço da Guarda do Comando de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás; 

  

  

DEFINIÇÕES: 

  

  

- CAL: Comando de Apoio logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 

  

- BOMBEIRO MILITAR: Componente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás; 

  

- RESPONSÁVEL PELA GUARDA: Bombeiro Militar responsável pela área de 

segurança e controle de acesso do CAL,  

  

-GUARDA: É o serviço de proteção e vigília da segurança física e das instalações móveis 

e imóveis da Organização Bombeiro Militar, 24 horas por dia, mantendo a ordem e paz, 

livre de possíveis invasões, furtos e roubos; 

  

CONDIÇÕES GERAIS: 

  

 Os Bombeiros Militares escalados no serviço de Guarda, devem estar fisicamente 

aptos a desempenharem as atividades do serviço de Guarda do CAL; 

  

 Os Responsáveis pela Guarda cumprirão a escala de 24x72; 

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem assumir e passar o serviço às 07:30 horas; 

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem realizar o hasteamento do pavilhão nacional 

às 08:00 horas e o arriamento às 18:00 horas; 

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem realizar a conferência de toda carga 

pertencente ao corpo da Guarda, relatando toda e qualquer alteração no Livro 

Diário; 

  



 Os Responsáveis pela Guarda devem atender ao telefone de forma cordial e 

padrão dizendo da seguinte forma: Guarda do CAL, Bom dia, Boa tarde ou Boa 

Noite, Graduação e nome a sua disposição; 

 

 Os Responsáveis pela Guarda devem realizar a confecção do livro de Parte Diária 

lançando todas as alterações relacionadas ao serviço de dia da Guarda; 

  

  Os Responsáveis pela Guarda devem manter a Bandeira do comandante hasteada 

sempre que o mesmo adentrar a OBM e arriada sempre que o mesmo se retirar da 

OBM; 

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem informar ao comandante da OBM de 

imediato toda vez que o Comandante Geral, Subcomandante Geral ou Chefe do 

Estado maior adentrar a Unidade; 

 

 Os Responsáveis pela Guarda devem trocar a Bandeira do comandante do CAL 

pela Bandeira do comandante Geral, toda vez que o mesmo estiver presente da 

OBM; 

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem informar ao Subcomandante do CAL ou no 

caso de sua ausência ao oficial mais antigo da OBM no dia, da chegada do 

Comandante do CAL ou de outra autoridade mais antiga que adentre a OBM; 

  

 Os Responsáveis pela Guarda não devem permitir a entrada de Militares ou 

Civis após o horário de expediente, finais de semana ou feriados sem a devia 

autorização; 

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem anotar e lançar no livro de parte diária toda 

saída de militar ou civil após o horário de expediente; 

  

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem comunicar de imediato ao Chefe do 

departamento de Guarda o responsável, qualquer alteração que ocorra em seu 

período de serviço e posteriormente lançar no livro de parte diária;  

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem permitir a entrada de pessoas com trajes não 

adequados, como sem camiseta, bermudas, descalço e etc; 

  

  Os Responsáveis pela Guarda devem permanecer armado durante o seu turno de 

trabalho, sendo o fiel depositário do armamento recebido nas passagens de 

serviço; 

  

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem primar pela boa apresentação individual; 

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem permanecer devidamente fardado durante o 

horário de expediente da OBM; 

  



  Os Responsáveis pela Guarda devem primar pela limpeza e higiene das 

dependências do corpo da Guarda, não deixando comida, roupas ou materiais de 

uso pessoal exposto; 

  

  

  Os Responsáveis pela Guarda devem controlar o acesso de pessoas e veículos 

pelo portão do Corpo da Guarda, fazendo as devidas anotações e lançamentos de 

dados no sistema de controle de acesso; 

  

  Os Responsáveis pela Guarda devem ser apresentar a todos oficiais superiores 

que adentrarem a OBM; 

  

  

 Os Responsáveis pela Guarda devem identificar todos os visitantes civis com o 

crachá e orientar os mesmos, sobre a localização das seções que iram visitar; 

  

  Os Responsáveis pela Guarda não devem permitir aglomerações próximo ao 

Corpo de Guarda, deixando sempre livre o local para acesso; 

  

  Os Responsáveis pela Guarda devem, atuar de imediato em qualquer ocorrência 

que esteja relacionada à sua área de segurança, devendo assim estar disponível a 

qualquer momento, não estando empregado em outra função que não seja a sua, 

pois ao surgir algum tipo de acidente ou incidente, que o mesmo não poder 

responder de imediato, será responsabilizado conforme legislação em vigor no 

CBMGO; 

  

  

  Deve ser fornecido aos Responsáveis pela Guarda os meios necessários ao 

desenvolvimento das suas atividades de segurança e monitoramento da sua área 

de segurança; 

  

  Os Responsáveis pela Guarda devem realizar vistorias durante a noite, lançando 

as alterações encontradas em relatório especifico e encaminhado ao Chefe do 

Departamento de Guarda ou Responsável; 

 

 É proibido a entrada e permanência de animais particulares nas dependências da 

OBM; 

  

  

  

  

 



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

6º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011034699
Nome: 6º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
Assunto: Comissão Técnica n° 153253/22
 

PARECER CBM/6º BBM-09866 Nº 5/2022

PARECER TÉCNICO Nº 01/2022 - 6º BBM

 

1. REFERÊNCIAS

1.1. Lei Estadual n. 15.802, de 11 de setembro de 2006;

1.2. Norma Técnica 37 – CBM-GO;

1.3. NBR ABNT NBR 13859, de maio de 1997 – Proteção contra incêndio em subestações de distribuição
(cancelada);

1.4. NBR ABNT 13231 – Proteção contra incêndio em subestações elétricas;

1.5. Portaria n. 49, de 21 de outubro de 2022 – CBM-GO;

1.6. Processo SEI 202200011034699;

1.7. Relatório de Vistoria - SIAPI n. 121053/22

1.8. Protocolo da Análise do Projeto de n.: 111367/22;

1.9. Protocolo de Solicitação de Comissão Técnica de n. 153253/22 – ANEXO H.

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE E DA EDIFICAÇÃO

2.1. Proprietário / Responsável pelo uso: Celg Geração e Transmissão S.A;

2.2. Responsável Técnico: Israel Rezende de Almeida, CREA/GO n. 1016707380D-GO;

2.3. Razão Social: EDP Transmissão S/A – Subestação Paranaíba;

2.4. CNPJ: 10.502.267/0001-30;

2.5. Endereço: Avenida Goiatuba, s/nº, SE EDP, Setor Social - Itumbiara/GO;



2.6. Divisão/Ocupação-Uso/Descrição: Especial / M-3 /Central de comunicação e transmissão de energia
elétrica;

2.7. Área Total Construída Apresentada: 13.564,22 m²;

2.8. Altura da Edificação: Térrea.

 

3. REQUERIMENTO

Foi solicitado via Requerimento de Comissão Técnica - Anexo H da Norma Técnica 01
– Procedimentos Administrativos.

3.1.1 Exigência e/ou caso para análise

A edificação possui Projeto Técnico aprovado em conformidade com a legislação
pertinente aplicável ao caso específico, a saber: Lei n. 15.802/2006, Norma Técnica n. 37 CBM-GO, NBR
ABNT 13859/1997 (cancelada) e NBR ABNT 13231/2015. No relatório de inspeção consta como
exigência pendente a falta de execução da parede corta fogo conforme projeto aprovado.

O requerente requer que seja emitido o Certificado de Conformidade sem a devida
adequação da edificação ao projeto técnico aprovado, ou seja, sem a construção da parede corta fogo que é
requisito mínimo na legislação em vigor. O requerente cita no seu formulário de atendimento técnico que a
edificação obteve aprovação anterior sem a construção da parede corta fogo.

3.1.2. Fundamentação Técnica para a solicitação

O responsável técnico – requerente – não apresentou qualquer fundamentação técnica
para justificar o pedido.

3.1.3. Medida alternativa e/ou solução proposta pelo requerente

Não foi apresentada nenhuma solução e/ou medida alternativa para a(s) exigência(s) e
solicitação(ões) apresentada(s).

 

4. ANÁLISE E JUSTIFICATIVAS

Conforme prescrição normativa contida na Norma Técnica 01/2022 em seu item 9, a
saber:

9.1. A Comissão Técnica e o Conselho Técnico
Deliberativo são os instrumentos administrativos
em grau de recurso que funcionam como instâncias
superiores de decisão de assunto relacionado ao
Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
9.2. A Comissão Técnica e o Conselho Técnico
Deliberativo são utilizados nas fases de análise de
projetos, inspeção ou quando há necessidade de
estudo de casos especiais como forma de garantir
ao interessado a manutenção de exigências de
futuro a exemplode:
a) Solicitação de isenção de Medidas de Segurança
Contra Incêndio e Pânico;
b) Utilização de outras normas, nacionais ou
internacionais;



c) Utilização de novos sistemas construtivos ou de
novos conceitos de Medidas de Segurança Contra
Incêndio e Pânico;
d) Casos em que o Serviço de Segurança Contra
Incêndio e Pânico não possua os instrumentos
adequados para a avaliação em análise e/ou
inspeção.
9.3. Poderão ser solicitados no máximo 3 (três)
pedidos de Comissão Técnica ou o Conselho
Técnico Deliberativo por protocolo de inspeção ou
análise de projeto, que deverão ser efetuados
através do sítio do CBMGO. Não obstante, a
Comissão Técnica ou o Conselho Técnico
Deliberativo não poderá tratar o mesmo assunto
mais de uma vez.
9.3.1. No ato da solicitação dever-se-á informar o
protocolo do serviço para o qual está sendo
requerida a apreciação daCT/CTD.
9.3.2. O Requerimento de Comissão Técnica ou
Conselho Técnico Deliberativo (Anexo H desta
norma técnica) deverá ser preenchido pelo
proprietário ou responsável técnico e anexado ao
sistema do CBMGO no ato da solicitação.
9.3.2.1. O requerimento de CT ou CTD relativos ao
serviço de análise de projetos deverá ser
apresentado somente pelo profissional responsável
pela elaboração do projeto (ResponsávelTécnico).
9.3.2.2. No preenchimento do Anexo - H, deverá
ser informada a exigência/estudo de caso para
análise, apresentando fundamentação técnica para
o questionamento e a medida alternativa ou
solução proposta para o caso.
9.4. O processo de Comissão Técnica tramitará
paralelamente aoprocesso no qual está sendo
avaliada a comissão, porém, este só poderá ser
encerrado após a conclusão da CT/CTD.
9.5. Quando solicitada a análise do PSCIP em
Comissão Técnica ou Conselho Técnico
Deliberativo, deverá ser recolhida taxa deste
serviço cujo valor será a mínima estipulada, para
análise de projeto ou inspeção, pelo Código
TributárioEstadual.
9.6. Quando a Comissão Técnica ou o Conselho
Técnico Deliberativo forem apresentados por
exigência específica da Legislação de Segurança
Contra Incêndio e Pânico e/ou Normas Técnicas,
não deverá ser recolhida taxa inerente a este
serviço, sendo necessária a apresentação
preliminar do PSCIP para avaliação do Serviço de
Segurança Contra Incêndio e Pânico.
9.7. Toda e qualquer solicitação de Comissão
Técnica ou Conselho Técnico Deliberativo devem
possuir a assinatura do proprietário ou



responsável pelo uso e do responsável técnico em
documento digitalizado em formato PDF. 24
9.8. Podem ser signatários diversos os
responsáveis técnicos em cada nível dos recursos,
desde que seja comprovada a anuência do
proprietário ou responsável pelouso.
 

A solicitação pleiteada não possui amparo legal na legislação aplicável ao caso concreto,
considerando a existência de projeto técnico aprovado e em conformidade com a legislação vigente,
considerando existir, in loco, a possibilidade e a viabilidade técnica de adequação da edificação conforme
preconizado no artigo 3º da Lei n. 15802/2006, a saber:

[...]

Art. 3º Para efeito de inspeção, análise e aprovação
de projetos das instalações e medidas preventivas de
segurança contra incêndio e pânico são
considerados edificações e áreas de risco aquelas
descritas nas NTCBMGO, bem como a obra ou
construção e os locais que, por uso, ocupação,
altura ou carga de incêndio possam gerar riscos ou
danos às pessoas, ao patrimônio ou ao meio
ambiente. (Grifo nosso).

[...]

Não há omissão legislativa quanto aos requisitos mínimos para o tipo de edificação e uso
não sendo plausível o argumento de que o proprietário ou responsável pelo uso anterior, mesmo que
empresa pública, que segundo o regramento jurídico pátrio é uma pessoa jurídica de direito privado e que,
se ainda assim possuísse uma lacuna legislativa por omissão, a Lei n. 15.802/2006 em seu paragrafo 1º do
Artigo 4º prevê tal situação conforme elencado a seguir:

[...]

Art. 4º ...

§ 1º Nos casos omissos nesta Lei e nas NTCBMGO,
o Corpo de Bombeiros Militar, ouvido o órgão
técnico interno, poderá, para suprir a falta, recorrer
a outras normas técnicas em nível internacional,
nacional ou estadual, relativas a edificações ou
áreas de risco, bem como estabelecer medidas de
segurança específicas, ...

[...]

O uso de parede corta fogo é requisito mínimo em edificações desse tipo de ocupação e
uso para impedir a propagação de incêndio de um equipamento a uma edificação ou a outro equipamento
adjacente não permitindo a passagem de calor e chamas para locais próximos e, preferencialmente, as
paredes tipo corta fogo não podem ser utilizadas como meio de suporte de equipamentos, como
barramentos, isoladores, suportes, para raios e outros.

Bacia de contenção é uma área construída por uma depressão, pela topografia do terreno
ou ainda limitada por dique, destinada a conter eventuais vazamentos de produto; a área interna da bacia
deve possuir um coeficiente de permeabilidade de especifico, referenciado à água a 20º C. Em caso de
contenção de óleo isolante a bacia também deve possuir dispositivo constituído por grelha, duto de coleta
e dreno, preenchido com pedra britada, com a finalidade de coletar vazamentos de óleo isolante. Enfim, a
principal função de uma bacia de contenção é conter e não permitir o aumento da área de cobertura pelas



substâncias que devem nela ficar restritas diminuindo o risco de dano ambiental ao solo, não sendo sua
função prevenir ou impedir a propagação de chamas, senão de forma secundária ou terciária.

O requerente cita que a edificação obteve aprovação anterior sem a construção da parede
corta fogo, porém a informação não procede, e nem foi apresentado documentações que comprovem o
contrário.

 

5. PARECER

Ante o exposto, esta Comissão Técnica decide INDEFERIR a solicitação pleiteada pelo
respeitável Responsável Técnico, uma vez que a edificação possui Projeto Técnico Aprovado em acordo
com norma vigente, no qual está previsto a parede corta fogo como medida de segurança contra incêndio e
também diante da total e completa viabilidade técnica para adequação da edificação ao projeto aprovado,
ou seja, é tecnicamente viável e possível a construção da parede corta fogo para adequação da edificação.

A emissão de Certificado de Conformidade fica condicionada à adequação da edificação
ao Projeto Técnico Aprovado, ou seja, à construção da parede corta fogo, e após solicitação e realização de
nova inspeção técnica, in loco, para verificação de todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico
contidas e aprovadas no projeto técnico.

Cumpram-se rigorosamente estas e as demais exigências contidas na Lei n. 15.802/2006,
em suas normas técnicas e demais normas referentes à segurança contra incêndio e pânico aplicáveis à
edificação, cuja competência para sua aplicação é do Corpo de Bombeiros Militar.

É o parecer.
 

6º Batalhão Bombeiro Militar em Itumbiara, aos 21 dias do mês de novembro de 2022.
 
 
 
 

HUGO Brito - Cap QOC
Presidente

 
 

Júnior César FONSECA - 2º Sgt QP/Combatente
Membro

 
 

Ronaldo PIRES de Barros Júnior – 3º Sgt QP/Combatente
Secretário

 

 

Documento assinado eletronicamente por JUNIOR CESAR FONSECA, Bombeiro (a) Militar, em
21/11/2022, às 14:41, 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 RONALDO PIRES DE BARROS JUNIOR, Bombeiro
(a) Militar, em 21/11/2022, às 15:04, 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 HUGO BRITO, Bombeiro (a) Militar, em 21/11/2022, às
15:05, 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
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000035123370 e o código CRC EB2C9BB0.

 
6º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 596, de 22 de novembro de 2022

 

 
                                  Designa gestor e suplente do Contrato nº 062/2020 - SSP (000016953839).

 

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, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo SEI nº 202000011022468, resolve:

 

Art. 1º  Designar o Cap QOC 02.157 Ricardo Barros ROCHA, CPF n. 907.575.481-
72, como Gestor do Contrato nº 062/2020 - SSP (000016953839),  que têm por objeto a contratação de
empresa para a prestação de serviço de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações
corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à Internet do CBMGO, que entre si
celebram o Estado de Goiás, representado pela Procuradoria Geral do Estado, com a interveniência
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e a empresa Consórcio de Dados SEDI GO, pessoa
jurídica de direito privado, representado pela empresa líder OI S/A,  inscrita sob o CNPJ/MF
n. 76.535.764/0001-43.

 
Art. 2º  Designar o 2º Sgt QP/Combatente 02.907 Alvedilson FREIRE Alves, CPF nº

845.306.341-91, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de
impedimento e afastamento.

Parágrafo único. É vedado o afastamento simultâneo do gestor e do suplente por motivo
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 artigo 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 administrativa 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 artigo 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.
 
 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/72475/decreto-9561


Art. 4º  Determinar o encaminhamento desta portaria à BM/4 e CAL para adoção das
providências que lhe são afetas e à BM/6 para conhecimento. 

 
Art. 5º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado. 

 
Art. 6º Revogar a Portaria nº 10/2021 - CBM (000017627904).
 
Art. 7º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo contrato.
 
 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 23/11/2022, às 10:57, 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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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000035645533 e o código CRC B1E4BFEF.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 597, de 21 de novembro de 2022

 

 
Designa gestor e suplente de

contrato para fornecimento de
energia elétrica para unidade

desta Corporação.
 

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, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo SEI nº 201700011000604, em especial no Despacho nº
935/2022 (000035570213), resolve:

 
Art. 1º Designar o Maj QOC 02.270 Rodrigo FERREIRA da Silva, CPF nº

XXX.061.461-XX, como Gestor do Contrato CFEE CONV.C.DC-DPCP nº 470/2017 (0240993), para
contratação de Empresa fornecedora de energia elétrica, que entre si celebram o Estado de Goiás,
representado pela Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e a empresa Celg Distribuição S.A., CNPJ
01.543.032/0001-04. 

Art. 2º Designar o Cap QOC 02.957 LUCIANO Aragão Ninomia, CPF XXX.699.561-
XX, como Suplente do Gestor, cabendo-lhe a substituição do titular em casos de impedimento e
afastamento.

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

 
Art. 3º O Gestor deverá observar a legislação sobre o tema, particularmente o disposto

no § 1º a 3º do Art. 4º do DECRETO Nº 9.561/2019, a saber:
Art. 4º O atesto da execução do objeto deverá ser realizado após o
recebimento da nota fiscal ou da fatura pela unidade administrativa
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 artigo 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.

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/decretos/numerados/2019/decreto_9561.htm


 

Art. 4º Encaminhe-se esta Portaria ao CAL e à BM/4 para adoção das providências que
lhes competem e ao 2º BBM para conhecimento.

 
Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com vigência vinculada à

duração do respectivo contrato.
 
Art. 6º  Fica revogada a Portaria nº 155/2022 - CBM (000029453197).
 
Art. 7º  Determinar ao Comando de Gestão e Finanças a adoção das providências que lhe

forem afetas, inclusive a publicação desta portaria em Boletim Geral Eletrônico e Diário Oficial do
Estado.

 
 

 
 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ VAZ JUNIOR, Comandante-
Geral, em 23/11/2022, às 08:49, 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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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 

PORTARIA Nº 1060, de 25 de novembro 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, e considerando o teor dos autos do processo SEI nº 202200011037147, resolvem:

 

Art. 1º  Transferir, no interesse do serviço, e dispor sobre trânsito, nos termos da legislação em vigor, conforme quadro abaixo:

ORD. MILITAR CPF ORIGEM DESTINO TRÂNSITO
1 1º Sgt QP/Combatente 01.476 DENISE ELIAS SILVA ***.760.961-** CSAU CAT -
2 2º Sgt QP/Combatente 01.764 WILDEGARD VARGAS DE ALMEIDA ***.050.521-** 20ª CIBM - Goianira 7º BBM - Aparecida de Goiânia 2 dias
3 2º Sgt QP/Combatente 02.065 LUCIANO DE MELO VAZ ***.633.571-** CAEBM CAT -
4 2º Sgt QP/Combatente 02.635 ALEX SILVA RAMOS ***.640.991-** 8ºBBM CSAU -
5 3º Sgt QP/Combatente 03.011 EDUARDO LOURENÇO DE SÁ ***.560.601-** CAT 8º BBM -
6 3º Sgt QP/Combatente 03.081 LUANNA DODÔ NAVES BUENO MELO ***.999.461-** 7º BBM - Aparecida de Goiânia BM/8 2 dias
7 3º Sgt QP/Combatente 03.094 MICHELE SANTOS ONOFRE ***.646.591-** BM/8 BM/5 -

 

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 da publicação.

 

 

WASHINGTON LUIZ VAZ JÚNIOR - CORONEL QOC
 
 

PABLO LAMARO FRAZÃO - CORONEL QOC
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Documento assinado eletronicamente por PABLO LAMARO FRAZAO, Comandante, em 25/11/2022, às 15:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

1º COMANDO REGIONAL BOMBEIRO MILITAR
 
 
 

DECISÃO Nº 27/2022 - CBM/1º CRBM-09900

                            

Nos termos do art. 110 da NA-25 – Processos e Procedimentos Administra�vos da
Corporação, encontram-se recebidos no 1º Comando Regional Bombeiro Militar o recurso disciplinar
per�nente ao Processo Administra�vo Disciplinar n. 25/2022 - CCD/2º BBM, instaurado para apurar
conduta do Cabo QP/Combatente 03.726 Weverson Stéfemen Moura BENTO, relatada por meio do
Registro de Ocorrência n. 15/2022, da Seção de Ouvidoria do Comando de Correições e Disciplina do
CBMGO. 

 

Por decisão da autoridade instauradora, o Comandante do 2º BBM não vislumbrou
jus�fica�vas convincentes dos atos pra�cados pelo acusado, respeitados os princípios da ampla defesa e
contraditório, e que por isso se manifestou pelo indeferimento da solicitação de reconsideração de ato
apresentada pela defesa do militar  em relação à Decisão n. 04/2022, proferida anteriormente nos autos,
atribuindo ao Cb QP/Combatente 03.726 Weverson Stéfemen Moura BENTO a prá�ca de transgressão
disciplinar de natureza GRAVE, prevista no inciso LI do art. 120 da Lei n. 19.969/2018 (CEDIME). Após
pedido de reconsideração de ato por parte do acusado, conforme art. 109 da NA-25, fora man�do o
indeferimento do pleito, cabendo ainda ao militar o recurso disciplinar e apostado neste Comando
Regional.

 

Em recurso, o militar invoca por meio de representante legal nulidade processual pelo
demasiado tempo transcorrido, contudo no art. 19 da NA-25 – Processos e Procedimentos
Administra�vos da Corporação, consta que "o excesso de prazo por si só não é causa de nulidade do
processo ou procedimento, podendo, entretanto, ensejar a responsabilização do encarregado, sindicante
ou autoridade delegante, caso a demora seja injus�ficada". A Corporação de bombeiros do Estado de
Goiás é uma ins�tuição permanente e organizada com base na hierarquia e disciplina, des�na-se a
realizar serviços específicos de  proteção e segurança pública no território do Estado de Goiás, nos
termos da Lei n. 18.305/2013 e art. 125 da Cons�tuição do Estado de Goiás. O Regimento dos Serviços
Interno e Operacional Bombeiro Militar - RESIOBOM confere total precedência à a�vidade operacional
sobre a administra�va, portanto, o excesso de dias perpassados não restou dano ao curso do processo.
Ademais, esta Ins�tuição passou por assunção de novo Comando Geral e a transferência de Oficiais
envolveu grande movimentação de pessoal, inclusive neste Comando Regional, sendo que processos
disciplinares correm sob sigilo e carecem ser atribuídos nominalmente para o desenrolar de seus trâmites
burocrá�cos, e tanto no 2º BBM quanto no 1º CRBM o acesso aos autos teve que ser repassado por
diversos militares até sua conclusão processual.

 

Acerca da alteração da imputação da �picidade da transgressão disciplinar verificada
em relação aos atos pra�cados, alegando que "a infração de uma norma�va da OAB não pode ser
�pificada como o descumprimento de norma regulamentar na esfera de atribuições do militar, visto que



a referida norma�va não trata de matéria afeta ao CBMGO", não se altera a descrição fá�ca - "ao deixar
de cumprir o que preceitua a Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), o mesmo
deixou de observar o que prescreve o inciso IV, Art. 5º da Lei 19.969/18 (CEDIME), portanto o acusado
não deixou de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições, e sim,
ofendeu, injus�ficadamente qualquer dos preceitos da é�ca, da disciplina ou hierarquia militar previstos
em lei", conforme descreveu a autoridade instauradora no Despacho n. 174/2022, sob orientação da
Corregedoria da Corporação, ocasião em que fora oportunizado ao militar manifestar-se sobre a nova
definição jurídica a ser aplicada aos fatos, com 5 dias de prazo para tal.

 

Dessa forma, apreciadas as argumentações con�das no recurso disciplinar, DECIDO:

 

I - deixo de acatar o pedido de anulação do processo e indefiro o recurso disciplinar, não
havendo mo�vo de nulidade pelo tempo transcorrido, nem afronta ao direito de reconsideração de
ato em virtude de alteração da �pificação, não se tratando o caso em tela de processo criminal em que se
invoque atributos de  Conselho de Jus�ça;

II - mantenho a transgressão como GRAVE e a fixação da sanção de PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE NATUREZA PREFERENCIALMENTE OPERACIONAL ora definida pela Autoridade
Instauradora, devendo o militar ingressar no comportamento BOM; e

III - encaminhem-se o presente despacho para publicação em Bole�m Geral
da Corporação, e, logo após, ao 5º CRBM para no�ficar o interessado.

 

1º Comando Regional Bombeiro Militar, em Goiânia, 28 de novembro de 2022.

 

HELAINE VIEIRA SANTOS - TENENTE-CORONEL QOC 
Comandante Regional em Exercício

 

Documento assinado eletronicamente por HELAINE VIEIRA SANTOS, Comandante, em
25/11/2022, às 16:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR
 
 

Processo: 202200011034932

Nome: 5º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

COMISSÃO TÉCNICA - ANÁLISE DE PROJETO

PARECER CBM/5º BBM-09871 Nº 22/2022

1. Referência

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

1.2 – Normas Técnicas atualizadas – CBMGO;

1.3 – Portaria n. 84/2022 –5º BBM;

1.4 – Protocolo de Análise de n. 29198/22;

1.5 – Solicitação de Comissão Técnica – Anexo “H” assinado  pelo responsável técnico Engª Francisco Carneiro
de Mendonça (CREA 10873/D-GO);

1.6 -  Protocolo de Comissão Técnica n. 120425/22.

 

2. Iden�ficação do Solicitante e da Edificação

2.1 – Responsável Técnico: Francisco Carneiro de Mendonça (CREA 10873/D-GO); Fone: (61) 98225-1905;

2.2 – Proprietário: Valdecir da Silva Dias - (CNPJ: 357.806.061-53);

2.3 – Endereço: Rua 01, Conjunto 1HI - Núcleo Habitacional Novo Gama -  Novo Gama - GO;

2.4 – Ocupação/Uso/Descrição/Divisão: Educação superior (E-1) e A�vidades Médica Ambulatorial com
recursos para realização de exames complementares (H-6);

2.5 – Área Total Construída apresentada: 5.577,39 m². Subsolo: 556,29 m²  (H-6 Consultórios); Pavimento
Téreo: 637,62 m² (H-6 Consultórios); 1º pavimento: 643,59 m² (H-6 - Consultórios); 2º pavimento: 644,67 (E-1 - Educação
superior); 3º pavimento: 643,71 (E-1 - Educação superior); 4º pavimento: 559,05 m² (E-1 - Educação superior); 5º pavimento:
462,36 m² (E-1 - Educação superior); 6º pavimento: 462,36 m² (E-1 - Educação superior); 7º pavimento: 462,36 m² (E-1 -
Educação superior);

2.6 – Altura Apresentada: 28,06 m.

2.7 – Quan�dade de Pavimentos apresentados: 09.

 

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):

"DE ACORDO COM A NT-11 E NT-09, PARA A EDIFICAÇÃO É EXIGIDO ENCLAUSURAMENTO DAS DUAS ESCADAS. CORRIGIR
O MEMORIAL DESCRITIVO DE ESCADA DE INCÊNDIO"

"DE ACORDO COM A NT-09 ITEM 6.1, A COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL É CONSTITUÍDA DOS SEGUINTES ELEMENTOS
CONSTRUTIVOS OU DE VEDAÇÃO: ENTREPISOS CORTA-FOGO; ENCLAUSURAMENTO DE ESCADAS POR MEIO DE PAREDE DE
COMPARTIMENTAÇÃO; ENCLAUSURAMENTO DE POÇOS DE ELEVADOR E DE MONTA CARGA POR MEIO DE PAREDE DE
COMPARTIMENTAÇÃO; (...) PARA QUE A EDIFICAÇÃO TENHA COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL AS DUAS ESCADAS DEVEM
SER DO TIPO: ESCADA ENCLAUSURADA, CORRIGIR MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO".

"DE ACORDO COM A TABELA 7 DA NT-01, PARA SUBSOLO COM ÁREA MAIOR QUE 500M² É EXIGIDO AS SEGUINTES
MEDIDAS DE SEGURANÇA: CHUVEIROS AUTOMÁTICOS DE RESPOSTA RÁPIDA, DETECÇÃO AUTOMÁTICA E ALARME DE
INCÊNDIO, EM TODO O SUBSOLO, DUAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM LADOS OPOSTOS E CONTROLE DE FUMAÇA".

"DETALHAR EM PLANTA BAIXA NO PROJETO EXAUSTÃO DO SUBSOLO CONFORME NT-15 PARTE E PARTE 6".



"DETALHAR EM PLANTA BAIXA NO PROJETO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS DE RESPOSTA RÁPIDA NO SUBSOLO".

 

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:

Seja prevista placa de sinalização no hall de acesso à escada de forma visível, conforme NT-20/2014, com a indicação da
lotação máxima admi�da em cada pavimento;

Redução da capacidade máxima total em cada pavimento em 30%.

 

4. Comentários:

O Projeto em questão é referente a uma escola voltada para ensino superior, enquadrando-se a edificação na
divisão E-1, e A�vidade Médica Ambulatorial (H-6) com carga de incêndio baixa e em processo de análise inicial de projeto,
embora tenha sido esclarecido pelo Responsável Técnico no Anexo H que a edificação fora construída em 2011 e já possuir um
projeto aprovado n° 7682/2012, o qual não foi apresentado.

 

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 2011, data informada da construção, já estavam vigentes normas técnicas que regulamentava a
compar�mentação ver�cal, subsolo e saídas de emergências das edificações E-1 e H-6.

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 01/2022 Tabela 7, NT-09/2022 - Compar�mentação Horizontal e Ver�cal; e
NT-11/2022 - Saídas de Emergência:

 

5.1 Referente  a compar�mentação ver�cal, nos itens 7.2 da NT-09/2022 prevê que:  
7.2 A compar�mentação ver�cal é cons�tuída dos seguintes elementos constru�vos ou de vedação:

A Entrepisos corta-fogo (EI);

B Selos corta-fogo (EI);

C Registros corta-fogo (EI) (dampers);

D Vedadores corta-fogo (EI);

E Enclausuramento de escadas por meio de paredes e portas corta fogo (EI) de compar�mentação;

F Enclausuramento de poços de elevador e de monta carga por meio de parede de
compar�mentação;

G Disposi�vos automa�zados de enrolar corta-fogo (EI);

H Elementos constru�vos corta-fogo de separação ver�cal entre pavimentos consecu�vos; I Selagem
perimetral corta-fogo (EI).

 



5.2 Referente  o enclausuramento das escadas escadas, na Tabela C1 do Anexo C da NT-11/22 prevê que:

 

5.3 Referente as medidas de segurança exigidas para subsolo, na Tabela 7 da NT-01/2022 prevê que:

 
       

 

5.4 Caso concreto

Conforme item 7.2 da NT-11 o enclausuramento das escadas é necessário para que a edificação tenha
compar�mentação ver�cal e podemos ver que na edificação possui duas escada e nenhuma das escadas atende os quesitos
especificados na NT-11 para escada enclausurada. Podemos ver também que no item 5.7.6 - Escadas em edificações em
construção e seus subitens da NT-11/2022, que existem várias formas  de se enclausurar uma escada tornando a mesma
protegida. Uma das formas de se enclausurar, até mesmo por questões de espaço e ven�lação da caixa de escada, seria a
construção de uma escada à prova de fumaça pressurizada (PFP). Então, de acordo com a NT-11 não tem como o responsável



técnico solicitar a aprovação do projeto conforme a edificação de encontra com as escadas não enclausuradas, sendo possível a
execução de medidas alterna�vas.

 

Quanto às medidas de segurança para o subsolo especificadas na Tabela 7, são medidas de segurança
es�puladas por se tratar de uma área de maior risco, pois o subsolo é uma área de pouca ven�lação e o combate ao incêndio é
di�cil.

 

Então ressalta-se que as medidas de segurança elencadas pelo responsável técnico em seu pedido de
Comissão Técnica são muito palia�vas para a segurança da edificação quanto à proteção contra incêndio e pânico.

 

6. Parecer

Diante do exposto, esta comissão manifesta-se desfavorável ao pedido do solicitante quanto a "aprovação do
projeto conforme se encontra", visto que o objeto desta comissão é avaliar as exigências realizadas na análise do projeto n°
29198/22. Verificou-se também que a quebra de compar�mentação em função das escadas não serem enclausuradas e o
subsolo não atender às medidas de segurança da Tabela 7 do Anexo A da NT-01 poderá tornar a edificação insegura quanto à
proteção contra incêndio e pânico.

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, 21 de novembro de 2022.
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