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Estado do Amapá 

( PODÉR EXECUTIVO) 
DECRETOS 

--~----------~;:~~~~~--~~----
DECRETO N• 1113 DE lO DE FEVEREIRO DE Z005 

o 60YSINADOR bO ESTADO bO A»NÁ, usando das atnbu!ções 
que lhe sào confer1das pelo artigo 119. tndso xxu. da ConsUiuk;ão ,:., &.tado 
do Amaj)'\. ctc a Lei n• 0811. de 20 de fevereiro de 201M. e de acoJ.lo com o 
Decreto n• 0995. de 31 de Janeiro de 2005. 

RESOLVE: 
Nomear Maria V"rtório. do Costa Chagas para exercer o cargo em 

comissão de Assessoc Espedal Nive! m. C6digo COS-3. da Assessorta E'speci:ll 
do Governador. a contar de 01 de fevereiro de 2005_ 

MocGpá. lO de f c ver-c i r-o de 2005 

VA 

~O N• 1114 DE 10 DE FEVEREIRO DE lOOO 
o GOVBlNAOOR bO E$rADO bO A»NÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 119. lndso XXIL da Constituição d:> E$lado 
do Amapâ. c/c a Lc1 n• 081J. de 20 de fc:Yer'e!ro de 2004. e de acorc:1.> com o 
Dccn:to n• 0995. de 31 de .Janeiro de 2005. 

RESOLVE: 
Nomear R:ollaldo José Picanço e Silvo para exeroer o cargo em 

comlssào de 1\ssessor Espedal Nível 111. código CDS-3. da Assessoria Espccl;ll 
do Go\.ernadcr, a contar de O 1 de fevereiro de 2005. 

Mocopó. 10 de fevereiro de2005 

bECRETO N° 1115 DE 10 DE IE'!EREIRO DE 2005 
O 60YERNAI>OR bO ESTADO DO AM»Á. usando das atribuições 

Çll.! lbe são conferidas pc:Jo arttto 119. Inciso XXII. da ConsUtulçao do Estado 
,';>Amapá_ c/c a Lel n• 0811. de 20 de~ d.: 2004. e de acordo com o 
Decn::to n• 0995. de 31 de Jandro de 2005. 

RESOLVE: 
Nomea( :t orge Lllís Fücm 6tv!h,;, para C)(UCCI" " • orgo em 

oor.tlssão tle Assessor Espct.W lli.n:l m. Wdigo C.:S-3. da Assess&rta Especial 
do G:JVemador. a contar de O I d.: feverelro de 20CS. 

Mocapó. 10 de fever-eiro de 2005 

DECRETO N• 1116 1>!: lO DE 'FEVERE IRO t!: ~X'5 
o GO\IERNADOR DO ESTADO DO A»NÁ. usando das atrlbulçõcs 

of:e lhe são conkndas pelo artigo 119. lndso XXIJ. da Constltulçao do EstaJo 
.._., Ama!lá. c/c a Lei n• 0811. de 20 de fevereiro de 2004. e de acordo com o 
D.!oeto n• 0028. de 03 de janeiro de 2005. 

RESOLVE: 

Nome;u-~ PCNÃra dt Oli"1.:ira para exercer o c-argo em 
cowlssão de CoonJcnador/Coon.lenadorn• de Gest.ào F\nanoetra. Código CDS-3. 
da .::.errctarta ck Esaado uo n .. u.:JaLX.•to. c •• ~•:.. e Te:.><.~-. -o. 

Macapcí, 10 de feve •e i r-u de Z005 

~~ .. 
COMUNICADO 

Comunicamos a população em ger&l GUC-·~: púrtir do 
dia 14/01/2005, o Diário Oficial do Estado · estará 
funcionando na Av. Aurino Borges n° 103 - Bairro São 
T_Jázaro- Telefone 212-9564. 
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PitE 'OS DE ASSii\'A1U t,\ S 
r---;O;;RJJ=t:~M~-.---,-c\S"''S:-:.IN::!.,.,!\T~U~R~A~ J MESES 

REMESSA DE MATÉRIA 

6 MESES 
150,00- · 
4~00 

AS MATERIAS A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL SOMENTE SERÃO 
ACEITAS SE APRESENTADAS NAS SEGUINTES MEDIDAS; 8cm DE lARGURA PARA 3 
COLUNAS. 12cm DE lARGURA PARA 2 COLUNAS. OU 26cm OE LARGURA NO CASO DE 
BAlANÇO. TABElAS E QUADROS. 

PREÇOS DF. VENDAS AVULSAS 
Exempllr ............................ ... ............................................................................................................ RS 2.00 
Emt'jllor Atrosodo ........... ................................................................................................................ RS J,OO 

PREÇOS DE PURLICAÇOES 
C'~ nlimclro composlocm Jaudct padrrto............................... ........ ........... .. ... ........... RS 

f:.~;~::~:~~~~~~=:~::::::::.::::::::::.::.::.:::.: .:::.::::.:::::::_:~::.::_:_ ::::_:::.::.:_::_::_:::.:_::_:::_:::::::::::.::::.:::.:_::::.:::::::::::::~~ 
s.so 
8,00 

4)0,00 
50,00 

Ao DTO rcscn·a.se o ~ircito de ri!cnsar :l publicnç~n de m:uc!rias nprcscntndas em dcs:lcordo com su:n: 
riOf1li.1.S . 

HOIÜRIO DE ATI:NDI) IENTO 
Ons. 07:30 às 12:00 c Das: 14:30 Os 18.00 horns 

DECRETO Nõ 1117 DE 1 O DE FEVEREIRO DE 2005 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ. usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXll. da ConsUlulç.'\o do Estado 
do Amapá. c/c a Lei n• 0338. de 16 de abril de 1997. 

RESOLVE : 
Nomear Gilvanete de Oliveira Colares para exercer o cargo em 

comissão de Chefe do Núcleo Setorial de Planejamento, Código CDS-2. do 
DepartaJnento Estadual de Trânsito . 

Macopá, 10 de f evere iro de 2005 

DECRETO W 1118 DE 10 DE FEVEIIE I RO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXlt, da Constituição do C:stado 
do Amapâ, C/C a I..cl n• 0609. de 06 deju1ho de 2001. 

RESOLVE: 

Nomear José Cláudio Santos Conrado pam exercer o cargo em 
comissão de Chefe da Unidade de Orçamento c Projelos/CPAA, Código CDS -1 . 
do Complexo Penitenciário. 

Macapá, J O de f cvc re i r· o de 2005 

DECRETO W J 119 DE l O DE FEVERE IRO DE 2005 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando elas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo I I 9. Inciso XXV, da Cons\lluiçào do Es tado 
do /\mapa, c tendo em visla o contido no Ofício n° 02/05, 

RESOLVE 

Homologar o deslocrunento de Ant ônio Ildegardo Gomes de 
Alencar. Secretário Exlroordinárlo de Governo em Brasília, da sede de suas 
atribuições. Brasflia-DF. a te a cidade de Macopá-AP. a fim de participar de 
reunião do GEI\ com a Danca.da Federal e trat.~r de assunto de Interesse da 
Administração C:stadual. no período de 04 a 09 de dezembro de 2003. 

Macapó, 10 de fcvere i •·o de 2005 

Governador 

DECRETON" 1120 DE 10 DE rEVEREIRO DE2005 

O GOVERNAbOR DO ESTAbO DO AMAPÁ. usnndo das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119. Inciso XXI/, da Conslltulçllo do Estado 

do Amapã. e tendn "m vista o contido no Ofício n° 02/05, 

RESO LV E 

Homologa•· a deslgnaçào de Gregório Xavier Jácome. Che fe de 
Gabinete, que exerceu, ncumulatlvamenlc c em s ubs tiluição, o cargo <h.: 
Secreta rio J::xt ruonlimirio de Governo em Bras ília, duranlc o lrupcdimcnlo do 
tllll lnr, no período de 04 a 09 de dezembro de 2003. 

Macapá, I O de fcvcrc i r o de 2005 I 



Macapá, 10.02.2005 

~?rpo de Bombeiros 
Cel. José Furtado de Souza Junior 

PORTARIA 
N. '1W2004.SM/1 

O Comand~nte GwJIJ do Corpo de Bombeiros 
Militlr do Es~o do A~/)4. no uso de auas atribulçlles 
conterldas pelos Oecreloa n.• OCYJ7 d~ OI Jan 03 e n• 2856. de 
08 Mal97 

RESOLVE: 
1. Homologar o deslocamento dos molJtarea TEN BM 

ELISNEY ~Q CARNEIRO matnicola r.• 470376. SGT 
BM MAUBQ UVRAMENTO GOMES. matricula n• 451819, SO 
BM RENALDO ÇJB!ItQ GAMA. matricula n• 452068 e SD BM 
ROMEU C~LIO BARATA MOREIRA, matricula n' 475n7, 
pertencentes ao Quadro do Estado. pagos pelo Emdo. de sade 
de suas atribuições - Macapá'AP. até o muncipio do 
OiapoqueiAP. no perlodo d.- 25 • 26 Mal 04, a rm de reailzarem 
a busca de uma pessoa naquele mtJnlclplo 

2 De acordo com o •~••o 111. do Decreto (N) n' 1472 
de 04 Abt 02. autonzo o saque de 1 y, (uma dlirla e meia) 
em favor dos mi:rt•res supra 

3. A Diretoria de Finanças e o Setor Folha de 
Pasamento do CBMAP. façam o saque das dtãnas em favor dos 
mllbres acima mencionados 

4. Fonte de Recurso FPE 001 • Programa de Trabalho 
tO t07.06 t 22.0062.0CYJ7- OperaciOtl31iZaçao dO CBMAP 

04 de Novembro de 2004. 

(. 
JOS 

' PORTARIA 
N.' 19512004-BM/1 

o ComandBnft Geral do Corpo de BombeirO$ 
Militar do Estado do Amapá no uso de suas atrobuiÇões 
conferidas pelo Oectelo Governamental n• OCYJ7. de 01 Jan 03, 
c:c o Art 123. lncu;o 11. da Constrtuoçao do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 
Elogiar a Sra. RUTH GIGLIOLA BARBOSA DOS 

SANTOS Assessora Jurldica da Fundação Es1adual de Cu~ura 
do Estado do Amapã • FUNDECAP, pelos lraballos de 
cooperação tecruca. pretlados a nossa lnslrtu~Çào. demonstrado 
reeponsab1ildade, seriedade, profis$iona0smo e competência 
conttlbuondo para o engrandectmento do sel\llçO publico. na 
lmplaruç.!oo da modalidade ele locotaçio PREGAO, para a 
contratação de empresa prtstadora de serviço de limpeza e 
conservaçllo pradial e de prd1nagom para o Corpo de Bombeiros 
Mllrtar do Estedo do AmaP* 

A vocf, nobre colaboradora, que soube primar pelos 
prtcertos da legalldade e da morei. e ousou de lranspar&nc.a 
quando de seua feitos junto 1 esla lnst•tuiÇio Mrfrtar, que 
continue paulada no mesmo propósito, trdhando pelos caminhos 
da boi conduta o que possas ler êx~o em sua vida profissional, 
que estes Yllloles perfilado& de qualodades sirvam de mérrtoc 
para que poaaas galgar o mais aho nlvel em sua caminhada S.!oo 
nossos votos e sinceros agr lmentos 

JOS~ 

P IOde~krode.-~4 
a~e Hm 

ndan!eGer.ldoCBIIAP 

PORTARIA 
N,' 191/2004-8M/1 

o Comandante Oor.al do Corpo de Bombeiros 
Ml/ltar do Esl~do do Ama~. no uso de suas alribulçlles 
conferidas pelos Decretos Governamental n • 007. de 01 de 
Janeiro de 2003. n• 2856 de 08 de maio de 1S97 ele o Art. 123, 
Inciso 11. da Consti!Uiçjo do Estado do Amap.i 

RESOLVE: 
1. HomoiOIJilf o deslocamenlo do mlldar CAP BM 

ALEXANDRE ~SIII4Q DE FREITAS matriCUla n• 305758. 
pertencenlo ao Quadro do Estado, pago pelo Estado, de sade de 
euas atribulç6n, Mac~~pà'AP, até o muntcl(llo do LaranJal do 
JarVAP, no perlodo de 08 1 12 Nov 04. a fim de concluir lnquénto 
Policial Millar-lPM naquele Município 

2 De acordo com o anexo 111. do Otcreto (N) n• 14n 
de 04 Abt 02, eulortzo o saque de 4 y, (qua1ro dláriu e meia) 
em faYOf do milhar supra 

3. A ~torta de Finançu o o S«or Folha de 
Pagamento do CBMAP, fi!Ç8m o saque das cUrias em favor do 
nlllilat' ac1111a mencionado 

4. Fonte de Recurso FPE 001 • Progra 
10 107.06 122 0062.0CYJ7- Operacionahz 

JOS~ 

I / 

PORTARIA 
N.' 1t712004-BM11 

O Comandante Ger.al do Corpo de Bombelr~ 
Militar do Eato<lo do An111/)4. no uso de suas o1rtbu(Q6es 
cot•f•ridas ,.lot Decretos Go'ltmamental n• 007. de 01 de 
Janerro de 2003, n• 2856 de 08 de maio de 1S97 c:c o Art. 123, 
lntlSO li. da COf'lstlluíçto do Estado do AmaP* 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 
1. Homolog01 o deslocamento do milrtar SD BM W 

DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES matricula n• 4tm7 
pertencente ao Quadro do Estado, pago pelo Estado. de seda de 
suas atribuições. MacaP*IAP até o muruciplo de Laranjal do 
JarUAP. no perlodo de 08 a 12 Nov 04. a fim de realiZ81 
manutenção nas viaturas do CBMAP naquele Município 

2 De acordo com o anexo 111. do Decretp (N) n• 1 ~72 
de 04 Abr 02. aulorizo o saque de 4 Y, jqu;rtro diirias • meia), 
em favor do mll~ar supra 

3. A Diretoria de Finanças e o Setor Folha de 
Pagamento do CBMAP. façam o saque das diàrtas em favor do 
ml4ar acima mencionado. 

4. Fome de Recurso FPE 001 - P 
10107 06.122.0062.0CYJ7- Operacional 

/ 
PORTARIA 
N.' 198/2004-8M11 

O Comondan!o Gorai do Corpo do Bombeiros 
Mll/t~r do E$Udo do Ama~. no uso de auas atnbuoç6e6 
conferidas pelos Decretos Governamental n.• 007, de 01 de 
Janetro de 2003. n• 2856 de 08 de maoo de 1S97 ele o Art 123. 
tnc•so 11. da Conslltulçâo do E&lado do Amapá 

RESOLVE: 
1. Homologar o deslocamento do mil4ar SD BM 

ANANlAS RODRIGUES DOS REIS Fu..HO, matricula n• 
305766. pertencente ao Quadro do Estado, pago pelo Estado, da 
sede de suas atribuições - Macapã!AP. até o município de 
Laral'lja1 do Jari'AP. no periodo de 28 • 31 Out 04. a fim de lazer 
manutençio do VTR 018 e na Motobomba. naque1e munlclplo. 

2 De acordo com o ane'O 111, do Decreto (N) n• 1472 
de 04 Abt 02, autoriZo o ~ de S 112 (1r~s di~rlu e meia). 
em ftro~or doa mílilor supra 

S. A Dlretoril de Finanças e o Setor Folia de 
Pagamento do CBMAP. laçam o saque das dlérlas em la'/01' dos 
mn~ares acima mencionados 

4. Fonte do Recurso FPE 001 • Programa da Trabalho 
10.107.06.122.0062.0CYJ7- ionallzação do CBMAP 

'
PORTARIA 
N.' 19912004-BM/1 

O Co~dantt Gor.a/ do Corpo do Bombelf'05 
Militar do Est~o do A~p4 nc uso de auas atribulç6es 
confe<ld.as pelos Decretos Governamentel n' 007, de 01 do 
Janeiro de 2003, n• 2856 de 08 de maio de 1997, ele o Art. 123. 
Inciso 11, da Const~ulçAo do Estado do AmaP* 

RESOLVE: 
1. Homologar o deslocamento do rnilrtar SD BM FEM 

JANETE CARNEIRO DA COSTA MORAIS, matricula n• 
339458, pertencente ao Quadro do Estado. pago pelo Estado, da 
sede de suas atrlbUiçl)es - Laranjal do Jari/AP. até o municlplo 
de Macapã!AP, no período de 25 de Ago a 03 Sei 04. a fim de 
realiza~ reclclag«n no perlodo entre férias. neste mun~tipoo 

2. De acordo com o anexo 111, do Decreto (N) n• 1472 
de 04 Abr 02, aulorizo o saque de I 1/2 (oito dl~rlas e meiA}, 
em fa'o'OI do militar supro 

3. A D11etoria de Ftnanças e o Setor folha de 
Pagamenlo do CBMAP, façam o saque dos diârtas em fbVOf dos 
m~~ares ac~ monclonados 

4. Fonte de Recurso FPE 001 • Programa de Traballo 
10.107.06.122 0062.0CYJ7- Operaclonalluçao do CBMAP 

PORTARIA 
N.' 20212004-8M/1 

O Comsncânto Geral do Corpo do Bombeiros 
Mlllr.r do EsiMido do Artlll~, no uso de suas atrlbulçóes 
conferidas pelo Decreto Governamental n • 0007. de OI de 
Janeiro de 2003 

RESOLVE: 
1. Autottzar o deslocamento do 1' Ttn BM Fem 

IONETE ANDRADE DE OLIVEIRA TRINDADE. malriCIJ'.a n• 
470384, pertencente ao Quadro do Estado, paga pelo Eslado, 
parallCI deslocar de sede de suas atribuições, Macapá-AP, at* as 
cidades de B~«n-PA. no perlodo de 21 a 2.4 de Nov o.t e de 
5.\o Luiz-MA. no perlodo de 25 a 29 de Nov 04. a 11m de 
aul(jlia< no comando a coordenaçio das abvidades na .;agem de 
estudo$ doCAS BM. 

2. De atOf"do com o anexo 111. do Decreto (N) n• 1472 
de 04 Abt 02. aulorlzo o saque de I y, (oito • mel.l) dlàrlas , 
em fa\1()( do mi~ supra 

S. A Diretoria de Finança• do CBMAP f!IÇI o laque 
das referidas dljuea, am favor do mo•er acuna mencionado; 

4. Fonte de RICUr$0 FPE 001· Programa de Trabalho 
1 O 107 06. 122 0062 OCYJ7 • Ol>etacional,zaçto ~P. 

p 19 de de 2004. -

PORTARIA 
N' Z03/2004.SMI1 

Pág. 3 

O Comanchnte Gor~l do Corpo de BomiHIIros 
Mil/lar do Est~do do Am~~. no uso de suas atnbuiç~ 
conferidas peloa Decretos Governamental n • 007, de 01 de 
Janeiro de 2003. n• 2856 de 08 de maio de 1S97. ele o Ar1 123 
lnclao 11, da Const1~ do Estado do Amapá 

RESOLVE: 
1. Homologar o deslocamento dO$ mH~ares· TEN BM 

JOSIIIAN DA SILVA lliUtlCÂQ. matrtcula n• 389293. SGT 
BM fAULO S~RGIO DIAS matri~ n• 274534. e CB BM 
JURACI PICANÇO DE ALMEIDA. matricula n• 306126. 
pectencenles ao Quadro do Estado. pagos pelo Estado, da sede 
de suas a!Jibuiç(les - Macapt'AP atll o munlclplo de 
Olapoque /AP. no perlodc de 19 o 26 Out 04. a ~m de 
realizarem semços de NO'JfiCaÇ.!oo de Segurança Contra inc6ndoo 
e Pânico naquele munlclplo. 2 
De ac:ordo oom o anexo 111, do Decreto (N) n• 1472 de 04 Abr 02. 
aulortzo o saque de 7 y, (sete dlirtu e meia). em fa'or dos 
militares supra 3. 
A Ovetona de F1nanças e o Setor Folia de Pasamenlo do 
COMAP. laçam o saque das dranas ern favor dos mll4ares acima 
mencionados 4. 
Fonte de Rect~rso FPE 001 • Programa Traba;ho 
10 107 06 t22 0062 OCYJ7- OperacoonaliZaçào BMAP 

JOS~ 

u 
PORTARIA 
N.• 204/2004-aM/1 

2004. 

O Comandantt Geral do Corpo d• Bombelr~ 
Mlflt~r do EsiMido do Ama~. no uso do suas atnbuiç6es 
conferidas pelos Oec1elos n.• 0007. do 01 Jan 03 e n' 2856. da 
08 Mai 97, c!c o Art. 123, 1nt1sO 11. da ConstotUiç.\o do Estado do 
Amapá 

RESOLVE: 
1. Deslgn81 a Secvtdora Clvtl NELMA REGINA 

SETUBAL DE QUEIROZ, malrlctü n' 000426 • Chefe d~ 
Unidade de Contratos e CorwêniOS, lotada no CBMAP. para se 
deslocar da sede de sun a1ributç6es - MacapàiAP até a cidade 
de Belén\'PA, no perlodo de 25 a 28 Nov 04. e fim de tratar 
Assuntos de Convêniol de Interesse da Corporoçao. 

2. De acordo com o anexo IV, do Decreto (N) n• 14n 
de 04 Abr 02. autMZo o saque de 01 •;, (uma di~rla e meia) em 
favor da luncion,rla supra 

3. A Dlretorla de F111anças e o Setor Folha de 
Pagamento do CBMAP façam o saque das dianas em I"'"' da 
BCIVIdora clllilaclma me1clonada. 

4. Fonte do Recurso FPE 001 - Programa de Trabalho 
10 107.06.122.0001 2001 - Manulençáo Admlnl"rallva do 
CBMAP 

PORTARIA 
N.' 209/2004-aM/1 

O Comandam• Oar.al do Corpo dt Bombeiros 
M/1/far do Esttdo do Am~~ no uso de aua• atribuições 
conferidas pelos Decretos GoYernamental n • 007, de 01 de 
Janeoro de 2003 n• 2556 de 08 de maio de 1997 c!c o An 123, 
Inciso 11, da Consbtulçto do Estado do Amap.i 

RESOLVE: 
1. Homologar o de51ocamento dos mt.rtares: SD BM 

ANANIAS ROD~IGUES DOS REIS FILHO. maltrcula n' 305766 
e SO BM ALEXANDRE OUVEIRA DA SILVA, matricula n• 
475300. pecter>:entes ao Quadro do Estado. pegos pelo Estado, 
da sede de allad altibulçOea - Macapii!AP. ai~ o Munlclplo de 
Laranjal do Jarlo4P. no perlodo de 05 a 06 de OUt 04, a fim de 
fazer o 1ranspo 1e da moloclcleta CG 125 Tbn. prefixo 039. 
daquele munlclpo at~ t11la Ceprtal. 

2 De atOf"do com o anexo llf. do Dtcreto (N) n• 1472 
de 04 Abt 02, aJIMZo o saque de 1 1/2 (uma diMiA e mel.l) 
em ra....,. dos mi rterH aupra 

J. A Dntwla de Ftnanças e o Setor Folha de 
Pagamento do C:BMAP, façam o saque das <Mrtas em favor dos 
milrtares acima 1 1onclooadoa 

4. For~e de Recurso FPE 001 ·Programa de Trabalho 
10 107.06 122.C:l620CYJ7 - Operaclonaliz~odo CBMAP. 

Macapá-AP. 07 de Dezembtode 2004 

'-r \ 
PORTARIA 
N.' 21012004-BM/1 

O Comandante Gtrill do Corpo d• Bombeiros 
Militar do Estado do Am~~. no uao ele suas atribulçOes 
confer1da• pelO$ Oecteloa Goven,.mentor n.• 007, c1e 01 de 
Janeiro de 2003, n• 2856 de 06 de maro de 1S97, ele o Art 123 
Inciso 11. da Constituição do Estado do AmaP* 



Macapá, 10.02.2005 

RES OLVE: 
1. Homologar o deslocamento do milnar: SD BM 

IVANILOO SALVIANO DUARTE PINHEIRO, malrícu\a n• 
306002, pertencenle ao Quadro do Estado. pago pelo Estado. da 
sede de suas atr ibuições - Macapá!AP, até a localidade de 
ltam;~tatuba, no Arquipélago do BalllqueiAP. no perlodo de 03 a 
06 de Ago 04, a fim do prestar apolo a uma guarnição do 
CBMAP que estava realizando busca de uma pessoa 
desapa~ecida, naquela loca/Idade . 

2: De acordo com o anexo 111, do Decreto (N) n' t 472 
de 04 Abr 02, autorizo o saque de 3 112 (Ires diárias e meia}, 
em favor do militar supra. 

3. A Diretoria de Finanças e o Setor Folha de 
Pagamento do CBMAP, façam o saque das diárias em favor do 
müitar acima mencionado. 

4. Fonte oo Recurso FPE 001 • Programa de Trabalho 
10.107.06.122.0062.0007 - Operaclonalizaçêo do CBMAP. 

Macapá·AP, 07 de Dezembro de 2004. 

PORTARIA 
N.' 21112004.SMI1 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, no uso de. suas atribuições 
confetidas pelos Decretos Governamental n.• 007. de 01 de 
Janeiro de 2003, n• 2856 de 08 de mato de 1997, ele o Art. 123. 
Inciso 11. da Constitu~o do E&ado do Amapá. 

RESOLVE: 
1. Homologar o deslocamento do militar: SD BM 

MAURO SERGIO DOS ~ SILVA. matricula n• 274461. 
pertencente ao Quadro do Estado, pago pelo Estado, da sede de 
suas atribuições - Macapá!AP, até a localidade de Igarapé 
Grande, rnunlcipio de ltaubal do PlrlrimiAP. no periodo da 23 a 
25 Set 04, a fim da dar apoio de segurança a uma equipe de 
Governo, naquela localidade. 

2. De acordo com o anexo 111, do Decreto (N) n• 1472 
de 04 Abr 02. autorizo o saque de 2 •;, (duas diárias e meia). 
em favor do mil na r supra. 

3. A Diretoria de Finanças e o Setor Folha de 
Pagamento do CBMAP, façam o saque das diárias em favor do 
militar acima mencionado. 

4. Fonte de Recurso FPE 001 • Programa de Trabalho 
10.107.06.122.0062.0007- Operacionalização do CBMAP. 

Macapá-AP. 09 de Dezembro de 2004. 

PORTARIA 
N.' 212/2004.SMI1 

o Comandante Geral do Corpo do Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, no uso de suas at~buiçóes 
conferidas pelos Decretos Governamental n.• 007, de 01 de 
Janeiro de 2003, n• 2856 de 08 de maio de 1997, ele o Art. 123, 
Inciso 11 . da Const~ulção do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 
1. Homologar o deslocamento dos militares: 50 BM 

MARCIO LUIZ PINTO DO ROSARIO, matricula n' 307537 e SD 
BM SANDRO GÓES PINHEIRO, matricula n' 686174, 
pertencentes ao Quadro do Estado, pagos pelo Estado, da sede 
de suas atribuições - Macapá/AP, ate a localidade de Slriaca, 
munlelplo de Breves/PA. no perlodo de 19 a 22 Nov 04, a fim 
de dar apoio ao Or. Bened~o Dias e sua corn~lva, naquela 
localidade. 

2. De acordo com o anexo 11 1. do Decreto {N) n' 1472 
de 04 Abt 02, autorizo o saque de 3 Y. (Ires diárias e meia}. 
em favor dos mitilares supra. 

3. A Diretoria de Finanças e o Setor Folha de 
Pagamento do CBMAP. façam o saque das diárias em favor dos 
militares acima mencionados. 

4. Fonte de Recurso FPE 001 • Programa de Trabalho 
10. f07.06. 122.0062.0007 - Operactonalizaç~ do CBMAP. 

Macapá·AP, 20 de Oozembro de 2004. 

PORTARIA 
N.' 213/2004.SMI1 

· O Comandante Gora/ do Corpo do Bomb<llros 
Militar do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferidas pelos Decretos Governamental n. • 007, de 01 de 
Janeiro de 2003, n• 2856 de 08 de maio de 1997, ele o Art. 123, 
Inciso 11. da Constituição do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 
1 •. Homolosm o desloc~ento dos milHares: so BM 

(DIÁRIO OFICIAL) 

FABRICIO LUIS UMÀ DA CONCEIÇÃO, matricula n' 305910 e 
SD BM JARBAS TAVARES PINHEIRO. matricula n' 417920, 
pertencentes ao Quadro do Estado, pagos pelo Estado, da sede 
de suas atribuições - MacapáiAP, ale a localidade de 
Jaburuzinho, Arquipélago do BalllqueiAP, no per lodo de 14 a 15 
Sei 04, a fim de dar apoio aos Agentes da POLITEC. na 
remoçao de um cadáver, naquela localidade. 

2. De acordo com o anexo 111, do Decreto JN) n• 1472 
. de 04 Abr 02, autorizo o saque de 1 v, (uma diária e meia). 
em lavor dos militares supra. 

3. A Diretoria de Finanças e o Setor Folha de 
Pagamento do CBMAP, façam o saque das diárias em favor dos 
militares acima mencionados 

.4. Fonte do Recurso FPE 001 ·Programa de Trabalho 
1 O. 107,06.122.0062.0007 - Operacionalização do CBMAP. 

Macapá-AP. 20 de Dezembro de 2004. 

IOR-CELBM 
p 

POR TARIA 
N.' 21412004-SM/1 

' , 

O Comandante Gora/ do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferidas pelos Decretos Governamental n.• 007, de 01 de 
Janeiro de 2003, n• 2856 de 08 de maio de 1997, ele o Art. 123, 
Inciso li, da Const"uição do Estado do Amapá. 

RESOLVE: 
1. Homologar o deslocamento dos mllnares: SO BM 

FRANCISCO LEANDRO ABDON BEZERRA, matricula n' 
682306 e SD BM MAGNO PEREIRA SANTOS, matricula n• 
682683 e SO BM THECE LENNON RODRIGUES FREITAS. 
matricu la n' 68351 5, pertencentes ao Quadro do Estado, pagos 
pelo E&ado, da sede de suas atribuições - MacapáiAP, ate a 
comunidade de Arelal do Matapl, no pcrlodo de 11 a 12 Dez 
04, a fim de de realizarem serviço de guarda vtdas, naquela 
localidade. 
, 2. De acordo com o anexo 111. do Oeerelo (N) n' 1472 

de 04 Abr 02. autorizo o saque de 1. v, (uma diária e meia). em 
favor dos militares supra. 

3. A Diretoria de Finanças e o Setor Folha de 
Pagamento do CBMAP, façam o saque das diárias em favor dos 
m~"a res acima mencionados. 

4. Fonte de Recurso FPE 001 • Programa de Trabalho 
tO. t 07.06.122.0062.0007- Operaclonalizaçao do CBMAP. 

JOSE 

Macapá-AP, 20 de Dezembro de 2004. 

PO RTARIA 
N.' 00 1/2005-SM/1 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Decreto Govemamental n.• 3395, de 21 de 
Dezembro de 2004, ele o Art. 123, Inciso 11, da Constituição do 
Estado do Amapá. 

RESOLVE: 
Elogiar a Senhora Maryvânla Queiroz de Oliveira, 

psicóloga lotada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, conforme Decreto n' 31 52, de 06 de Novembro de 2003, 
pelos trabalhOS desenvoMdos durante o tempo que esteve lotada 
nesta lnst~ulção Milnar. 

A você nobre colaboradora e companhe~a. que soube 
primar pelos preceitos da legalidade, lealdade e da moralidade. 
desempenhando suas atividades., relação anexa: .com 
responsabilidade. seriedade, pronssronalrsrno. competencra e 
principalmente COMPROMETIMENTO, nossos agradecimentos. 

Desejamos SUCESSO nesta nova etapa profissional 

~ftP, 04 de Janeiro de 2006. 

-~:. 
S MACIEL FILHO- Ten Cel BM 

ANEXO DA PORTARIA N' 001/05-BMit: DE 04 JANEIRO DE 
2005 . 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PSICÓLOGA 
MARYVANIA QUEIROZ DE OLIVEIRA: 

• Atendimento psicológico Individual a militares e seus 
familiares (cônjuges e/ou pais): . . . 

-Atividades Terapéuticas em grupo, com m1htares da Caprtat e 
do lnterk>r; . 

• Atividades mensais com alguns membros do grupo feminino 
da Instituição; 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: 

• lmptanlaçáo do Serviço Psicossocial no Corpo de Bombeiros 
Militar do Amapá; 

• Levantamento de necessidades com algumas unidades: 
Companhia de Comandos e Serviços - CCSv e Companhia de 
Emergência Médica- CEM ; 

• Visitas a todas as unidades do Corpo de Bombeiros (Capital e 
íntwp_r):. 
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• Avatiaçao psicológica dos militares que almejavam 
transferência para o Interior; 

• Avaliação psicológica para admissão de Soldados, no ano de 
2004• 

• Avaliação psicológica para admissao de Oficiais NáC>
Combatentes (Módicos e Engenheiros). imo de 2004: 

• CrtaçOo e execução do projeto 'Refazendo a Vida' , com os 
militares que vao para a Reserva e para a Reforma este ano; 

- Criação e execução do projeto "Repensando suas escolhas" , 
com os militares que estão ne Reserva e os que foram 
Reformados: 

• Participação nos Cursos de For ç 
Sargentos e Oficiais Não-Combate les 

ados. Cabos. 
palestras e 

outras atividades: 

PARTICIPAÇÃO EM EVE P ESENTANDO 
O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAPÁ 

• Congresso de Etnopslqulatria e Psiquiatria Social. em Ma capá· 
AP. ano de 2003; 

• Palestra sobte ·empregabifidade nos tempos modernos· , com 
ldalberto Chiavenato, em Macapá-AP, ano de 2003: 
• Pré-congresso e Congresso Regional de Psicologia do 

Conselho Regional de Psicologia·CRP-10, em Macapa·AP e 
Belém-PA. ano de 2004; 
• Congresso do Saúde das Polícia Müitar e Corpo de 
Bombe~os, em Goi.lnla-GO, ano de 2004: 
• Teleconferl!ncia sobre ·estresse no trabalho" . promovido pela 

rede SESCISENAC de televisão. ano de 2004. 

'Mav;(jP: 04 de Ja~elro de 2005 . 

ARES MA~- ;en ~e l BM 
te Geral do CBMAP, em exerclcio 

PORTARIA, 

W 01105- FREBOM 

O Comand•nte Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do E.•tado do Amapú, no uso dus 

otr lbuiçõcs que lbc silo conferidas pelo decreto o' 0007, 

de 1' de jan de 03, Lei n' 0789, de 29 de dtzl!mbro de 

21103 e Decreto 2260 de li de agoslo de 200~ . 

RESOLVE~ 

Art. 1 o- De acurdo com o Ar L 14° 

da Lei n• 0789, de 2? de dezembro de 2003, con•·ocar os 

membros do Conselho Diretor c da Secretaria 

Executlv• para reunir-se, em caniter ordlnári9, todo 

décimo dia útil de cada mês, quando iriio tratar do 

ussuntos pertinentes ao Fundo de Rcequipamcntos do 

Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá- FREBOM. 

Art. 2'- Fica revogada a Portaria 

N" 02104- FREBOM. 

Art. 3'- Esta Portarin cotru em 

''igor na data de sua puhlicaç~o. 

Dê-se ciência, registre-se 

publique-se. 

Macapá-AP, 31 de jan ·r;{ de 2005. 

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

PORTARIA N' 0021015/CAT.CBMAP 

Aprova a Norma T écntca n• 

00112006-CBMAP, sobre aa 

exigências de sistemas tt. proteç!o 

contra Incêndio e pAnlco das 

odlfleaç:ôes do Estado do Am;ap6, 

quo oapeclflcam. 

O COMANDANTE GERAL. DO CORPO DE 

BOI.IBEJROS ,lUTAR 00 A.IIAPÁ, no uso da competência 

que lho ccnfaro o Art. 10 da Lei Estadual n' 0871 de 31 de 

dezembro de 2004, que trata sobre o, Código de Segurança 

Ccntra Incêndio e PQnlco do Estado do Amapé e da outras 

provldOncJas, c:Jc com o Decleto G011emament.al n• 3395 de 21 



Macapá, 10.02.2005 

de dezembro de 2004, considerando e propoeta apresentada 

pelo Conselho do Sistema de Engenharia de Segurança Contra 

lno6ndio e P&nioo, de Corporaçlo, 

RESOLVE: 

Art. 1' • Aprovar e oolocar em 'llQor a NORMA TÊCNICA n.• 

0011200~BMAP. na forma do anexo t I)OIGente Portaria 

Art. 2' · E81a Portaria enlnl em • na data de aua public:lçlo. 

Art. 3"-~as dJs9oslç6ea em oontrtrio. 

Macapá-AP, 13de janelf0de2005. 

tdJ A I 

S ~~:Ten Cel BM/QOBII 

Geral do CBMAP, em uerdclo. 

ANEXO 

NORMA rtcNICA N" 00112006-GBMAP 

EXIG~NCIAS DE SISTEMAS DE PROTEÇAO CONTRA 

!HctNDtO E PAHICO OAS EDIFICAÇÕES 00 ESTADO 00 

1.0BJEllVO 

-·@· 
1.1.Esta norma 18m por objetivo estabelecer n e>Ug6ncias doa 

sistemas de proteçio contra lnc!ndlo e P'olOQ das edlftaoçiles 
confcxme suas destlnaç6ea 

1.2.Esta ll0fll13 nto se aplica b ed!f.:açóes privativas 

UNfamlilares 

1. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

2.1.Norm3$ T écnlcaa do Colpo de Bombeiros Mijitaf do Amapá 

(CBMAP) 

2.2.Nocmas TécniCas da ABNT 

3. OEflNIÇÕES E ABREVIATURAS 

3.1.Agravo de risco: Acréscimo de nsco ocasiOnado em 

decorrência da utllizaç3o de uma ed111caçAo pal8 duas ou mais 

atMdades distintas simultaneamente 

3.2.Altura de edlbçlo: O•ferença da cota entre o k9*1DUro 

público ou VIII lflter1or da edlfiC8ç4o e 1 face superiOr da laje de 

p1so do úi!Jmo pavimento 

3.3. Asea: Área lclal de ~ da edillcaçao, oons1ante no 

rnlormabvo de apr'OVIÇ.\o de projetos da Praleotura Mullclpal 

competente, podendo ser e>dlldas as marquises sem acesso 

de pes90111 

3.4.Áru do refúgio: parte da um pavimento ~ do 

restante por paredes corta rogo e portas corta fogo, tenoo 

~ direto, cada uma delaa, a uma eeceda de emergência. 

3.5.Edlftcaçlo Temporvta: Ediflcaçlo executada para ser 

utilizadll apenes por um cuto espaço de tempo poro a 

reaftz:açlo de otlvldades ~. tat. como clrooe, eatrutura 

da ospotác>Aoa a e«! aberto e slmllarta. 

3.6.GLP: Gás liquefello de petróleo 

3.7.SPOA: Sistema de prot~ contra descargas atmosfér1cas. 

4. EXIGI!NciAS PARA AS EDIFICAÇÕES CONFORME SUAS 

oesnNAçOEs: 
4.1. Privativas multit.miliares: 

4.1.t .Sistema de proteçao por extnores de irdndio 

4.1.2.Sistema de elnallzaçlo de segurança contra irdndlo e 

~nlco 

4.1.3.5.tfdas de amergfnct. dimensionadas de forma a garanllf 

o abandono NgLV'O da ed41caçAo. 

4. U.Sislema de lun'inaçêo de emerg&ncia em todas as rolas 

de salda da edtfteaÇâo e em locaiS fechados que estimulem a 

concen1raç.1o de pôbko. tais como saJao de feslas. saunas e 

similares 

4.U.Sislema de alarme de eclonametJto manuel quando a 

aHura da ecflficaçio (O( SIJI)Olior a 25m (w'lle e cinco metros) 

4, U.SJS!ema da proleçto por hidrarrtea de parede quando 1 

ahura da ed•façAo f!)( JIUperior a lOm (dez mettoa) ou a '"" 

superior a .1200m' (mlle duzentoo metros quadrados). 

4. f.7.SPOA quando a altura da ediflcaçao ror superior a lOm 

(deZ metro.) ou 1 6ret aupertor e 1200m2 (mil e duzentoa 

metros quadrados) .• 

(DIÁRIO OFICIAL) 

4.1.1.Cenlrlll de GLP para edif~ IICliN de 15m (quinze 

melros) de alura, a!la&lecendo todos 01 pontoe de consumo da 

adtfieaÇio 

4.U.Átea de refüg10 quanoo a aftUII df't6rac:.o ror supenor 

• 60rn (sessenla molros) 

4.2. Coletivas: 

4.2.1.Sistema de proteção por extintorae de IncêndiO 

4.2.2.SISlema de llnallzaçaD de NgUrança contra Incêndio e 

p$nioo. 

U .3.s.tldaa de emtrglncla drnenstonadaS de rocma a garanllr 

O abandono aeg\XO da ediflcaçâo. 

UA.Sistema de llumlnaçlo de amergAncla em todas as rotas 

de saida da edificação e em locals fechados que estimulem a 

concentração de público 

4.2.6.SISlema de delecçlo aulomébce e alarme quando a alura 

da edifJCIIÇêo fO( superior a 12m (doze metros) ou a éru 

IIJpel1or a S.OOOm' (cinco mil metros quadrados). 

4..2.1.Sistema de alarme ele aclonaTJento manual em toda• 1111 

edifiCaÇÕeS, excetuando-se apenas as edificações térreas com 

jrea lnfenor a 750 m' (setecentos e clnqllenta metros 

quadtadoe). 

4.2.7.Slatema de proteçlo por hidranlas de parede quando a 

altura da edlflcaçao f!)( supe<IOr a lOm (deZ melro8) ou 1 '* 
superiOr a 1200m' (mil e duzentoe melros quadrados) 

U.t.SPOA quando a aHura da edificação for superior a 10m 

(dez metros) ou 1 6111 superior a 1200m2 (ml e duzentos 

metros quadradoa) 

4.2.1.CentraJ de GlP abastecendo lodoa 01 pontos da coneumo 

da edifJCaÇ60. 

4.2.10.SISlema de proteção por chuveiros automãtJcos quando 

a attura da edifiCação f!)( superior a 12m (doze metros) 

4.2.11.Áree de refúgio quando a aHuno da edtfJCaçjo for 

superior a eom (sesserrta metros). 

4.2.1Z.Os ...temas de proteção contra inUndlo e pânico. para 

presldoos e delfgacias, serao OXJgdo& de forma dlsllnta tendo 

em VJS1a as condlçóes peculiares de ~ uma des$a$ 

ocupaç6es 

4.3. TransHórtas: 

4.3.1.Sislema de proteçio por eiCtintores de InCêndio 

U.2.S..tema de slna!izaçjo da aeguranç1 contra irdndio e 

pânico 

4.3.3.Seldas de emergência d•menslonedas para garantir o 

abandono seguro de ediflcaçào. 

4.3..4.Sistema de •uminaç.1o de emergência em todas as rotas 

de salda da edlfocaçlo e alllda em locaos que estunulem a 

concentraçlo de público 

4.U.Sistema de ~ecçAo autom611ca e alarme quanoo a aHUfa 

da ed;(JCaçaD ror superior a 12m (doze metros) ou a ~rea maior 

que 4000m' (quatro mor metroe quadrados). 

4.3.8.Sistema de alarme de actMimenCo manual noe segulnlee 

casos: 
4.3.6.1. Em adificaç&& que possuam pelo menos um 

pavimento com áfee superior e 750 m' (oetecentos e cinqOenta 

metros q~~adradoe). 

4.3.f.2. Em edtfk:açOes em que o maior pavltnenlo possua 'ree 

Igual ou Inferior 1 750 m2 (sei~ e ~ melroe 

qua<hdo&). qu.mo a altura ror~~ (oito metros) 

4.3.7.Sislema de proteçto por hidl'lnteo de parede quando a 

altura da adifaç3o for superior a 1Om (dez metros) ou a 'rea 

superior a1000m' (mil metros quacbdoa). 

4.3.1.SPOA quando 1 alura da edoficaçlo lO( IIJpel1or a lOm 

(dez melro8) ou a na lupeOOr e 1000m' (mi metroe 

qua<hdos) 

4.U.Central de GlP abastecendo todos oe pontos de consumo 

da eddlcaçAo. 

4.3.10,Si&lema de protaçjo por thwelroa auttmáticoa quando 

1 a11u1a da edllleeçio ror superior a em (orto metroe) e éreo 

superior a sooom' (ckloo mor metros quadrados) 

4.3.11.Slslama de proteç1o por thuve1ro& ~ quando 

a aHura da edJflcaçio for superoor a 15m (quinze melros). 

4.3.12.Área da refügio quando a anura da edlrJCaÇào for 

superior a eom (aeuenta metros). 

4..4. C«nnrclala, de eocrit6rios e de preol~ de serviços: 

u. 1.Sislema de prcúçio por e.t.neoret de lrdndio 

4.4.2.Slolema da .matização de eogurança contra lneMdlo 1 

pânico. 

4..4.3.Saldu de emtrllfncla ~ da forme a garant~ 

o abandono lllg\Jio da ediraçto. 

4..U.Sislema de iUil1l"'ii(:Ao de ~ em todas as rotas 
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de salda da edificação e ainda em loalls que esllmulem a 

coneMirllç6o da pôblico. 

4.4.5.Sistllllla de delecçAo eutomállca e alarme nos segutnees 

cuos; 

4.U.1.0uando a altura de eciflcaçlo for superior a 12m (doze 

malro6) em todas as ~elas da ed1~ 

4A.6.2.Quando a &Mura de edificação for Inferior a 12m (doze 

metros) e a ârta ror superior a 5 000 m' (cinco 11111 melros 

quadrados) e lnfer1or a tO 000 m' (del mor metros quadrados). 

ckr;e ser Instalado nos ambientes que ~ vtos 

superiores 1 200 m' (duzerdoe metroe quadrados), aem 

comparlimentaçlo resletente ao rogo por no mlrvmo 02 h (duaa 

horas), no& depóa.ltos de materiais de manutenção e limpeza 

pred.al, noe ambientas destinados à guarda de materiais em 

desuso e lixeiras, nas 6reaa técnlcaa tola como casas de 

mãquilaa de lleYadom, casao de bombas, ca511 de 

geredores da en«g~~ elélrica. &UbeslaçiO e161nca, galerias 

tecnicas e, ainda, nos corredoles de ecMaO a todos os 

ambientes da edtrJCaÇto 

4..4.6.Sistema de alarme da acionamento manual nos 

segumtes casos· 
4A.6.1.Em ed•fiCBÇOes ~possuam pelo rnenoa um pawnento 

com área superior e 750 m' (setecentoe e clnqOenla metros 

qUidradoe), quando a artura ror superior a em (seis metros). 

4.4.8.2.Em edlncaç6es em que o maior p!Mmento posiiUa ârea 

tgulf ou lnft rtO( a 750 m' (M!ecentos 1 clnqOenta melros 

quadrados), quando a alturl (O( tllperlor 112m (doz. metros). 

U.7 .Sistema de protaçjo por hldranCea de parede quando a 

aftura da edlfic8çio ror superior a l Om (deZ metros) ou a área 

aupertor a 1200m' (mH e duzertoa metroe quadrados) .• 

4.4.8.SPOA quando a anura da eckftcaçto ror ttJpe!lor a 10m 

(dez metros) ou a 6rea supenor a 1200m1 (m~ e duzentos 

metros quadrados) 

4A.li.Cenlntl da GLP 1baslecendo todOI os pontos de consumo 

de edific8çio 

o4..4.10.Sistema de proteçio por chuveiros automáticos quando 

1 anura da edlraçto for superior a 1 Sm (quinze metroe). 

4.4.10.1.No caso de ediflcaÇOes que possuam um ou mais vãos 

com wea euperior e 5.000 m' (cinco mil metros quadrados) 

cede e que oao possuam ccrnperttmentaçio horlzDntal 

resistente ao rogo por no mlnlmo 02 h (duas honls). os 

chuveiros autorNIJCos &erao obngatórloe nesses vãos, 

lndependenlemonte da •"ura da edlflcaçAo 

U.11.Area de refúgio quando a altura da edificação for ' 

supenor a 60rn (sesaanta metro.). 

U .12.0s pos.tos de .........-.da de gases e líquidos rdlamávers. 

devido suas pecu!Jandades. devorao obedecer a norma técn1ca 

especlroca 1 

4.6. Industriais: 

U.1.Sistema de proteçao por extintores de Incêndio. 

4.U.Sistema õt slnaliuçlo da eegurança contra trdndlo e 

p4nlco. 

4.5.3.Saldas de emergência dimensionadas de ronna a garan1lf 

o abandono seguro da edlncação. 

U.4.Sistema d<1 Duminação de amer~cla em todas as rotas 

de saída da eclir~ e alnda em locais ~ estimulem a 

concentntção de púbico. 

4.5.5.Sisleme d1 delecç6o e alarme ser6 eltlgido de forma 

distinta. con.lda -.ndo-ae u peculiaridades de cada ediflcaÇ3o 

industrial 

U.f.Si&tema d 1 prol~ por hldrantee da parede quanoo a 

altl.n da ediRca ;6o for superior a tOm (dez metros) ou a '

maior que 750m' (Hiecentoo e cinqüenta metros quadrados) 

U .7.SPOA quonoo a alln da edlllcaçao for supenor a 10m 

(dez metroa) tu a 6raa maior que 750m' (aelecentos e 

clnqOenla metr~ quedradoa). 

4.5.1.Central de GLP abastecendo lodoa os ponl06 de consumo 

da edlficaçao 

4.U.O sistema de proteçlo por chLNW06 automáticotl aen1 

elOQido de fom\1 distinta, considerando-se as pecullarldades de 

cada ediflcaçaD t'ldust~al. 

4.5. f O .Área de refúgio quanoo a altura da edifJCaçã~ ror 

superior 60m (sessenta metros). 

4.8. Mistas: 
4.&. 1.SJStema de prot~ por lli!Jnlom de I!UndiO 

U .2.Sistema de alnalizaçio ée &egU111nça contra incêndio e 

p$nioo. 

U.3.Seidas de emervlncla dimensionadas de rorma a garantir 

o abandono &eQUrO da edlflcaçlo. 
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4.6.4.Sistema de Iluminação de emergência em todas as rotas 

de salda da edifocação e ainda em locais que estimulem a 

concentração de publico. 

<4.6;5.Para a instalação dos demais sistemas de proteção, tendo 

em vista as diversas destinações dessas edifiCaÇÕes, deverão 

ser cumpridas as eldgências especifiCaS a cada destinação. 

4.6 .5. 1.Ca$o haja Incompatibilidade entre os sistemas de 

p;oteção a serem instalados, de acordo com a destinação. 

deverão ser cumpridas, para toda a edlllcação, as exigências 

do maior risco. 

4.6.6.0 CBMAP ainda avaliará o agravo de risco existente entre 

as destinações, para definir outros padrões de segurança. 

4.1. Escolares: 

4.7.1.Sistema de proteção por extintores de incêndio. 

4.7 .2.Sistema de sinalização de segurança contra incéndlo e 

pánico. 

4.7.3.Saldas de emergência dlmenslor\adas de rorma a garantir 

o abandono seguro da edirocaÇ<lo. 

4.7 .4.Sistema de iluminação de emergência em todas as rotas 

de salda da edificação e ainda nos auditórios, bibliotecas, 

laboratórios, rele~órios e ginásios de esportes fechados. 

4.7.6.Sistema de dele<:Ç<lo automática e alarme quando a attura 

da edifocação ror superior a 12m (doze melros) ou a área 

superior a 5.ooom' (cinco mil metros quadrados). 

4.7 .6.Sislema de alanne de acionamento manual quando a 

a~ura da edífocaçâo ror superior a 6,0m (seis melros), 

independente da área da edirocaçâo. 

4.7 .7.Sistema de proteção po< hidrantes de parede quando a 
altura d~ edificaçâo ror superior a 10m (dez metros) ou a área 

maior que 1200m' (mil e duzentos metros quadrados). 

4.7.B.SPDA quando a aHura da edificação ror supefior a 10m 

(de2 metros) ou a área maior que 750m2 (setecentos e 

cinqüenta metros quadrados), protegendo inclusive as áreas 

abertas. 

4.7.9.Central de GLP abastecendo todos os pontos de consumo 

da edifiCação. 

4.7.10.Sistcma de proteção por chuveiros automáticos quando 

a altura da edifiCação ror superior a 15m (quinze metros). 

<4.7.10.1. No caso de edirocações que possuam um ou mais 

v~os com área superior a 5.000 m' (cinco mil metros 

quadrados) cada e que não possuam compartlmentaçâo 

horizontal resistente ao rogo por no mínimo 02 h (duas horas), 

os chuveiros automáticos serão otxigatórios nesses váos, 

independentemente da attura da edificação. 

4.7.11.Ârca de refúgio quando a attura da edificação ror 

superior a 60rn (sessenta melros). 

4.8. Hospitalares: 

4.8.1.Sistema de proteçêo po< extintores de Incêndio. 

4.8.2.Sislema de slnallzaçâo de segurança contra Incêndio e 

pânico. 

4.8.3.Saldas de emergência dimenslonaclas de forma a garantir 

o abandono seguro da edlrocação. 

4.8..4.Sistema de iluminação ~e emergéncla em todas as rotas 

de salda da edillcaçáo c ainda nos auditórios. laboratórlos, 

salas de cirurgia e primeiros socorros. 

4.8.5.Sistema de detecção automática e alanne quando a attura 

da edifocação ror superior • 6,0m (~is metros) ou área superior 

a 5.000 m' (cinco mil metros quadrados). 

... B.S.SI~tcma do olunl"'e de: :w:ionamento manual em todas as 

edifocações e>rcctuando-se apenas as edific<lções com área 

inferior a 750 m' (setecentos e cinquenta metros quadrados). 

4.8.7Sistema de proteção po< hidrantes de parede quando a 

anura da edifocaçao for superior a 10m (de.l metros) ou a área 

maior que 750m2 (setecentos clnqOenta metros quadrados). 

4.8.8.SPDA quando a altura da edirocaçâo ror superior a 10m 

(dez metros) ou a área maior que 750m' (setecentos e 

clnqOcnta metros quadrados). 
4.8.9.Central de GLP abastecendo lodos os pontos de consumo 

da edifiCação. 

4.8.10.Sistema de proteção por chuveiros automáticos quando 

a ahura da edifocação ror superior a Bm (o~ metros) ou área 

maior que 3000m' (três mü metros quadrados). 

4.8.11.Árca de refúgio quando a altura da edificaçâo for 

supe<iÔr a 60m (scsse;rta metros). 

4.9. Lat?oratórios a Clinicas sem Internação: 

4.9, 1.Sislema de p:oteção por extintores de lncéndio 

4.9.2.Sistema de sinalização de segurança contra tnc.lndio e 

pânico. 
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4.9.3.Saldas de emergéncia dimensionadas de forma a garantir 

o abandono seguro oo edificação. 

4.9A.Sistema de Uuminaçâo de emergência em todas as rotas 

de salda da edificação, nos laboratórios, salas de p rime~os 

socorros e ainda em locais que estimulem a concentração de 

público. 

4.9.6.Sistema de delecçâo automática e alarme quando a altura 

da edirocaçâo for superior a 1 ::?m (doze metros) ou a área 

superior a SOOOm' (cinco mil melros quadrados). · 

4.9.6.Sislcma de alarme de acionamento manual quando a 

altura da edifocação for superior a 6,0:n (seis melros), 

independentemente da área da edifiCaÇão. 

4.9.7.Sisteme de proteção por hidrantes de parede quando a 

altura da edlfocaçâo for superior a 1Om (de2 metros) ou área 

superior a 1200m' (mil e duzentos metros quadrados). 

4.9.8.SPDA quando a attura da edificaçâo for superior a 1 Orn 

(de2 metros) ou a área superior a 1200m' (mil e duzenlos 

melros quadrados). 

4.9.9.Central de GLP abastecendo lodos os pontos de consumo 

da edificaçâo. 

4.9.10.Sislema de proteção po< chuveiros automáticos quando 

a allura da edificação for superior a 15m (quinze metros). 

4.9.10.1.No caso de edificações que possuam um ou mais \'ilos 

com área superior a 5.000 m' (cinco mil melroo quadrados) 
cada e que não possuam compartlmentação horizontal 

resistente ao fogo por no mlnimo 2 h (duas horas), os chuveiros 

automáticos serão obrigatórios nesses vãos, 

independentemente da área da edir.cação. 

4.9.11.Area de refúgio quando a a~ura da edificação ror _ 

superior a 60m (sessenta melros). 

4.10. De estacionamento: 

4.10.1.Sistema de proteção por extintores de Incêndio. 

4.10.2.Sislema de slnallza<;ao de segurança contra Incêndio e 

pántco. 

4.10.3.Sald<!s de emergência dimensionadas de forma a 

garantir o abandono seguro da edifocaçào. 

4.10.4.Sislema de iluminação de emergência em todas as rotas 

de salda da edificação e salas de controla. 

4.10.6.Sistema de detecçilo automática e alarme quando a 

aHura da edifocação for superior a 12m (doze metros) ou a área 

superior a 5000m' (cinco mil melros quadrados). 

4.10.6.Sistema de alarme de acionamento manual quando a 

attura da edificação ror superior a 6,0m (seis metros), 

independentemente da área da edirocação. 

4.10.7 .Sistema de alanne de acionamento manual para as 

edificações n.\o contempladas no nem anterior. 

4.10.8.Sistema de proteção por hidrantes de parede quando a 

altura da edlflcaçâo ror superior a 10m (de2 melros) ou a área 

superior a 750m' (setecentos ctnqoenta metros quadrados). 

4.10.9.SPDA quando a altura da edifocação ror superior a tOm 

(dez metros) ou a área superior a 750:n' (selecentos cinqüenta 

metros quadrados). 

4.10.10.Central de GLP abastecendo lodos os pontos de 

consumo da edificação. 

4.10.11.Sistema de p:oteç.áo por chuveiros automáticos quando 

a altura da edifocaçâo for superior a 15m (quinze metros) ou a 

érea superior a 6000m' (seis mil metros quadrados). 

4.10.11.1.Sístema de proteção po< chuveiros automáticos para 

garagens subterrâneas a partir de três subsoios, independente 

da área construlda. 

4.10.12.Área de refúgio quando a alluro di! cdit'ieoç~o for 

superior a 60m (sessenta metros) 

4.11. Terminai s de passageiros: 

4.11.1.Sistema de proteção po< extintores de incêndio. 

4.11.2.Sistema de sinalização de segurança contra Incêndio e 

pánlco. 

4.11.3.Saidas de emergência dimensionadas de rorma a 

garantir o abandono seguro da edir.cação. 
4.11.A.Slstema de llumlnaçao de emergência em todas as rotas 

de salda da edifocação, salas de controle de trá fegc e ainda em 

locais que estimulem a concentração de pessoas. 

4.11.5.Sistema de alarme de acionamento manuat em todas as 

edifocações. cxcetuand<>se apenas as edir!C3Çóes térreas. 

4.11.8. Sistema de defecção e alarme será exigido de forma 

distinta, considerando-se as pecuuarldades de cada edificação. 

4.11.7.Sistcma de p:oteção po< hidrantes de pareae quando a 

aHura da edificação for superior a tOm (de2 metros) ou a área 

super1or a 750m1 (setecentos cinqüenta metros quadrados). 

4.11.8.SPDA quando a área da edificação ror superior a 750m' 
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(setecenlos e clnqOenla metros quadrados). 

4.11.9. Central de GLP abastecendo lados os pontos de 

consumo da edlncação. 

4.11.10. O sistema de proteção por chuveiros automáticos será 

exigido de forma distinta, conslderand<>se as peculiaridades de 

cada edifocação. 

4.11.11.Área de refúgio pare as edifocaçOcs com mais de 60m 

(sessenta metros). 

4.12. De ConcenlraçAo de Publico: 

4.12.1.Sistemas-oe proteção por extintores de lncendio. 

4.12.2.Sistema de sinalização de segurança contra incêndio e 

pânico. 

4.12.3.Saldas de emergência dimensionadas de forma a 

garantir o abandono seguro da edifocação. 

4.12.4.Sistema de iluminaçao de emergência em todas aa rotas 

de salda da edlfocação, nos cinemas, teatros, boates, 

danceterias. casas de jogos e ainda nos demais ambientes 

fechados destinados à realização de eventos. 

4. 12.5.Sistema de alarme com acionamento manual em todas 

as edlllca_ções excetuando-se apenas as edifocações térreas 

com are~ inferlor a 750m' (setecentos e cinqDenta metros 

quadrados). 

4.12.5.1.As edificações destinadas a estádios e ginásios 

esportivos deveráo possuir sistema de alanne de acionamento 

manual apenas nas suas dependências administrativas e de 

apoio, quando a soma destas resultar numa área superior a 

750m' (setecentos o cinqüenta metros quadrados). 

4.12.6.Sislema de detecção automática e alarme para 

edificações com altura superior a 6,0 m (seis metros) ou área 

superior a 5.000 m' (cinco mil metros quadrados). 

4.12.7.Sistema de proteção por hidrantes de parede qu•ndo a 

aftura da edifocação for superior a 10m (dez metros) ou a área 

maior que 750m1 (setecentos clnqOenla metros quadrados). 

4.12.8.SPDA quando a aftura da edifocação for superior a tOm 

(dez metros) ou a área maior que 750m' (setecentos e 

cinqüenta metros quadrados). 

4.12.9.Central de GLP abastecendo todos os pontos de 

consumo da edlfocaçao. 

4.12.10.Sistema de proteção po< chuveiros automáticos para 

cinemas e teatros com área superior a 300 m' (trezentos 

melros quadrados) a para boates. danceterias e C3sas de jogos 

com área superior a 500 m' (quinhentos metros quadrados) e 

número de pavimentos superior a 02 (dois). 

4.12.10.1,No caso de centros comerciais (shopping centors) 

que possulrem chuveiros automaticos, os cinemas. teatros. 

boates, danceterias ou casas de jogos existentes nos mesmos 

ç!everao lazer uso desse tipo de sistema, lndeP.:el).dentemente 

da área ou número de pavimentos. 

4.12.11.Sistoma de proteção por chuveiros automáticos para 

centros comerciais (shoppno centers) quando a altura da 

edifocação ror superior a t 5m (quinze melros) ou a área maior 

que 6000 m2 (seis mü melros quadradÓS). 

4.12.11.1.Esta exigência não se apt;ca às edificações 

temporárias e áreas de arquibancadas de estádios, ginásios, 

autódromos e cartódromos. 

4.12.1 2.Area de refúgio quando a attura da edificação ror 

superior a 60m (sessenta metros). 

4.12.13.As exigências relativas aos ststemas de alarme manual, 

do detecção automática, de hidrantes e de c:hwelros 

automáticos não se aplicam as edirocações temporárias. 

4.12.14As edírtcaçoes n.\o contempladas nos Itens anteriores 

deverão ser analisadas particularmente, considerand<>se suas 

peculiaridades, para que se possa estabelecer os sistemas da 

proteç.áo contra lncéndio a serem exigidos. 

4.13. DepósHos: 

4.13.1.Sistema de proteçao po< extintores de inc.lndio. 

4.13.2.Sistema do ~lnallzaçlo ~e segurança contra lnci!ndio e 

pánico. 

4.13.3.Saldas de emergência dimensionadas de forma a 

garantir o abandono seguro da edificação. 

4.13.4.Sistema de iluminação de emergência em todas as rotas 

de salda da edificação. 

4.13.5.Central do GLP abastecendo todos os pontos de 

consumo da edifocação, nos casos em que seja permitido o uso 

de GLP. 

4.13.B.Os demais sistemas de proteção contra Incêndio e 

pánico serão exigidos de forma distinta, cooslderand<>se as 

peculiare; de cada ocupação. 
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S. CONDIÇÕES ESPECIFICAS: 

6.1.Pafa o c3fculo ~ ~rea p8l8 ~ ~ SPOA. a área dos 

pevtmenloe alluados abaixo do pilo da descarga de menor 

cota, daverá ser exdukla. 

5.2.0 sistema do eh<Nelros automâtlcOS e o sistema de 

detecçAo o~omátlca e alarme dM:rto eer lnslaladool ~ todas 

as dependências da edftcaçAo, sat.o 08 c:aaoa pnMs1oa 

clanlmenle na presente norma 

4.3.0 sitileiT-. de detecçio automátlc:a deYe .... dotado também 

de acionadores manuais. 

4.4.0 slstetre de alarme por actonamento manual, quando 

I!XIgldo, dever.! ser di'nensionado para proteger toda a 

edtflcac;ao 

Uí.Sâo consideradas locais de conc:enlr1ÇAo ~ põblico as 

edltlcaç6ea, definidas no Código de 5ag4.nnça Cclntra trdndio 

e Pinlco do Estado do Amapé, que pouuam populaçá:l tola! 

supenor a 200 (duzentas) pessoas. 

6.1.As adorocaçoclea ~ na p<MM~e norma deYe<Ao 

poasut caraetetf9ttcas construl!'las, mate!la!s de acabamenlo e 

~ ~armklade con> norma h!cnica especilic:a do 

'""''~-

CENTRO DEATMOADES T't:CNICAS 

~ a Nonna Tknk:a ri' 

00212005-CBMAP, lobre a 

clasallicaçlo dn ~ll'aç6M de 

.-'do com a. rta.... no Eatldo 

do Amapi, que .. peclflc:mn. 

O COMANDANTE GERAL 00 CORPO DE SOM8BRO$ 

11/UTAR 00 AIIAPA, no Uto da IXlfl1)8l6ncia que lle mnfent 

o,... 10 da lei Ealadual n• 0871 de 31 de dazembro de 2004, 

que trata sobte o Código de Segurança Contra lnc6ndlo e 

P8nlco do Estado do Amap6 e d4 outras provld6nclas, çtc com 

o Oecteto Gowmamental ri' 3395 de 21 de dezembro de 2004, 

considerando a proposta a~ pelo ConselhO do 

Sistema de Engenharia de Segurança Contn lnc6ndio e 

Pinleo, da Colporaçio. 

RESOLVE: 

Art. 1' -~r e colocat em vigor a NORMA Tt:CNICA n.• 
002J200S.CBMAP, na forma do anuo 6 Pf8S8rú Pcxtarla. 

Art. '-' - Esta PorWia entra em vigor na data ele sua publicaçto. 

Art. 3'- Revogam-se as dlsposlç6ea em contrAI1o 

Macap6- AP. em 13 de janeiro de 2005. 

ANEXO 

Ct..ASSIFlCAÇAO DAS EDIFICAçOES DE ACOROO 

COM OS RISCOS 

1. OBJETIVO: [ff 
1.1.Esta Norma tem por objetivo clasSIIcar 11S ediflceçlles de 

aCOido c.?ITt oa rilcol de tnc!ndlo. 

1~EW Nonna eataóelece também o dlltanc:Wnento mlnino 

entre ~ como partmetro de ilolamento entra as 

mamas. 

1. DOcUMENTOS COMPLEMENTARES: 

1.1.Para er>tendornerto da pnoserte Norma, clewri também aer 

COIIIUbdla Tanta s.guro lnctndlo do Brosl. 

3. OEFINIÇtlES: 

Para os efelos desta Norma ap1icarn-M as seglkiles 

deMioões: 
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3.1.1lis:tancLarnanto rNnkno an1ra adilicaç6es: Oislincia livre 

entre n edlliceções, sem qualquer ligaçto, excelo cobeftura 

para passagem de pedeslres fl!1 nlwl térreo, e s.msotos 

de6linadoa IDCCfuaivamente e garagem 
).2.Edillcaç6es Isoladas: Edificações que ,obadecarn ao& 

dlstanctamenlos pre\'blos na Tllbela 1 deat.tt norma. sendo 

IIIIS!m consldetadas tr.lependentes lOire sJ para con>poslçio 

de seus elalemae de pnlleç6o contra inc6ndio e ~nico. 
3.3.P.vade Cesp; Palecle em IIYanar1l con>, no mlrimo, 25cm 

(Yinle e dnc:o ~metros) ~ espe:ss1nt ou em conctelo com. 
no mlnlmo, 15an (quinZe centimetros) de espessura e sem 

qualquer abertura. 

4. CONDiç0ES GERAIS: 

4.1.Para nns ~ proteçAo de que trata es1a nonna técnica, sao 
08 rtsoos das edlflc:eç6es classl1lcados em cinco ctasses, de 

IICOido com a natureza de suas oc:upaçóes 

4.1.1.Ciuse "A"- Riecoe tsOiadoa C14aa c1aaoea de oc:upaçio, 

na Tarifa Seguro IJdndlo do &ali, Mjarn 1 e 2 

4.1.2.Ctuse "8 · 1" - RisCos lsclados cujas classes ele 

ocupaçeo, na Tanta Seguro lnc&ldio do Brasil, 5eJ8IT' 3 e 4. 

4.U.Ciaut "8 • 2" - Riscoa tiOWioe cujas ctasees de 

ocupaçto. na Tarifa Seguro lnc8ndlo do Braal, SQjam 5 e 6. 

4. U.CI.use "C - 1" - Ritcos leollldos cujas classes de 

octJpaçJo, na Tanta Seguro lrdndio do Brasil, sejam 7. 8 e 9. 

- 4.1.5.Ciasse "C - z· • Rlsco6 Isolados cujas c1as5es de 

ocupaçto. na Tanta ~ fnc6ndio do Brasil. sejam 10.11,12 

e 13 

6. EDIFICAÇÕES ISOlADAS: 

5.1.As edtflcaçóes que obedecerem t d•&posição seguirft. 

satio consideradas independentes entre el, pera composlç&o 

de seua slúnae de proteçao 

5.1.0istanctaml01o minlmo entre projeç6es das edilicaç&ls em 

metros eonlorme Tabela 1. 

I. CONDIÇÕES ESPECIFICAS: 

1.1.Na lll1ám de projolos serAo confe<Jdos os seguntes hns. 

1.1.1.Ciasllllcaçlo do rteco da edlflcaçao de acordo com o 

prascr11o .-."""""e na Tarifa Seguro ltdnclo do Brasl. 

1.1~Dtstanciltml01o eolra as edifiçaçllel proposms corno 

i&cladas 

1.1. Nt vlst0111 p8l8 habl&-se aerto oonferidoa 08 segUntes 

~-
·~ 1.0cupeçlo de edJrtcaçlto de ICOtdo con> o projeto 

aprovado 

8.2.2.0istanclamonto ne •• edir~ de acordo con> o 

CENTRO DE ATlVIOADES TtCNICAS 

PORTARIA N' OOCID5ICAT- CBMAP 

Aprcm Honna TknU;a ri' 

00312001 - CBUAP, 10bre a. 

PiOClllllinena adml~ 

,....,_ • lr8mlllçlo de 

documentaçlo refere,_ aa. 
.....,.__ de aegu<ança com.. 

lnclndlo • plnlco no Ambito do 

Corpo de Bombeirw lilllltar do 

A!Mp6, que •1*11kam. 

Pãg. 7 

O COMANDANTE GERAL 00 CORPO DE BOMBEJROS 

tiiUT4R 00 AMAPÁ, no 1110 da ~ que lhe confent 

o Art. 10 da Lei Estadual ri' 0!171 de 31 de dazambto de 2004, 

que trata aobra o Código de 5et1urança Contra tnc6ndlo e 

Panlco do Estado do Arnapi e dé outraa pnMdlnciat, de com 

o Oeaalo ~I ri' 3395 ele 21 de de2l!mbro de 2004. 

considerando a proposta aPf8Mntada pelo Conselho do 

Sistema de Engenharia de Segurança Contra trdndlo e 

Pl/lleo. da OOIJ)OiaÇIIo. 

RESOLVE: 

Art. 1• - Apfovar e colocar em Vigor 1 Nonna T6c:nlc:a ri' 

00312005 - C8MAP. na fonna do anexo ê p~~~Hnte Portaria. 

Art. 2." - Em Portat1a entra em vigor na data da - publlcaçlo. 

Art. 3'-Revogam.ae .s ~em~~~-

Mac:apt-AP. 13 de j~ de 2005 

~ ' v •. 
AUlO-Ten Cefiiii/QOBijf 

Ge...r do CBMAP,- u.en:lclo. 

ANEXO 

NORMA TÉCNICA N' 00312001-CBIIAP 

PROCEOIMENTOSADitiiN~ • •• 

1.0BJETIVO: ~ 
Esllt Norma tem por otjeiM) llltabelecat :~a aMrios petl 

~ e lttmitaçAo da documenlaçio • de piDaiSIOII 

de segurança contra lncêldo e ptnlco, atendendo o previsto no 

C6dlgo de Sego.nnça Corttl lldndio e P1nico do Estado do 

Amap4 

Z.APUCAÇAO: 

2.1. A pr-u Nonna apltca- ao& processos relativos à 

Seguronça Contra lrdndlo e Pilnico - no Corpo de 

Bombeoroa Militar do Amap6. 

U Ouando hotJ\Ier l..eglelaçao Munq:lal (Código ~ Obras) 

que eldJa medõdla de segurança mell reslrtMts nas 
edifaç6es que as preconizada$ am Normas T.!cnk:as de 

Co<po de Bombeiros IAililar do Amap6, daYem ser adotadas 

aquela leglalaçao. 

3.DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

3.1. Normas Técnicas do CBMAP 

3.2. Normas Tktícas da ABNT. 

4.DEFINIÇ0ES f: A8REVIATURAS: 

P.a eleito desln Honre, eplicai!He • segL*>Iea def'rOçóes e 

tbreYIItlns 

4.1. Vistw 1,.,. Hmlte-.se: 1nspeç1to ~ -•.,.. a 

posalbóltdade de tomar uma conotruç6o em uma &Jn~ 

acabada e em CO:tdições de ta~. 

4.2. Yllllorta P''• Alvad de Func:lonamento: lnspeçlo para 

ver!(.,.. • posai lilidade de uma eclficaçao set usada pera fim 

determinado. 

U. VIstoria a 1'edido: IIIIP8Çto pera avalllr • c;ond;ç6oa de 

aegurança de da .erminada ilfea ou edifocaçio 

u. Vls1oria In opinada: lnspeçlo pera ..mc.r .. co,nátç6rs 

de .egurança c e eclíficaçoWI da determtnadas CW'Iderlstlces, 

Meea ou atividades. 

u . Alvan da Funcionamento: ~ o documento l-4bil para 

lleslar • condi;lles de :zoneamento, de edifaçto, sanllánas e 

de segtnnÇI do estab.lltcimerAo on.la • ""'·.:..c:., S<nl 

e~ 

4.8. Laudo pua fms de Carta de Hal*e-sa: Ltocumento 

expedido pelo Corpo ~ ~ Militar do AI~. at.:slando 

que uma determlna.Ja acificaçao ..,,_.,.. as ooncllçG.os ~ 

tleQUiliiiÇI conlra lncéndio e pink:o, de ~ com o CSIP-AP 

e Normas ~entes. 

4.7. Ralatótlo T6cnlco: 0oc:urnento pPonlzado e!abonldo 

pelo \lolorlente, o qual -· m~• oo '"'"" 
concretos ot-rvados em uma loistorll. a reepelo da ~ 

contra irdnclio e pAneo ~ det2nnlnado tilabelaelmerio. 

4.1. Parecer T6cnico: Doct.merAo pedurizado elabofado pelo 
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vistorianle, o qual apresenta caracteres sugestivos a respeito 

da segurança contta incêndio. e pânico ~ ~terminado 

estabelecimenlo, geralmente emitido em vistorias medianle 

solicitação. 

4.9. Área de risco: Ambiente externo à edí!icaçao que contém 

armaz~mento de produtos lnflamaveis, produtos 

cornbusliveis e/ou instalações elétricas e de.Aás. 

5.CONOIÇÕES GERAIS: 

. 5,1. Procedimentos para VIstoria do CBMAP 

5.1.1. Quando se tratar de Vistoria para Habite-sa: 

6.1.t.1. Apresentaçao de gula de recolhimento da taxa 

referente à vistorta para fins de habite-se devidamente quitada. 

il.1.1.2. Apresentação de requerimento padronizado (anexo A), 

ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapa. 

5.1.1.3. O requerimento deverá ser entregue no protocolo geral 

do Centro de Atividades. Técnicas ou posto descentralizado de 

atendimento. 

5.1.U. O Corpo de Bombeiros Milnar do Amapa terá 30 (trinta) 

dias úteis para realizar a devida v1slor1a e em~ir o referido laudo 

para concessão de hab~e-se. 

5.1.1.6. O responsável pela edificação a set vistoriada deve 

prover de pessoa habilitada com conhecimento do 

funcionamento dos sistomas e equipamentos de proteção 

contra incêndios para que possa manu'!;eá-los quando da 

realização da v1storia. 

6.1.1.6. Quando constatado em vistoria que a edifocaçao náo se 

encontra denlro dos padrões de segurança contra lncéndio e 

panico eJágidos para a atividade a Gue se destina, o vistortador 

emitirá relatório citcunstanciado sob<e as irregularidades e o 

interessado deverá regularizar as pendências apontadas para 

requerer nova vistoria para fins de habite-se. 

5.1.1.7. No caso em que IY'..ar conslatado que a edifocação 

encontrn·se dentro dos padrões de segurança contra incéndio e 

pânico exigidos para a atividade a que se destina, o Corpo de 

Bombeiros Milnar do Amapá emHirá no prazo máximo de os 
(cinco) á~as úteis o l audo para Habite-se. 

5.1.2. Quando se tratar de Vistoria para AJvarã de 

Funcionamento: 

5.1.2.1. Apresentação de guia de recolhimento da taxa 

referente a vistO/ia para fins de Alvará de Funcionamento 

devidamente quftada. 

5.1.2.2. Apresentação de requerimento padronizado (anexo A), 

ao Corpo de Bombeiros Mil~a r do Amapá. 

5.1.2.3. O requerimento deverá ser entregue no protocolo geral 

do Centro de Atividades Técnicas ru posto descentralizado de 

atendimento. 

5.1.2.4. O Corpo de Bombeiros Mitnar do Amapa terá 30 (trinta) 

dias úteis para realizar a devida vistoria e emitir o referido 

Parecer Técnico. 

6.1.2.5. O responsável pela edificação a ser vistoriada deve 

prover de pessoa habilitada com conhecimento do 

funcionamento dos sistemas e equipamentos de proteçao 

contra lncéndios para que possa manuseá-lo& quando da 

realização da vlstoria. 

5.1.2.6. Quando constatado em'vistorla que a edifocaçâo nao se 

encontra dentro dos padrões de segurança contra lncéndlo e 

pànico exigidos para a atividade a ~ se destina. o vistoriador 

emitirá relatório circunstanciado sobre as irregularidades e o 

interessado deverá regulariZar as pendências a·pontadas para 

requerer nova vistoria para flflS de Alvará de Funcionamento. 

5.1.1.7. No caso em que focar constatado que a edifocaçao 

cnccnlra·se dentro dos padrões d< 5e9urança contra inc(:ndlo e 

pànico exigidos para a atividade a que se destina o Corpo de 

Bombeiros Militar do Amapá emitirá no prazo má>cimo de OS 

(cinco) dias úteis o Alvará de Vlstor1l. 

6.1.3. Quando se tratar de Vistoria a Pedido: 

5.1.3.1. Apresentaçao de guia de recolhimento da taxa 

referente à vistoria para fins ce Alvará de Funcionamento 

devidamente quit&Kb 

5.1.3.2. Apresentação de requerimento padronizado (anexo A), 

ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapa. 

6.1.3.3. O requerimento deverá ser entregue no protocolo geral 

do Centro de Atividades Técnicas ou posto descentralizado de 

atendimento. 

5.1.3.4. O Corpo .de Bombeiros IJjl~ar do Amapá terá 30 (trinta) 

4ias úteis para realizar a devida vistoria. 

6.1.3.5. ·Após a realizaç;!o da v1storla, o Corpo de Bombeiros 

Miliiar do _Amapâ emitirá Relatór» Técnico ou Parecer Técnico 

a respe~o das condições de segurança contra lncéndio e 
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pânico da área ou edincação. 

5.1.4. Quando se tratar de Vistoria Inopinada: 

S. U.1. Serão r.ealizadas através de denúncias escritas ou 

verbais ou por ordem do Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros MilHar do Amapá, Chefe do Estado' Maior Geral ou 

Chefe do Centro de Atividades Técnicas. 

5. U.2. Após a realização da vistoria envia-se o relatório 

concedendo-se, se for o caso, um prazo para o cumprimento 

das exigências. 

6.1.4.3. Nos casos que julgar necessárto, em razão da 

gravidade dos riscos eJástentes, o Corpo de Bombeiros Militar 

do Amap~ poderá, de Imediato Interditar ou embargar o local, 

até o cumprimento total da$ exigências, setn preiufzo das 

demais penalidades legais. 

6.1.6. Procedimentos Gerais: 

6.1.6.1. Deve ser observada pela seçao de VtSiorlas a ordem 

cronológica do número seqoencial de entrada para a realização 

da vistoria; 

6.1.5.2. Devido a peculiaridade do tipo de instalação ou 

ocupaçao, a Seç;!o de Vistorias deve declinar do principio da 

cronologia e realizar a vistO/ia em Instalações tais como: circos, 

parques de diversão, feiras de exposição, !eiras agropecuárias. 

rodeios, shows artisticos e similares, no menor prazo poss!vel. 

desde que a solicitação tenha dado entrada, no protocolo geral, 

até 05 (cinco) dias úteis antes do Inicio do evento; 

5.2. Procedimentos para Analise de Projetos: 

As meárdas de segurança contra incéndio e pânico nas 

edificações e áreas de risco devem ser apresentadas ao Corpo 

de Bombeiros Milttar do Amaoá oara análise por mel~ 
a) Projeto Técnico. 

b) Projeto Técnico Simplificado. 

5.2.1. PROJETO TÉCNICO: 

o Projeto Técnico deve ser utilizado para apresentaçao dos 

sistemas de proteção contra incêndio e pánico das edif~ 

ou áreas de risco: 

a) com área de construção acima de 750 m' e/ou com artura 

acima de 5 m, exceto os casos que se ~uadram nas regras 

dn Projeto Técnico SimplifiCado; 

b) independente da área da edifocaçao ou área de risco. quando 

esta apresentar risco no qual necessHe de sistemas fD<OO 

(hidrantes, chuveiros automáticos. alarme e detecção, enlre 

outros); e 

c) que necess~ de proteção de suas estruturas contra a ação 

do calor provenlenle de um incêndio. 

5.2.1.1. Da composição: 

O Projeto Técnico é composto pelos seguintes documentos: 

a)Cartao de idenlifocação (anexo 8); 

b)Pasta do Projeto Técnico; 

c)Procuração do propri<ltário, quando este transferir seu poder 

de signatário; 

d)Formulárlo de segurança contra Incêndio e panico (anexo C); 

e)Anotaçao de responsabilidade técnica (ART) do responsável 

pela elabomç!lo do Projeto Técnico, que deve ser juntada na 

via que fica no Corpo de Bombeiros; 

f)Documenlos complementares solic~ados, quando necessário; 

5.2.1.1.1. Cariãode Identificação: 

Ficha que contém os dados basicos da edifocaçâo e/ou área de 

rtsco, com finalidade de controle do Projeto Técnico no CBMAP. 

5.2.1.1.2. Pasta do Proje to Técnico: 

Pasta aberta sem elástico, semt.rlglda, que acondiciona todos 

os documentos do Projeto Técnico, afixados na seqüência 

estabelecida no item 5.2.1.1. Deve ler dimensões de 215 a 280 

mm Oargura) x 315 a 350 mm (comprimento) e altura conforma 

a quantidade de documentos. 

6.2.1.1.3. Formul ário de segurança contra incêndio e 
pânico: 

Documento que contém os dados báslcos da edificação e área 

de risco, signatários, sistemas provistos e trãmHe no CBMAP, 

devendo: 

a)set apresentado como a prtrnelra folha do Projeto Técnico,e 

b)ser preenchido na Integro conforme modelo (anexo C). 

5.2.1.1.4. Procuraçllo do proprietário: 

Deve ser apresentado com firma reconhecida em cartório 

sempre que terceiro assine documenlaÇ!Io do Projeto Técnico 

pelo proprietário. 
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5.2.1.1.6. Anotaçao de Re5ponsabllldade Técnica (ART): 

o) deve ser apresentada pelo responsável técnico que elabora 

o Projeto; 

b) deve 5et emHida para o Projeto Técnico e para outros 

serviços especlficos de instalação e manutenção, a exemplo de 

instalação d< chuveiros automáticos, pressurfzaçao de 

escadas, entre outros; 

c) qllando houver apenas um responsável técnico pelo6 

sistemas e equipamentos de proteção contra incêndio e pánico 

Instalados, pode ser uma única ART; 

d) quando houver mais de um responsável técnico, pelos 

sistemas e equipamentos de protoção contra lncéndio e pànico 

Instalados, podem ser ernttidas várias ART desmembradas com 

as respectivas responsabilidades por sistemas específicos; 

e) todos os campos devem set preenchidos e no campo 

'descrição das atividades profissionais contratadas' deve estar 

especificado o serviço pelo qual profissional se 

responsabir1Z8; 

I) a assinatura do contratante (proprietário ou responsável pelo 

uso) é facultativa; 

g) deve ser apresentada a 1' via ortglnaJ ou fotoc;\pla 

autenticada ao Corpo de Bombeiros. 

5.2.1.1.6. Documentos Complementares 

Documentos solicitados pelo Corpo de Bombeiros Mu~ar do 

Amapá a fim de subsldlar a al'lãlise do Projeto Técnico quando 

as caracterlstlcas da edifocaçao e/ou área de risco a exigirem: 

a) Memorial de Cálculo 

Planilha descmiva dos cálculo& realizados 

dimensionamento dos sistemas frxos de combate a incêndios 

(hidrantes, chuveiros automáticos, pressurizaçao de escada, 

sistema de espuma e resfriamento) dentre outros; 

b)Autorizaçâo do Dopai'Wnênto de Produtos Controlados 

da Policia Civil 

Documento da Policia Civil do Estado do Amapá que autoriza a 

atividade e especifica a quantidade máxima de fogos a serem 

comercializados. 

c) Autorização ~ Protnltura do Município para comércio de 

fogos de artificío 

Documento do Poder Exec.tdivo Municipal que autoriza o 

comércio de fogos de artificio. 

d) Memorial de cálculo de dimensionamento de lotaçao c 

salda$ de emerg~ncia em recintos esportivos e de 

espetiiculos artistico cultural 

Planilha descril iva dos cálculos realizados para 

dimensionamento de lotaçao e saldas de mergéncia em 

recintos esportivos e de espetáculo artlstico cultufal conform<! 

Normas Técnicas do CBMAP e Nonmas da ABNT. 

e) Licença de funcionamento para instalações radioalívas, 

nucleares ou de radiografia industrial, ou qualquer 

Instalação que t"'balhe com fontes radioativas 

Documento emitido pelo CNEN autorizando o funcionamento da 

edifJCaÇão ou area de risco. 

f) Memorial ou laudo descritivo da construção 

Documento com a descrição das caracterislicas estruturais da 

edifiC~ào. 

g) Outros documentos 

Documentos julgados necessários pelo Corpo de Bombeiros 

Militar do Amapá para melhor compreensão do Projeto Técnico 

apresentado e confirmaç!lo de informações técnicas 

apresentadas (ex. laudo de estanqueidade e outros). 

5.2.1.2. Da aprescntaçao 

o Projeto Técnico deverá ser apresentado ao Corpo de 

Bombeiros Mililar do Amapá da seguinte maneira: 

a) em no mlnlmo duas vias e oo mâximo três vias, oo protocolo 

geral do Cen~ro de A!Mdades Técnicas; 

b) o interessado deve comparecer ao Corpo de Bombeiros 

Militar do Amapá com o comprovante de pagamento da ta>C:l 

referente a anáfrse de projeto devidamente quttado; 

c) no formato A4 (2t Omm x 297mm). A3 (297mm x 420mm), A2 

(420mm x 594mm) ou A1 (594mm x 84(Xnm); 

d) as escalis adotadas devem ser as estabelecidas em normas 

oficiaiS; 

e)adolar escala que permita a visualização dos sistemas e 

equipamentos de segurança conlra lncéndio; 

I) quando a planta de uma área construlda ou área de risco nao 

couber Integralmente em escala reduzida em condições de 

legibilidade na !olha ·A1", esta pode ser fracionada, contudo 

deve-se adotar numeração que indique-onde está localizada tal 

área na implantação; 

g) a lmplantaç!lo deve estar em escala conforme alinea ·c·: 
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h) segUir a forma de ~esentaç6o grétlca conforme padrAo 

adotado por ncnnaa ofociaia; 

I) os detalhes de proteç6o estrutural, compartimenlação vertical 

e escadas, dovem ser apresentados ern planta de corte; 

D quando o Projeto T énlco apresentar dilieu1dade pwa 

~ dos slslemn e oqulpamentos em planta, devido a 

quanbdade de eleiT*llos gráficos, deYIIrá ser apresentadO em 

folhas separadas. 

5.2.1.2.1. Detalhes Gen6ncos que devem conSlat da !odas 

as planlas: 

a) Indicar por slmbolos gráficos a localização dos sistemas e 

equipamentos de segurança contra ineéndio na planta baixa; 

b) InclUir a legenda de todos os sistemas utilizados no Projeto 

Técnico. 

c) Apresentar as llreas construldas e/ou átea5 de nsco com 

suas caracterisllcas, tais como tanqiJe9 de combustlveis 

(sub61Ancl8 e capacidade), casa de catdelrn ou - IOb 

pressa<>. cU06 e aberturas que po6Siblitem 1 propagaçlo de 

calor, cabinas de plnlura. locals de armazenamento de 

recipientes contendo gases lnnarMvets (~ do 

nteiplaote e quaotldade armazenada). áreas com risco de 

exp~asao, centl8ls prediais de gases lnnarnávels, depó&ilo de 

metais plrofórlcos, depclslto de produtos perigosos e owos 

riscos que necessitem de pr~ contra inc6ncf10 
d) Deva constar o esquema Isométrico $010001e da tubulaçêo 

etwOMda no cálciJo; 

e) lndulf quadro de situação da edificação. sem esala. 

Indicando os logtadouros que delimlam a quadra; 

f) As plantas de corte deYem apreserar as medidas de -

proteção passiva conlra nckodlo tala como: dutos de veriilação 

da escada, . escadas, entecarnara9, detalhes de eetrull.IBS e 

outros; 

g) Sempre qli! o sistema de segurança contra irdndio tiver 

seu tunclonameolo -do em maioreS eh!trlcos, deve cons121r 

em planta a localtzaçao e lndepend&lcia do stslema el~ em 

relaçAo a chave geral de energia da edilicação; 

3.2.1.2.2. ~lhes especlficos que devem constor no planta 

de acordo com o si5toml projetado na edificaç.to ou ~rN 

de risco constante nas respectivas Normu Tknlcas 

6.2.1.2.2.1. Acesso e emcion~o da vlatt.ns de 

bombeiros: 

a)Largura do port!o de entrada e da loia de acesso; 

b)lndicação do peso 5UpOI1ado pela pavimentação da via ern 

kgl; 

c)Locamçlo da via de acesso para emergência; 

d)lndlcaçJo da altl.n mlnlma livre, quando foto caao; 

e)Nota lndJCIIldo que a faixa de estacionamento deve ficar livre 

de po&les, painéis, lrvores, ou outro tipo de obslruç3o; e 

f)Localizaçao da placa de ~ de estacionamento na faixa 

de estacionamento das vlilturas do Ca<po de Bombeiros: 

15-2.1 .. 2.2.2. Saldas de emerg~ nas l!dificações: 

a)Detalhes de degraus; 

b)Oelalhes de corrirOOo: 

c)Detalhes de guarda~; 

d)Latgura das escadas; 

e)lndlcar o revestimento do piso; e 

f)Oetlllhe da venlllaç6o efetlva de escada de segurança 

(quando houYef) 

5.2.1.2.2.3. Dlmenslonamemo de lotaçlo e saldas de 

_,g6ncla .-n recintos esportivos e de espetáculos 

artístico-culturais: 

a)laflll.'8S das portas das saldas de emergência; 

b)Barra anlipAnico onde hoUver, 

c)Corrimaos em escadas e rampas, inclusive O& commlos 
centrais; 

d)As medtclas da ~ e espellos de degraus; 

e)Porcentagem de lnclinaçAo das rampas; e 

f)As lotações dos ambôenles; 

8.2.1.2.2.4. f'ressuriuçJo de eSC<Idas da segurallÇoll: 

a) locallzaçio do grupo mcll> venCiador; 

b) O pol!lo de captaçao de ar; eM .. 
C) A boloelnl de aciona""""" alt!ma!IYD, 

d) os delectoles de acionamento do sistema; 

e) As grér.as de lnsunarnenlo; 

f) O caminhamento dos <Uooõ: 

g) A localização do grupo mcll> gerador; 
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h) A janela de sobre pressio; e 

O Apresenlaç6o esquemática do sistema. 

6.2.1.2.2.5. Sistema de Qo.mlnlçlo de enw~nclll: 

a) Os pontoa de Buminaç4o de emergência; 

b) Quando o sistema de llumlnaçao de ~mergência for 

alimentado por 111JP0 fllolo.9e1ador que nto abranja todas as 

luminárias da edifiCaÇão, devem """ Indicadas as luminárias a 

serem acionadas em caso de -séncla, 

c) O reseMióno de combuslivel do grupo rnoto-ger.ldor e sua 

capacidade. bem oorno aa dlrnero&lles do dique de oontenç!IO; 

d) O posicionamento da central do sistema; e 

e) Fonte altemaltva de energia do sistema; 

8.2.1.2.2.8. Sistema de alarme e detecçlo de lncbldlo: 

a) Localização pontual dos detectores; 

b) Os aclonadonos manuais de alarme de lnoêndlo; 

c) Os &lnalizadores sonoros e vlsual9. 

d) ~ral do sls!erna; 

e) Painel repe!ldot (quando hou~~M); 

f) Fonte a1ematMI de energia de sislerna; 

6.2.1.2.2.7. Sisterno de sinalizaçJo de emergência: 

Deve ser lançada uma nota referendando o atendimento do 

alslema de alnallzaçêo de emerg!ncla de acordo com aa 

Normas Têcnlcas vigentes, 

&.2.1.2.2.1. SistenY de proleçlo por exllmores portüels ou 

sobl'erodu: 

a) Indicar as unidades exllntotas; 

b) Quando forem usedaa Lllklades extoniOiliS com capacidades 

diferentes de um mesmo agente, deYIIm ser Indicadas ae 

capacbfades ao lado de cada slmbolo; 

5.2.1.2.2.8. SlstenY da hidrantes e mangotlnhos p~~ra 

combate a inc:tndio: 

a) Indicar os hidrantes ou mangatinhos; 

b) Indicar as botoehs de acionamento da bomba de irdndio; 

c) Quando o slstoma de acionamento da bomba de lrdnd'oo fot 

automatizado. Indicar o dlspoellfvo responsável pelo 

acionamento, bem corno a localiz.ação da botoeira de 

acionamento a~ernafr.oo. 

d) Indicar o reglslro de recalque, bem eotn0 detalhe que moabe 

suas condições de instllaçâo; 

e) Indicar o resemtório de incêndio; 

f) Indicar a bomba de Incêndio principal e 'jockey' (quando 

ho~). 

g) Quando forem usadas mangueiras de incêncf10 e esguichos 

oom compnmentos e requintes diferantes, devem ser Indicadas 

as respeciJVaS medidas ao lado do sfmbolo do h~ • _ 

h) Deve constar a perapectiva isométrica complelll (sem escala 

e com cotas); e 
Q Oew con&tar o delalhe da sucçao quando o reservatório ror 

subt«n\neo ou ao nlve! do solo. 

&.2.1.2..2.10. Annazenamento de llquklos loftóiJ'fláveis e 

combustivels: 

a) Indicar os tanques, instalações, cilindros ou esferas 

consideradoe de malot risco para elaboraçAo dos cã!culos; 

b) Indicar tipo de tanque (elevado, subtenàneo, vertical ou 

hortzontal); 

c) Indicar tipo de supel1ícle do tanque (!«o fltotuante ou ftxo); 

d) Afastamentos entre Ianques, edirocações, vias públicas, 

limites de propriedade e dirnens6es das bacias de contençAo; 

e) O produto quimico, sua capacidade armazenada e peno de 

fulgor, 

f) 0191rilulçlo dos hidrantes, canh6es monitores, aaper901'es, 

bomba de incéndio, capacidade e localizaçao) da reserva de 

incêndio, registro de recalque e forma de acionamento do 

sistema; 

g) Indicar a pressêo ~ med'oda no topo do tanque 

para que se possa utiizal as labelas de afastamentos; 

6.2.1.2.2.11. Proleçlo conlnt lnctndlo nos leais de 

monlpulaçlo, annazenamento, comer'Cializaçio e utlllzaçlo 

de gâs liquer.ito de petróleo (GlP}: 

a) Locali<açêo da cenlral de GLP; 

b) Indicar a capacldade dos cilindros, bem como da capacidade 

total da central; 

c) Local de estaciorwnanto do veiculo abestecedor, quando o 

abastecimenlo fot a granel; 

Pág. 9 

d) Sistema de proteçêo de oerinll, 

e) Quando se tratar de postos de cometclalizaçacl, de\lerêo "':' 

ob&ervadas aa exiglnclaa ccrildas em Normas T ecnlces do 

CBMAP e da ~la Nacional de Petróleo. 

6.2.1.2.2.12. Proteçlo contra lnctndlo em edl11aoçlo com 

comércio do rogos de artlllclo: 

a) Croqui das edifocaçOes romitrofes (ocupaçao Identificada). 

num ralo de 100 melros; 

b) Detalhe em planta des espessuras das paredes, lajes de 

cobettura, telhados. pisos. ele. 

5.2.1.2.2.13. Proleç$<> contra lncendio em edlllcoçJo e 'rH 
de risco com estrutura de~. pi.;lçava. e similares: 

a) Especlncar qual o tipo de cobertura ~lozada; 

b) Afastamentos dos Pmtes do terreno e de postos de 

abastecimento de combustíveis. ga&eS innamãveis. Iogas de 

artiflclo ou seus depósftos; 

c) Locallzaçto de fogões, coifas e similares; e 

d) Localização da central de GLP (quando houver): 

6.2.1.2.2.14. Hldran!H urbionoseonlrl lncênd!QI-

a) Posociol'.amonto dos hldral'1tes; 

b) O raio de ação do hidrante; 

c) A vaz6o dos hidrantes; e 

d) o traçado da rede de 'oua que abastece os hidrantes com 

lndlcaçAo de seus diâmetros; 

6.2.1.2.2.16. Proteçlo contra lndndlo em subfttaçõe• 

elétricas: 

a)Jndlcar as áreas destinadas aos reatores. transfonnadores e 

regUladores de tensão, 

b}lndicar as vias de acesso a velcuiOS de emergência; 

c)lndlcar as paredes corta.fogo utilizadas no local. 

d)lndlcar a bacia de conhlnç6o com drenagem do óleo iaolanta 

e 1 caixa separadora de óleo e égua; 

e)Oetalhamento do sistema de água nebullzada para os casos 

de subeslaçóes compartilhadlls: 

8.2.1.2.2.16. Proteç3o contra lnctndlo em cozlnhls 

proftsslonals: 

a)Ouando a irea ccnstrulda para cocçio de alimentos for maior 

que 50 m', 

b)Tipo e localtzaçao do sistema fixo de proleçêo lnsbJado se ror 

ocaso; 

5.2.2. PROJETO TÉCNICO SIMPUACAOO: 

O Projeto Técnico Simplificado 11 .nizado para ap<eserbção 

dos sls!emaa de segurança coniJa lrdndio das edlflcaçlles. 

lnsl81ações ou ~reas de rtsco para: 

a) Edifocaçao com ãraa c:on&trulda de ~ 750 m' eJou altura de 

até 5 melros; 

b) Edlllcação e:ou icea de risco na qual nto ae exija proteçA.l 

por sistema hidrJulico de combale a incêndio; 

c) EdoficaçAo que nêo necesslle de proteção da suas estruturas 

contra a ação do calor; 

d) Pa.t01 de s=Mço • lbateclmento cuja irea construlda nto 

ultrapoase 750 rn'; 

e) Locals de l'r.Yerlda de gases Wlamáveos CUJa proteç.\o nto 

exija sistemas fO<OS de combate a incêndio, devendo ser 

observados os ifastamenloa e demais condlç6es de segurança 

<Mgidoe por legl Jlaçao especltlca; 

f) Locais cem llfesença de Wlarntwls com tanques ou vasos 

aéreos cuja pr ~eçêo nto exija slslemas lixos de combate a 

Incêndio, ~r.do - ClbseModos os afastamentos e demais 

condições de segurança exigidos por legislaçAo especlfoca; 

g) Local e de re ..rúêo da p<:doo, cuja lolaçêo nAo ultrapasse 50 

(clnqoenta) J!e!4085 e nto exija sistema fixo de combate a 

Incêndio• 

h) lnalalaçl>es loís como: clrcoe, perques de diversao, !eiras de 

expoeiç6o, leins ~ias. rodeios. shows artísticos, 

entre outros - que devem aer desmonladas e transferldes para 

outros locais após o prazo múfmo de 06 (seis) rne&69; ap6e 

este prazo a edifocação passa a ""' con&iderada pennanente e 

regida pelo ftem 5.2. t. 

5.2.2.1. ComposlçJo: 
I a) Pasta do f"*'> Técnico em duas vias; 

b) ca.uoo de ldentlficaçêo (""""" B); 

e) F~ de segtnnÇa contra lndndlo (anexo C); 

d) ProcureçAo do proprielárlo, quando eale transferir aeu poder 

de slgnaürlo; 
e) Anotação de responsablldade têcnlca CARn do resoonsável 



~· 

e 'L'"' 

fJMãéapá, 10.02.2005 

técnicO sobre os riscos especlllcos eXIstentes na edifJCaÇao, 
0 inSlãiaÇão ou área de rtseo, tais como: gases Inflamáveis e 

vasos sob pressão entre outros: 

f) AnotaçAo de responsabilidade técnica sobre: lona de 
10

' cobêítura' com material relardante de lgniçao (quando houver). 

arquibancadas e arenas desmontáveis, brinquedos de parques 

• "
1 de diversao. palcos, annações de cl'co, Instalações elétricas, 

outras 1110111agens mecâniCas ou eletroelelrOnicas, grupo mol<>-

1 ~ gCrador; "' 

g) Para as Instalações relacionadas na alínea "h" do item 5.2.2, 

~eV<!fá ser apresen!adlo croqui, que deve conter. 

' i> 1. 'T'Õ<!a a · ~rea, contendo cotas de todos os pertmetros, áreas e 

largtiias das 5aidas: 

:i. A lndlcaçOO de todas as dependoocias, áreas de riscos, 

áiqúibanC.:,das; arenas e outtas ~reas destinadas 

dePendência -de públ'oco, instalações. equipamentos, brinquedos 

de parques de diversa., palcos, cenhlis de gases Inflamáveis, 

enfim, tudo o que lor fislcamente instalado. semP<e com a cota 

da respectiva área; 

3. Os slrribolos gráfiCOS doe sistemas e equlpemen!os de 

segurança conforme nonna técnica especifica: 

4. A apreserrtaçao em folha tamanha até AI, desenhado ã mao 
ou por meios digitais, e assinado Pelo proprietário e 

responsável técnico. 

5,2.2.2. Condições Gerais: 

" "• · h)O responsável pela ediftcaÇão que se enquadre no presente 

P<ocedimento poderá obter orientações no setor técnloo do 

Corpo de Bombeiros Mll ~ar do Amapá, quanto à proteção 

necessária, podendo InClusive apresentar plantas para 

melhores esClarecimentos. 
·~·-· ,... .l 5:" 

•l · ··'\ 6.2.3. riiSPOSIÇOES'"GERAJS PARA APRESENTAÇAO DE 

PROJETO,TÉCNICO: :& 

· .• :· â)1 O · slSleina ija-.. ~ur.mça contra incêndio deve ser 

dimensionado conforme o critério eldstente em uma única 

norma, vedado o uso de mais de um t<»<to nonnativo para um 
4n1:mêsm0 sistêmà; :, '' .... 

b) ~ ptnnhkfo o uso de norma estrangeira. quando o sistema 

,. ,., 'de sêgul'ãiÍÇa'estàbékicidã' oferecer melhor nlvel de segurança: • 

c) Se o responsável técnico fiZer uso de norma estrangeira, 

d..lé'r'á"' apiesêntá-la, c Õbrigatoria,.,le, anexada ao Projelo 

Técnico no ato de sua entrega para análise; 

d) A nonna estrangeira deve ser apresentada sempre em seu 

texto total e·'ttildu21da!paià' a Hngua portuguesa, através de 

~' ·•· tradulor'Júranienta~ • 
~ '"~ 1e)5 auând"i?êõrísta'r 'siSleína ou-equipamento de segurança 

contra incé!ldio nAo 'eXigldó ou dimensionado acima dos 

' ' c párArne'trciS'õomiatiz.adÕS: õ ánalisador orienta~ PD< escrito ao 

proprielári<l ou responsável pelo uso, a nao obrlgatO(iedade de 

~' ''
1
"'0 prê~o d~que'iê srSfuiiíà:'1 ' 0 

f) Devem sâr"~otàdos~loooS' os modelos de dOCilmentos 

'" ,,,.,;~exemplli":CSdoà 'nas~R&inà"Nécnicas para apresentação nos 
Projetos Técnicos, porém sllo ponnltidas fotocópias e 

ar, tc~"liP'i&lfiçõeitiO r'Íí\éíOS "~tefiooicos, dispensando slmbolos e 

brns6e$ neles contidos: 

'" c'''-g)' Na 'amPiiàÇ{o· Ôü' rêfcilTtia,Jquatldo nao for posslvel atuar o 
;o. c''1'''iiil!smõit-'~pbn5ávef.:i\'éci\ico0 pelo processo originalmente 
~. -,,utf<~niãdó,:'ileve:.se Ségu'lialeflslação pertinente; 

h) Todas as p4glnB$ ·aõS··docUnílinlos onde nAo haja c:ampo 

!!C '"' •JC pàr3r·osSirfoítüra do.Yên\\ Ser? obiigatori.omento. rubrieadns peJo 

~~,~orespõnnvel téCniéà~ f,lt.' s -.~,n -t::.r· 
, ,, ~t> "i) ' à'uanao"fof oiiWdó"re1at6'rto ~.~e· irregularidades cot1statadas 

·"ril'·arlãliSé; 'iiõSPriijàtõ0 'Têtniêo"pela' Seç3o de An~lise de 

t<! '~n:t•piojet'óS."~~ól~! lntêreSsii&1 o~y&·lL •encaminhar resposta 

; ' C<1moêirétln9tá'hcláí!à'•'ioore9 o5~C,tei\s' emitidos. esclarecendo a a 

provid6ndas adotadas para que o Projeto Técnico possa ~r 

sb õlbl ll:Íanâ~iaifo. 'àflj:à'SiJal)iilíVaÇAo;" '"t l eeL 

ou Ja.t.& nWlilflficá~ctcOm 'ári!a>oo":cil'rislruÇlO:Ínferlor a 100m', com 

""' '"~''s'âtali'dire1ã"t58mra·'Vta iíublíêâ!é'fàc~ttatilla''ll apre!.entaçQo de 

.ix; :•""'PfoJeló"TeCiliCÔ'júnto"ãó' COi'Pô'de BOinbeiros. exceto os casos 

• ~ Lr.r:ni>fiiviStõSno·~êin'iY.!· F"-"&:~ o:;Y~-· :.e • o·~ 
• J ~ i! 'jH),~ Co;)(~ 

\ :t.~o~·:-~amr ~ . ~ ... 
zr.,;, \.'t .c r~ tn.:-r.í ::>'~01g c~ ~.-J,._ 

•,!0 ox~nr~N~O:Âit-b! d~· G~~ttc..') 

.\:) cx.n•) c ~n;or. sESJA~JlO)ift~).~"""' ,, (. 
!f DO U3:• ,,,1 '""'! ~!es 9,~,\lfuP,~JiWg~l~~ (b o CENTRO DE ATMDADES J~gl!~;, 
I'Jvt' IO\J29l ob CTFIA) !i~:n;.rjJ ~shif:~;&.J.~í:.":':-i :o oS:osl::nA f~ 

·--_.nQ.U~JM~('IIQ.EA.!iA-~.Q.~TAC!<tP!.Y!.~~lA 
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limo Senhor criere do Centro de Alillidades Técnicas do Corpo 

de Bombeiro,. Mif!lar do Amapá. 

mui respe~osamente solicitar que seja realizada vistoria: 

( ) Para Habae-se; 

( ) Para Alvará da Funcionamento; 

( )APedido; 

vem 

Nas Instala~ de Seguranç;. Contra Incêndio e ~lco de 

edificaçAo sauada no endereço abaixo desatmlnado: 

Rua(Av.),~· __ _ 

N":_.Balrro:. _ __ _ 

Outrossim, solicita que após a vistoria seja emitido: 

( ) laudQ.Para Habita-se: 

( ) Ahtará de V!Storia; 

( ) PanecerouRelatório Técnico.~ • 

Bairro------~ fone _ _ "- -- -· 

"'iõõ:- " 

Nestes Tennos, 

Pede deferimento, 

Macapá-AP, _ _ de _ ___ _ de _ _ . 

Nome legível 

Protocolo n": _ __ __./CAT 

ANEXOB 

-~ -- ... 
-'--'-

... -
"" -'--'-

... 
-'--'-

ANEXO C 

lfreniB) 

-~-~-=------------~ -
-,.,. -..... , ------·--

l:_=~=-
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=:;:_ ~=3 C>koo (~) 
~ 

-~~~ . ..tu.""·~·~~ 

~ .. ,....,._ ... " .... -~ .. ,,, ., 
AIJl:'(OC 

Cversol 

,...., __ .. . ·- .. ,, -=~~.ict~,·::..·~~-·. ·~:;~ 

1'·•-··~~n•• ' -'-- 1:'',...''~-
"d«U" =:.1 cu . r~· . _, 
~:::;; .. J~c=: :·l·;:;:~. -... '. ~l .. ~;;;..;.:- ,,•c,;_-:- ,-~ 
l:.~~~~ :-~:-_- 'p;~:"ttie;.-:.=_~-:-:-___ 

~~------ J U~la I I Al+~r - • 

··~··· .-JDII'tll 1 I fPt..I>Oi!t' ' •· -

~7·~·J~ .. :..-· ·--~~r~~~-~ .. 
---- E . - .:·~ 

P,aixolw A~. J CJ"6. 1161'oiL j ;..,'C8 tr": J EtT _ _ , __ ._1_~--

F\nudopo..-___ RG ~--~ruc_:.:_-

~~~r.:V;.Ol~.~ ····· · T;~~ JEfn:_J I 

f'R~w - AC kl&. --;-._...,. 

p1~1.x.o~ 11"': I I:U Vul ni~~o _14.'/CGI'/; • l f;r.:_,_:__,..:..:..·--

~- ·-·~MZ;.~=:..~~w:Ti~ __ .... 
fA.Ttf' -· 

Retumod.l~u: 

r;,---,-=c=-,.;,cw::__:___:_·_ - C."'~:icçjo 
l..õ; · ~·· ,, _ ___ , .. _ ., " • • 

PORTARIA H" 005105-CBIIAP 

Aprova a Norma Tócolca n• 

0().412005-CBMAP, aobre o' 

Sistema do Protaçao por 

Extlntotes de lnetndlo do 

Estado do Ama~. que 

especificam. 

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

MIUTAR DO AMAPÁ, no uso da compet!ncia que l~.e c:ot~le/'11 

o Art. 10 da l ei Estadual n• 0871 de 31 de dezembro de 2004, 

que trata sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e 

PAnico do Estado do Amapá e dd outras providências, c/c com 

o Decreto Governamental n• 3395 de 21 de dezembrn de 2004, 

considerando a . proposta apresanlllda pelo Conselho do 

Sistema de Engenharia de Segurança Contra Incêndio e 

P4nico, da Corporaç:lo. 

RESOLVE: 

Art 1" - Aprovar e colocar e.n vigor a NORMA T~CNICA rf 

00412005-CBMAP, na fonna do anexo à preunte Portaria. 

Art 2" - Esta Porlaris entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Art 3° - Revoga<Me as diSposiçOes em conlrârio. 

Ma~pá-AP, 13 de janeiro de 2005. 

N\. t(~ .' . 
VARES MACIEL ALHO- Ten Cel Bll/QOB!!II 

ndanlll GGrat do CBMAP, em exerci cio. 

ANEXO 

NORMA TÉCNICA H" 00412005-CBMAP 

. 
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SISTEMA DE PROTEçAO POR EXTlNTORES DE INCê:NDIO 

1.08JET1VO: 

1.1.Es11 Norma tem por objetivo estabeleoer .. ~. condlç6ee 
exlglveia p;ora projeto e lnatalaçlo de extintOreS' de ln<:6ndio, 

po<Wels ou sobre rodas 

2.DOCUIIENTOS COMPLEMEHTARES· 

2.1 .NBR 12693 - Sistema de proleçlo por IJdlniOieS de 

Incêndio. 

2.2.NBR 12962 - tnspeçao, rnanutençao e recarga em 

eJdinlo<es de incêndio 

3.DEFINIÇÕES: 

3.1. Area protegida: Árr:a medida em metros quadrados de 

piso, protegida por uma unidade exbn1orll, em tt.nçao do nsco. 

3.2. Agente extintor. SIA>5tlncla IAIIl.ada pore a ~ de 

logo 

3.3. Cargo Quantidade de aganta ellllntor cor1ida em 1m 

el<t!ntor de Incêndio, medld3 em massa (kQ) ou volume (l). 

3.4. CoJ*ldade ex11ntora: Mtdlcla do podtr de e!dlnçAo de 

logo de um Oldinlor, obtida em ensaio prjtico normalizado. 

3.1. Dist.\ncla rnUima 1 ur perconld~: _Disltncia em melros, 

a ser ~a por um operador, do ponto de focaçao do 

exbntor ao ponto JNis distanle da éree prOiegida pelo mesmo. 

3 .•. Extintor de ln«ruulo: Aparel1o de IICionamento manual, 

consüuldo de reclplenle e ac:essclrioe, contendo o agente 

tli!Jntor destinado a combater pri1Cipioa de lldndio. 

u. Extintor porljlil: Eldlntor que pocsol massa total (carga, 

recipiente e acessórios) de no m6ldmo de 25 (v1nte e cinco) Kg. 

3.8. Exllntor sobra rodas: Eldintor montado sobre rodas que 

possua massa total (carga. recipienta 1 ecessólios) acima de 

25 (vinte e cinco)Kg 

3.8. Sinafozaçio: Marcaçlo de piSO, parede, coll.l1a e/ou ~ 

destinada a lndic8r a~ de ll'n ~or. 

3. 10. Unidade l!lltintore: Exbntor que atenda 1 capecldede 

extlnt0111 mlmma prevista na NBR 12893, em lunçto do ntiCO e 
da natuma do logo. 

, ,CONDIÇÕES GERAIS 

4. 1. Aspectos a serem ob6ervados p;ora ln5lalaçio do sistema· 

4.1.1. No mlnimo 50% {etnqo..o por cento) do número total de 

unldaóe5 extnorn exlglda1 per11 cada rieco dewm ser 
constltuldoe por e:xlin!ore6 portjteil 

4.1.2. Quando houver dNersif!CaÇio de r1sco run1 mesma 

edllieaçio, os extnores eerto dlslrlbuldoe de modo a se 

adequarem il natureza do rtsco eldstente dentro da área 

protegida. 

4.1.3. Quando a edlf~CaÇ4o possuir riscos npeclals tala como; 

caoas de caldeiras, casas de terça etétnca, casa& de bomba, 

queinadores, casas de rMquinas, central de GLP, galerias de 

transmissão e slmlares. estes devem ser protegidos por 

unidades Oldinloms axtraa, Nodepeuclenlamelde de proteção 

geral da edifiCaÇão. 

4. u . Quando a adific3ç5o for de de9linaçto comercial, de 

prestação de tA!f\'lços, labcniOOal, de dinicas ou escrlórics e 

possuor estabelecimento Independentes, para cada um de'le 

ser previolo no mlnimo 01 (um) el<~Wor de pó qulmico seco de 

1 KQ (tm quiograma), Independentemente da proteção geral da 

tdollcaçAo 

4. U. é obrigat6t1o o emprego de tldlntora manuais e &obre 

rodas nos seguWes eslatleleclment: posloe de 

aballecomeniO, lavagem e IUbnll::aÇto, depósitos de gás 

l!quefello de petróleo (GLP) com ~ supenor a 1560 

lcg, depó&dos de Inflamáveis, e outroe lfllabeleclmerloe 1 

crléflo do CoiJlO de Bombeiro. Mllltat do Amap6. 

4. u. Para as lnstalaç6e8 develio ser obedecidos os cti!Moa 

da NBR 12693 

4.1.7. Para utilização de extintores sctn rodas, os ambientes a 

-<!m protegldoe peloe meamoe deverlo estar no meemo nlvel 

e livTws de bamns como portas estrebs, degaus e ao1ein1s 

ou qua1q1w cxm que 6lbAb! ou inpeça seu acesso 

6 CONDIÇÕES ESPECIFICAS 

5.1. Nens a serem conferidos por ocasl1o da anMise do 

projeto: 

1.1.1: Quadro resumo deYidolnente preenchido a assinado pelo 

autor. 

• 1.1.2. Locail perll ~ dos llldnores. 

5.1.3. Diaünc1a 1 :ler paoonida de acoldocom a NBR 1:&3. 

5.1.4. Adequaçio do ageote Ole!lntor • rllllureza doe materiais 

combustíveis empregados 
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6.1.1. Oetalle da U!almçlo doe edinlonls 

a. u . No caso do ..., de eiC!Ir*ns sobre rodas, veriflcar-.4 

ae todos 01 pontos • aerwm prolegldoa aaa realmente 

alcançáveis, ou seja, se nlo IXISiem barreiras oomo portas 

estreitas, &deora6, degraus no piso etc 

1.2 nens 1 ..,., vlribclol 1J0f ocu11o da VIstoriA para 

nns de habll .... : 

1.2.1. Se os ex!inlores estAo deWiamenle sonaizadoe 

s.u Se os e>(lr1loros estao em condlç6es de UIO 

I .U. Se 1 capa~ elC!Inl0111, 111!1.111, localizaçao e 

quantidade de apar~ é a mesma esllpliadl no pnljeto. 

UA. Se o exbntor está protegido contra Intempéries e danos 

tlalcos em potencllll. 

U .6. Se o 8ldintor foi colocado em local ande nlo tique 

obslnJido 

1.2.6. Se oe -.ores foram I.,.,.._ por _.a 

credencleda jlrto eo Corpo de llornbel<os Milar do Amapá ou 

por empresa labncarWe doe "-""" 

1.2.7. Se os ~ possuem «iqueeas com r«ne e 

endereço do estabeleclrnento. 

U .l . No caso do uso de Ole!lntor .obre rodas, se possui !Me 

aceaso a todos os pontos que visa prolegtr 
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PORTARIA N" 0011105/CA T .ceMAP 

Aprova a Norma TKnlca rt' 

006121104-GBMAP, IOtN'e o Slatilma 

de Pnlleçlo por Hldran!M do 

Eltldo do AmapA, que eepeclllcam. 

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIUTAR 

DO AMAPÁ, no uso da compet6~ que lhe confere o M lO da 

Lei Eltadull rt' 0871 de 31 de dezembiO de 2004, que trata IObre o 

Código de SegtnnÇa Com lldndio e P,WOO do Estado do 

Amap4 e "' outras proyid6nciaa, eJc com o Deaelo GcMrnamentat 
rt' 3395 de 21 da dllzamblo de 2004, consideraodo • fliOPO$Ia 

apresentada pelo Consello do Sll1oem1 de Engenharia de 

Segllfllllça Contra in<:6ndio e Plnloo. da Corporaçlo, 

RESOLVE: 

Art. 1• - l\fi«NW e colocar em vtoor • NORIM TÉCNICA n. • 

~BM.tJ>. na folrna do 8neliO • pmenle l'oltaria. 

Art. 2" • Esta Poltaria entra em vigor ne data de sua pubicaçAo. 

Art. 3" • Revogam-se as disposfçj5es em contrWio. 

.~-~_;_,. . ._, 
~ Getal do CBIIAP, em eurclclo. 

ANEXO 

SISTEIIA DE PROTEçAO POR HIDRANTES 

1.0BJET1VO: 

1.1.Eita Norma tem por objetivo estabe4ec:er os requisitos de 

piOieçAo contno Incêndio e plnico, wllse de projeto, instal8çees e 

Ylslotlls t6cnicle do Sislame de Prolltçlo por H'drantes pare 

edifialç6es. 

1.2.&ta nonna nJo se apb a toc.is clesti~os ao 

lannazenamento e ~all'lfwnento de llquidos dertvldos de 

pelró*> e olk:ool catburanle; dellendo, nael8ll casos, - seguida 

Norma T6a1ica especifica do Corpo de Bombeilos tRar do~ 
-CBMAP. 

S.OEFINIÇOES E ABREVIA Tl.IRAS: 

Para os efeiloe desta Norma ~as eeguinles de&1iç6es: 

3.1.Abngo: Compartimenlo embulldo ou apnrú. dotado de porta. 

destinado 1 annazenar tnafl)Wiras, esgulchoa e ou1roe 

equipamentos de combate a lno6ndio, ~ de ~ de 

~e danos ciYenros. 

U.Aitun da EdillciÇIO' Ollllncil compiMUdlda 8fÚl! O porWo 

que catiiCieriza a salda sl1uada no niwi de desc8lga do jridlo 

(toleira) e o ponto mais alio do piao do ~ pownerto "-""""' 

U.EJgulcbo: Oisj)osArw> colocado ,. ~ da manguewa 

de inolocfio que tem por funçto llreclonlr o jato d'água para o 

comb8lé a lfdndlo 

3.4.Hidrente: Ponto de lomada de 6gua onde hj ll'na ou malt 

111das contendo \lálvulas angularw com NUS respectiYos 

adapladoree, tampOes, mangueltas de Incêndio e demaos 

~ 

U.Hidtante de !Ualque: Dilpoljbvo pora uso do CIIMAP que 

pennite o reealquo de ... pon o lllllen"a 

U.Lanc:e: Comprirnonto de lJ'IIe "*'CIIJ8Irl de incêndio sem 

lnterrupçto 

3.7.Unha de Mangueira: Conjunlo de lances de manguetraS 

~unidos por engata dobpo$/OtZ. 

U.Manancial de Abaltec:lmento: Fonte de 1bast!lcimenlo de 

'clul pwa o sll!8nl de htcnntes, fe«o ....- de um ou 11111$ 

res.MII6rioa. 
U.Ras«VI Tknlca de lrdndio (Rll): V<*me de água 

destinado ~e à IAillzaçio em cuo de rdndio 

3.10.Requinte: aceo&clrio eocJSier(e nl porá do a&g..::ho que seM! 

pn dar forma ao Ja1o d'água 

3.11.Sistema de hidrantes: Sistema de combate a lrdodío 

~o por uma RTI. bombas de lrdndio (quando necessMlo) 

redl de tubulaçOes, lüanlca e OlitDs acess6t1os. 

4.CONDIÇÕES GERAIS: 

4. 1.0 I!Wlar1Cial de abas1ec.rnento do elolema de ~ ~ .I 

hidrantes de'le - o ~10 Sl..,et1or da edllicaçio, ~ 

com mala'ial que posaua reeisl6ncia ao logo por no mirwm.~ -Ih 

(quatro hons). 

4.2.0 reeervatório irlerior da edlfoeaçlo poderá ser IAilizado C:OuO 

manandll, desde que aejl deW:Iamente eedarecido pek> IUior do 

projeto, a 1Ce1o pelo CBMAP, o motiYo da lmposslbldade da 

ldzaçto do reMMI6t1o superior, ,...-....., • 

U.Selto ecei1os fl!5eiValóros llllliillcoe ou de potielileno, desde 

que loealizadoa fora da pltljeçlo wr1lcal dl edificaçlo N<!* caso 

o cistaiiCiamelllo mlnino acoito an de 3m (1rfs metros). 

U.A Rn deve ter o volume de ~ mirimo estabeleddo de 

acoroo com • tablia 1. 

Tebe111 

~:R~--- v::~(l) ~ 
e1 I s.eoo 

~82 - 9.000 

Cl .. 1 15000 

C2 i 22500 ,____ 
U.A tabela 1 • aptic:4vel 1 edoficaç681 que poesuern Mea 

conslrúdl de llhi 2.500m' {doi! rnol e quinhentos metros 

quadtadoe) 

U.Pn edifocaç6e:, com inla anlrulda superior a 2.SOOm' (dcos 

m1 • qllllhenl01 netroe quadrado&), • cada 100n' (cem metroe 

Q118(1recb) a ma!t, ou hçi!O. - - ~ na RTI a 

quantldlde de 'slua espedlic:8do "' tabeto 2. 

Tabela 2 

Classe de Risco L_ v~ A 

I 
100 f 

f---· 
81 

1-20 ==i 
~ --

1-40 B2 

êl- I 180 I 
C2 -

I ~_j '-- ----- . 
4.7 .A alho do l't$e!WI6t1o elevedo ou I capacodlde do~ IMT.ba& 1 

2.DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: devem suprir a vWo a pr~ mínima Digldas. 

2.1.NT - ~ - CIIMAP - ClaK!f~ das Edllicaç6ea de • .t.A pr...ao mlnlma,. Mido do r.quinto deYe- de 1 KQI/crr,' 

Aeordo com 01 Rlacos. (10 mca) .. rnildma de 4 Kgfl<:m' (40 mca) 

2.2.HBR11861-Mwlguelrudtlncêndlo 4.1.1.0 )llo <NguldeW alit'QW I lJ'IIe dl8lanaa mlnuna de 10m 

U .NBR 13714 - Sisloema de Hlchnta8 e Mangotmos pata (doR melro&), com o esguicho na ~ hor1ZIInlal • I m (um 

Combale • ll'10fnclo. melro) de dln. 

2A.NBR 12779 - ln.peçio, maniAençlo e cuidados em U.AI vaz6es ml...._ exigidas ne uida doe tllgUÍCilo5 pora cad.:J 

L-------------------------------------------------------------------------------~-------, 
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tabel.13 
·-

I ~emVmin Classe de RiscO . -- A _I__ l«l --- 81 I 220 

- 82 
.. --

I 300 
- -

C1 I 500 
I-

C2 I 
~--

L--

4.10.Prererencia!mente deve ser utilizado para a!:asteclmenlo do 

sistema de hidrantes o mesmo reservalllrio destinado e<> consumo 

nonnal da' eálficaÇão, assegurada a RTI pr~-nesta nonna, 
me<f1311le d~erença entre as saldas da rede preYenti'la pelo fundo 

do tesetValório, e a de cftS!ribulção geral (égua fria), que sairá 

obriga!orlamente pela la! oral desse. 

4.11.Caso seja necessária a pressurlzaç.!lo do sistema por bombas 

de incêndio, deve haver no mínimo duas, sendo uma principal e 

outra reset\-'3, as quais devem pos:sW as mesmas espedfJCaÇ{>es. 

4.12.No caso de uso de bombas de Jnc;endio, deve ser feita 

detlv2çâo (by-pass) na rede hidráulica de 1ncênd)o de modo a 

garant~ o funclooamen!o do sistema de hidrantes por grav'.dade. 

4.13.As bombas de pressurtzaçao da rede {bombas de incêndio) 

devem possuir acionamento manual e automático de modo a 

man!er a pressao const!nte e permanente na IJ'de. 
4.13.1.A automação deve, no caso de falha ou sobreealga da 

bomba princlpal, acmar a bomba reseM. 

4.14.As bombas de incêndio devem ter lnstalaçao lndependen!e da 

rede elêtrica geral. 

4.15.Nas classes de risco9 C1 c C2 deve haver ..,.r,pre dois 

sistemas de a[I!T1enlaçáo diferentes; um ~ e outro a explosão, 

podendo esie último ser subslitufdo por grupo motogerador. 

Quando for empregado motor à combustão interna. deYf o mesmo 

dispor ée combusti\-el sufociente para o funcionamento in>nterruplo 

a plena carga, durante 2h. (duas hnras). 

4.16.0uando as bombas de lncMdlo nao eslt.-erem situadas ebalxo 

do nl\'el de kmada d'água (alog!das) deve hm-er um dispositivo de 

esco<va automático. 

4.17.0eve ser instalado dreno para teste de funciooamen!o das 

bombas de incêndio. 

4.18.As bombas de !ncênd>l devem estar localizadas em abrigo 

com dimcrr~ rrún!11'13C do 1.50ri1 x 1 ,SOm x 1,50m. 

4.18.1.0 acesso ao abrigo deve possuir dimensões minirnes de 

1,40mx0,50m. 

4.18.2.No caso do acesso por alçapêo esse dave possuir 

dimensões mínimas de 0,7!rn x 0,70m. 

4.19.As C<lllalizações, conexões e registros ullizados no sistema de 

hidrantes devem ser de ferro funãldo, ferro galVanizado, aço 

galvanizado ou cobre, resistentes às pressões Internas e esforços 

mecânicos. com diãme!ros nominais mlnlmos de SOmm (cinqOenta 

millmetros). _ 

4.19.1.As tubulações de SOmm (clnqDenta milinietros} são aceitas 

apenas em edifiCações classifiCadas como 'Classe de Risco A e 

Bt• segundo a NT - 002J()()...CBMAP. Para os derr.aís riscos o 

diamelto mínimo é de 63mm (sessenta e três milime!rcs). 

4.19.2.No caso de canalizações I!Jdemas à ediflcaçA~. dlcsde que 

enlemdas a no minimo SOem (clnqDenta certimotros), pod~>-se 

utmzar tubos e cenexões termoplásUcas resislcnles às pC"essões 

inlemas e esforços mecânicos necessários ao funcion~mento do 

sistema, quando aUlorizadas pelo CBMAP. 

4.20.Quando necessário a ut~ização de bani'e:e o mesmo deve 

possuir ótãmelto nominal mínimo superior à tubulação utífiZ3da no 

sistema. 

4.21. Toda canalizzção aparente do slslerr.a de'm ~ p!nlada em 

cor vermelha. 

4.22.0s registros dos hidrantes, devem ser do tipo globo, com 

(DIÁRIO OFICIAL) 

medida da fuce superior do piso acabado ao eixo hol1zMtal do 

registro do hidran!e . 

4.23.7.Nos pavimentos onde nao houver compartimentação 

horizontal resls!en!e ao fogo por no mínimo 2h (duas horas), e nas 

classes de listo C1 e C2 os hidrantes devem se.,r dimensionados de 

modo que qualquer ponto seja alêançado srnultaneamente por 

dúas linhas de mangueira de hidrantes dislinlos. 

4.24.0s abrigos do& hidtan!es devem obedeoo' aos seguintes 

critérios: 

4.24.1.Ser pintados na ca: ~ devidame:ne sinalizados e 

venblados. 

4.24.2.Terem cfl!l1ensões sutlàenles para acomodar o registro, o 

esguicho e a[s) manguelra(s). 

4.24.3.Nào podem ser fechados por chaveS ou cadeados. 

4.24.4.0ispor no mínimo dos segulntes acessõrios: mangueim de 
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mangueJras e o c:anpr~o mmmo de cada lanCe de mangueira. 

5.1.!1.0 di~melro dos requintes. 

5.1.10.As pressões e Yo3ZOOs mlnlmes nos requintes. . 

5.1.11.Aclonamento automático e manual das bombas de incêndio. 

6.1.12.Abas!cclmento elétrico das bombas de incêndio 

lndcpenden!e do consumo noonal da edi~ 
5.1.13.Quantidade de bombas de lnceodio de . pressur!zaçao da 

rede 

5.1.14.0imensões do abrijjo das bombas de incêndio. 

5.1.15.0imensões do acesso ao abrigo das bombas de incendio. 

5.1.16.E>istência de by-pass entre o reservatório superior e a rede 

de hidrantes. 

6.2.1tens a serem canfetidos na vlsforla para fins de habite-50: 

5.2.1.A aHura entre a saída da canalizaçao de consumo de água de 

edifocação e a saída da rede de abastecimento do sistema de 

hidrantes. 
incêndio e ~m esguicho. 
4.24.6.Em edificações destinadas 8 reunião de público, hospitais, 6.2.2.Tesie de pressão e vazão nos requinles. 

lnduslrias, hotéis, motéis, terminajs de passage~os 0 5.2.2.1.No teste prático o jato d'água deYe atingir a dislãncia c~ada 

estac:lonamontcs os esguichos devem ser obrigatoriamente do tipo no item 4.8.1. 
reguláYel. 6.2.3.Tipo e diãmetro da tubulação aparente. 

4.25.0 hidrante de recalque deve Se,. inst.!lado obedecendo aos &.2.4.Cor da tubulação aparente. 
5.2.5.Locaflzação dos hidrantes e aHura doe mesmos. 

seguintes aitérlos: 
4.25.1.Ser localizado jun!o ã Wl de acesso de viaturas CBMAP a 6•2•6-Tipo,cor esinalizaçàodosabrigos. 

uma distância entre 1m (um metro) e 10m (dez metros) do meio fio, &.2.7.Presença no mlnlmo de mangueira e esguicho no lnterlor dos 

de modo <;Ue possa ser operndo facilmente. Pode ser localizado abrigos. • 

denlto da proprieda<!e. desde que o acesso à maior viatura do G.2.8.Tipo adequado de mangueiras e diàmetro (se igual ao 

CBMAP seja garantido. projeto). 

4.25.2.f>?ée ser localizado na rachada da edifiCSÇâo, desde que a &.2.9.Tip0 e diâmetro dos requintes. 

cfrslàncla nao \!ltrapasse 10m (dez melros) do meio fD da via de S.2.10.Localização e características do hidrante de recalque. 

acesso para a viatura do CBMAP. 6.2.11.Acionamento autorr.ático e manual das bombas de incêndio. 

4.26.3.Ter um registro do Jf>o gaveta ou globo. com no mínimo &.2.12.Abaslec!mento elétrico das bombas de incêndio 

SOmm (cinqüenta milímetros) de cflâmotro. dolado de rosca macho independente do consumo normal da edifiCaÇão. 

e adaptadoc s/o/Zde 63mm (sessenta e tr!s mUrnetros). 5.2.13.Qualltidade do bombas para pressurização da rede. 

4.25A.Pessuir também uma válvula de retenção que &ô pcssibif~e 0 5.2.14.Existéncia de by-pass. 

nu.o de água para o Interior da edifiCaÇão. 
8. INSPEÇÃO: 

4.25.6.localizar-se em uma caixa com dimensões mínimas de O,SO 8.1.Todos os sistemas de proteçao contra lncênãJO citadcs nesta 

x 0,50 x O,SOm tendo a inscrição incénõ10 no tampão de ferro, ~ue noona têcnica devem obedecer aos prazos e seiViços de inspeção 

fecha a mesma. 0 registro focará a no máximo l 5cm (quinze e manute~o descrilos em Norma Técnica especlfoca do CBMAP. 
ccntimetros) de profundidade e instalado numa cwva de 45' 

(quarenta e cinco graus), nurno poc;iyâo que facilito o eng•lo da 

manguelia da viatura do CBMAP. No caso de estar iocaf<Zado na 

fachada da ediflC3Çáo deve possuir fácil acesso e sinalização de 

modo a facifw a sua visuaizaçâo. 

4.26.As ma.'lg\J!lrBs serão assinaladas em plantas, obedecendo 

aos seguintes critéõcs: 

4.25.1.0 cornp<Wnento o diâmetro das mangueiras a serem 

conectadas aos hidran!es são determinados de acordo com a 

labela 4. 

T~bela4 

Classe de Risco Unhas de Mangueira 

Diâmetro (mm) 

Máxilrc(m) 
c~~ 

~ .. ---c---·-=---f---,.,--- --l 
A, Bl e B2 I_ .. ~--1__33 _ _ ---! 

~--c-te_c_2 __ LI ___ ~ __ ~I ~ou63 __j 

4.28.2.Devem possuir lance mãldmo de 15m (qUinze metros). 

4.28.3.As linhos de mangueira teráo comprimento máximo de 30m 

(trinta motros). 

4.2S.A.As ear.oc!erisli= das mangueiras devem atender a NBR· 

11861. 

4.28.5.0evem eslar aconãdonadas no lnleri:lr dos abrigos, de tal 

forma que pcssib:tite a sua t.1ci utilização em caso de Incêndio. 

PORTARIA N" 007 105/CAT-CSMAP 

Aprova a Nonna Técnica n• 

006/2005-CBMAP, a 

Central Predial de GAs Uquefelto 

do Petróleo do Estado do 

Amapá, que oape<:ificam. 

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE· BOMBEIROS 

MILITAR 00 AJMPÁ. no uso da ClllllPCt~ncia qL-e lhe confere 

o Art. 10 da Lei Estadual n• 0871 de 31 de dezembro de 2004. 

que trata sobre o Código de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico do Estado do Amapá e dâ ou!Jas providências, c/c com 

o Decrelo Governamental n" 3395 de 21 de dezerr.bro de 2004, 

considerando a proposta apresentada pelo Conselho do 

Sistema de Engenharia de Segurança Contra lnc.lndio e 

P3nlco, da Corporação. 

RESOLVE: 

Art. 1' · Aprovar e colocar em vigor a NORMA TÉCNICA n• 

006/2005-CBMAP, na fonna do •nexo à presente Portalia. 

Art. Z'- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica~o. 

Art. 3' - Revogam-58 as dispo$iç6es em contrârlo. • 

adap!ador para junta sto12 de 38 ou 63mm (trinta e o~o ou sessenta 6. CONDIÇ0ES ESPECÍF1CAS: 

e três m~lmetros), onde scráo estal>elecidas as linhas de 

mangueiras. 
4.23.0s hidrantes deYem ser instalados obedecendo aos seguintes 

cnlêricG: 

4.23.1.Em locaiS es!ra!égiccs de modo a evitar <;Ue, em caso de 

incêndio, f>qUO!Il bloqueados pelo fogo. 

4.23.2.A cfiS!ância entre eles não pod> ultrapassar 3l)n (trinta 

metros). 

5.1.1tens a serem confel1dos na analise do projclo: 

5.1.1.A classe de risco da <difcaçAo. 

6.1.2.A localização dos hidrantes, a dist!ncia máxima entre eles e a 

área máxima de ccllerttJra dos mesmos. 
5.1.3.0 1ipo de cananzaçao utiizada no sis!ema e as dimensõos da 

mesma. 

6.1.4.A Rn e a saida da canalizaçAo de C0111tUmo de égua da 

edif!CaçAo devidamente colada em relação ao fundo do 

4.23.3.0uando sftuadoS em garagens não podem eslar kr..alizados reseMt6r1o. 

de !arma que seu acesso foque dlfocullado por veiculo estacionado. 5.1.5.0 Upo e localtzaçào do reseiViltório utilizado para armazenar 

4.23.4.0eve ~er. no mlnlmo, um hidrante por pavimento. 

4.23.6.~ poniDs I!Jdemos ptó>dmos às entradas e, quando 

afastados dos préóiOS, nas vias de seesso, sempre \'islveis. 

4.23.6.A -altura de lnslalaçAo deve estar entre 1,30m {um metro e 

trinta centímetros} e 1,50m (um metro e cinqüenta eentimetros), 

a RTI. 

5.1.8.A locaf!Z2Çâodo hidrante de recalque.. 

5.1.7.01!1a:he onde mostre a dura dos hidrantes, o 1ipo de abrigo, o 

hidrante de recalque o a slnalz:ação. 

S.1.B.O diàme!ro das mangueiras, o comprimenlo das linhas de 

Macapá-AP. 13 d~ janüo de :<:OCS. 

~JJ . U>' 
~E~O~ T:n Cal Blil Q03hl 

Geral do CBMAP, em exercicio. 

ANEXO 

NORMA TÉCNICA N" 006à005-C8MAP 

CENTRAL PREDIAl OE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
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1.0BJET1VO: 

1.1.Esta Norma tem por objetivo esllbeleoer oa ~ da 

edlfic.1ç6es que dll'lem possulr central de GM liquefeito de 

Pjltróleo - GLP, além de fixar at condiçOes exlglvell para 

montagem, tocar.uÇio e segurança cSat mesmas. 

1.2.1;sta nonna ae aj)llca a lnatalaçl!eS oomen:illis e 

resdenciais com capecidade de armaz.enagem ~I mbima de 

4.0001<9 (qulllro mY e quinhentos qullaoramasl.lle GLP para 

recipientes nnsportiveos e 8.000kg (oilo mn quilogramaa) de 

GLP pera recipientes eslaclon;lrloe 

1.3.As edillcaç6H que, mesmo &em ~orledade de poesulr 

oentral de GLP. optatem pela lnstalaçêo da me&ml, deveria 

obedecer és pre&er1ç0ea desla Norma T knlca 

2.00CUMENTOS COMPLEMENTARES: 

2.1.NBR 13523 • Cerital predial de gâs llquefello de petróleo

Proc:ecimento 

2.2.NBR 13932 - lnstalaç6es Interna de gâs loqoefelto de 

peb'6leo (GLP) - Projeto e execuçao. 
2.3.NBR 14024 - Cenlri!S prediais e industtiait da gâs 

lquefeito de pelróleo (GLP) - Sisl.,... de abastecmento a 

granel 

U.Normas TkniOaS do Corpo de Bombetros Mifilar do AmapA 

3. OEFINIÇOES E ABREVIATURAS: 

Para os efellot desla Norma apllc:anHe es eegwntes 

definições· 

3.1.Abrtgo de Recipientes: Consb'uÇêo de material 

lncombu5tiVeJ, deabnada à proteçAo de rec:!plentes e aeus 

complemenl06 

3.2.Aitura da EdUicaçAo: Oiattne.a compreendida entre o 

ponto que caOOer!za a salde e!Cueda no nlvel de desUrga do 

prédio (oolelra) e o ponto mais ano do piso do último pavimento 

superior 

3.3.Capacldade volurrétrlca do reciplenta: Capaaclade total 

em volume de •.oua que o reapoente pode comporlar 

U .Contral de <Us: Área devidamente delimHada que cont'm 

os reclplente5 nn•portáwla ou eslaclcrWios e acessóriOs, 

deatinada ao armazenamento de GLP para consumo da própria 

edílaçlo 

U.Gh Liquefeito de PetróleO - GLP: Produlo composto de 

hldroc:art>onetoa com trla ou qulllro lltomoe de earbono 

(propanO, propeno, ~no. buleno). podendo apr-.ntar·sa em 

mi&tura entre si e com pequenas lraç6e$ de outros 

hidrocarbonetos 

3.1.tnstataçJo predial de GLP: ConJunto de tubulaç6es, 

acessórios e equipamentos que conduzem e IAJIIZ8m o GLP 

pare consumo. 

3.7.Medidores de Consumo: Dísposllrvos que tem PQf objetivo 

medir a quantidade de GLP consumida por um detennlnado 

ponto de constma ou conjunlo de portos de consumo 

3.1.Miferial lnconólstfonl: t equ.le que possui ponto de 

1gnlç6o a uma tempenolln superior a 1200'C (ml e duzentos 

graus Celsius). 
3.li.Reelplente EstAclonirlo: Raclplonte fiXO, com capacidade 

aupenor a 0. 25m' (ztm vtrgula vrie e ClnCO metro& cúbicOt} 

3.10.Reeiplente Transporüvel: Rec:opiente construido de 

acordo com a NBR 11460, que pode &af transportado 

manualmente ou por qualquer outro melo 

3.11.Rede de DislribulçJo: Todo o COOjllliO de tublJaçOes e 

acess6nos, após o regulador de pOmelro estágio ou esléglo 

imlço, destrnado 1 ctmribulr o GLP PQ( toda a edifk:eÇio 

3.12.Ternpo de Reslst6nci.l ao Fogo: Tempo minrmo, em 

horas. que wn elemento IStniuraJ dew ~~ a propegaçto 

do fogo sam comprometer sua I'U'çJo estrullnl. 

4,CONDIÇÕES GERAIS: 

4.1.011 Hl~las quanto • nocessldade do u10 de 

centrais de GLP. 

4.1.1.Aa edrfocaçOee residencjajs mull!famrlrares aoma de 15 

m(qulnze metros) de altura deverto po6&Uir central de GlP 

abastecendo todos oa pontos de consumo da edlllcaçAo. 

4.1.2.As edTaçóetl com deslinaçAo c:omt!Cial, holphlar, 

escolar de l'ell1lâo de p(lblíoo, residencratS COieiMII ou 

lrans~órlas, ou qualquer outra que eelimule ou provoque a 

~ de pUbiJco e que vterem a utilizar GLP para 

quolq~ l'im, m:eto aqueles definidos no rtem 4.1.4, 

Independente da aua att.n ou ""· dooNto possuir central de 
GLP abastecendo todos os pomoa de con&Umo da edl!k:açto, 

respei!Mdo o prescrito neola norma 
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4.1.3.Para a tsenÇio da obr1gatorledada do uso da central de 

GLP nas eddlc:açOa cbdn no ~em 4 .1.2. devd constar no 

projelo de 81qullell.ra e no prOflllo de pr~ CCllira lncfndlo 

1 seguonte frase ·A EDIFICAÇÂO NÃO FOI PROJETADA 

PARA UTILIZAR GLP', 
' 

4.1.4.Estao lsenlall também da obrigatoriedade do uso da 

eenhl de GLP as edlf'rcaçóes cbda• om 41 2 que venham a 

ut1I1Zar o GLP para abastecuntr~lo de pequenos poniO!I, como 

copas, cozinhes partiCulares nio Industriais e sem f<m 

comercial, podendo ser utilizado, nestes casos, um máximo de 

39kg (trmta e nove qullogfarnu) de GLP limitados 1 trh 

ponta. de consumo dlstintoe em toda a edificação. Neste caso. 

no proJeto de arqu<tetura e no projelo de proteÇio contra 

IncêndiO dl'olet'á constar a !rase· 'A QUANTIDADE MÁXIMA DE 

GLP UTILIZADA NA EDIFICAÇAD SERÁ DE 39 KG (tnnta e 

nove quilogramas)'. e devem ser locados os recipientes, de no 

mblmo 13kg (treze quilogramas). em Arus com boe venblaÇio 

e que não poulbllrtem o acUmulo do gas em caso de 

vazamento. 

4.1.!.A dispensa de que traia o hm 41 4 não ~ válida para 

restamnt6, lanchonetes, padaria&. lavanderias ou qualquer 

outra atMdade que utilize GLP 

4. U.Em edlflclçOea mistas • • " permitido o uso de boll)6ea de 

GLP na 6rea resldendal, desde que a edi~o possua a~ura 

de no máximo 12m (doze metros) 

4.1 .7.Nas edin~ novas ou anllgas dotadas de central de 

GLP e/ou lnslalaçOea de ga& canaliZado é proibida a utlllzaçAo 

de GLP em bol1jCet ou cillndroa no lnlerfor da ed1ficaç6o. 

U.Du lnttaiiiÇI!es: 

4.2.1.A centr.l de GLP deverá ser de concreto com no mlnlmo 

3cm (lrê6 centimetroa) de espe&SUrl, Instalada tora da projeção 

vertk:al da edificaÇio. Nao podera ser instalada em fossos de 

dumlnaÇio, venlilaçJo, garagens e sut.oros 

4.2.2.No caso de edirlcaçoes jll eXJ&Ientes em que flear 

deVIdamente comprovado, através de documentos ofiCiais que 

a ecl!ncaç!o nao dispõe de espaço Iara da sua projeçAo 

horlzcntal para a lnetalaçlo da central de GLP, I rneema 

pc><lft ser ll&lalada dentro da projeçAo horizontal, desde que o 

local pcmua as condlç6es de segurança exigidas pelo Corpo 

de Bombeiros Mil Rir do Amapi 

4.2.3.Dmt-&e atentar pera que I Central de GLP Mja ln6lalada 

1!11 loc:ais com oo. ventilaçêo e que nao poss'bi!item o ICilmulo 

de gb em casos de vazamento. 

4.2.4.A central de GLP dever6 estar afastada no mlnimO 3m 

(três metros) de rampas de aces80 aoe &Ubsoloe para evit3t 

qua, em caso de vazamanlo, o gja passe para os mesmos 

vindo 1 se acumular, aumentando o rfsco de expl~o 

4.2.4.1.Para reduçlo desse afnllmento 6 metade deve ser 

erguido no llm1te da central um muro de ~ ou concrelo 

com no mlnlmo 1m (um metro) da altura 

4.2.S.A rede de dlstnbulçio nlo poderá passar em locais _, 

ventílaçao, ta is como forros falsos, Jli$OS falsos ou outro locais 

que possam possibilitar o acúmulo do GLP. acarretando dessa 

tonna um I'I9CO de explosao o prOjeto de lnsla~ de GI.P 

deVIri contw a seguinte frase 'A CANALIZAÇÂO DE 

DISTRIBUIÇAO DE GLP NÃO PASSA EM LOCAIS SEM 

VENTILAÇAo QUE POSSAM OCASIONAR. EM CASO DE 

VAZAMENTO, UM ACÚMULO DE GÁS, ACARRETANDO EM 

CONSEOOtNCIA, UM AUTO GRAU DE RISCO DE 

EXPLOSÂO' 

4.2.t.Ouando a rede de dls1ribulçêo praclsar ser embutida em 

paredes de alvenaria ou qualquer Ol.tro local que nlo po611ua 

plana estanqueldada, a mesma ~ ser recoberla 

(erwelopada) por urna camada da concreto com no mlnJmo de 

3cm (trts eenllmetros) de espesaura. 

4.2.7.0s abrtgos de recipiente& deverêo poswir paredes com 

ltmpo de res>stfncla ao fogo de no mlnlmo 2h (duas horas}. 

~ NM!r venblaçJo nas paredes letems 00 abrigo. tanto 

na parte supettor, como na Interior; devtdamonte protegidas por 

teln metálica$ com abet1ura de malha entre 3 e 7mm (lràt a 

sete mllmelroll). Na parte frorUI devd haver )Jml porta do 

tipo veneziana ou porta telada com es mesmas caracterflllcas 

citadas anteríorm«<te. 

4.2.8.0 tem 5.1.8 da NBR 13523 neo teni validede para as 

lnslalaçOes executadas no Estado do Amapá. 

4.2.8.A locaçAo da cabine dos medidores de consumo deve 

obedece< às ~nt6 c:aracleristJcas: fkil aceaso, espaço 
aufiClente para manuseio, lum1naçio • venblaçlo adeql.adas, 

nAo possuir no S«J Interior dísposhlvoe capazea de produzir 
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chama, calor ou centelha 

4.2.10.0$ medldorea de consumo da um pavimento devem 

estar adequadamente agrupados. A local~ de um grupo de 

rnedídores deve ser semelhante para todos os paWT>ei'IIOS 

devendo os grupo& hom6logo8 ser alnnentadoa por urna únrca 
prumada 

U.11.As cabines do6 medidores de consumo e cabra de 

proteçJo deverlo ser prcMdas de lbertlXas de ventllaçêo. na 

parte lnlarior, para permitirem o escoamento do gás 

provenlenta de eventuais vazamentos. 

4.2.12.Nilo senl pennitida a Instalação do gabinete dos 

medidores de consumo. nas escadas e em ..,ue petamarK Os 

medldore& devem ealar' cdocad06 a uma eltura entre 30 (lrinla) 

em &1,50 m (um metro e clnqOenta) em do piso acabado 

4.2.13.Nêo é permhido o uso de medidores de consumo para 

apartamentos em ed1f1C8ÇOes mldenclals multlfam:líares ou 

rnl$tas. 

4.2.14.A canalizaçllo que conduz o GLP na forma de vapor no 

lnterfor das edlflcaqllee eleve ser p1ntada na cor ama~ela 

4.2.1&.05 elrtlntoree de incêndio para proteç&o da central de 

GLP devem ser dlmenslonados de acordo com o que prescreve 

• norma técnica Hj)eclllca do CBMAP 

U.18.A slnallzaÇio da central deve obedecer ~ norma tàc:nica 

especlnca do CBMAP. 

4.2.17 .A operaç6o de reaba!itec1mento da central devetâ 

obedeCar ao que precellua a NBR 1402~ da ABNT 

&. CONDIÇÕES ESPECIFICAS: 

5.1. ttens a serem conferidos na análise do prOjeto: 

5.1.1.AI'a&tameotos mlnlmoe da contrai de GLP em relaçao a 

projeç!o vertical da ad raÇio. de fontes de lgniçto (InClusive 

macronamento da veiculas), de outras centrais, de qualquer 

outro depós~o de materiais lnlla<Mveis ou comburentea, de 

qualquer abertura que c.teja em nível Inferior eos rec1prentes e 

que possa ocasionar o aclimulo de GLP em caso de 

vazamento, tudO de aconlo com a NBR 13523 

e.1.2.Localizaçào da Central da GLP obedecendo ao que 

prescreve o nem ~.2 

6.1.3.Especlficaç6o da canalizaçAo t.Cilizada nas mtalaçõee 

5.1.4.Especoflcaçlo do abrigo de reclplenle&. 

5.1.5.npo de detlmltaçAO utmzada pera destacar a 6rea de 

Influência da central de GLP. 

1.1.6.Tlpo, quanlidade e capecldede d06 eldinlores de 1ncênd10 

destinados • proteçlo da central 

5.1.7.locaçâo e detalhe da lnlla~o de earxa que cont~ os 

medidores de consumo, quando os mesm06 forem ulllízados 

e.U.EspecllleaçAo em projeto afirmando que a cananzaçao de 

d:slribuiçào de GLP nao passa em loca>S sem vertllaÇio, tills 

como forroa laJS()&, piSoS tatsoe ou qualqUe( ouho local que 

poesa aca&IOilar, em caso de vazamento, um acúmulo de gâs 

ecarretando em conseqüência um grave riseo de exploeao. 

6.1.9. Especlficaçto em projeto anrmando, quando a r.O. de 

dlalribuoçio prtdW ser embulidl em paredes de aJo,oenarll ou 

qualquer outro loco! que nao po15Ua plena ostanqueldade. qJe 

a mesma senl envolta em f4a adeeiv• própria q~~ ,..,..,1:• a 

astanqueldede e recoberta (envelopada) por uma camada de 

OOIICI'III.o com no mlnono 3 (três) em de espeseura. 

5.1.10.Msmonal descriiM> pedrllo para a~ 

5.2.1ten• a serem conferidos ne vlslorta para fins de habrte· 

se: 
6.2.1.Cor da canal!z8Çio aparente 

5.2.2.Loc:allZaçio do abrigo de recipientes to'ansportávets ou 

doa ntcip!enlet estaclonár1os. 

U .3.Aiastamenlo da central da GI.P em re1açio • pro(eçlo 

horizontal da adif!CaÇio. de lontet de JgnçJo (lncJuslve 

tttacionamenlo de velculos), de outras centrai&, de ~ua:quer 

outro depósito de ma1e!lala lnnamâvel6 ou cornb.hntes de 

qualquer abertura que esteja em nlvel Inferior 101 ,..,lplenles e 

que possa ocalllOI'Iar o acúmulo de GLP em eeso de 

vazamento 

5.2A.Tipo da ebrlgo de recJplentes utilizado 

5.2.6. Tipo de dellmllaÇio utilizada para deltlcar a 6ree de 

lnnuEncia da central de GLP 

6.U.Tipo, quantidade e eapac:ldade doa ex!lntorea de il1dndoo 

d88lftldoa • prolaçto da c:entral 

5.2.7 .Capacidade e número de recipientes lransportávels, 

quando ror o e .. o 

1.2.1.Laudo do ensaio de escanquadada d.l rede de 

a~lmentaçlo e da rede de ~ onde roque clara e 

pressAo UllUZada no ensaiO e o 1empo ao qual a reoe ncou 

submetida 1 tlla pressào De\'t consàlr também a 
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especifocação da tubulação utilizada na lnstalaçao de GLP e a 

capacidade da central de GLP. instalada. O laudo deverá S<lr 

assinado pelo responsável técnico pela execuçao da instalaçao 

d,e GLP, devidamente visado no CREA-AP. 

6.1JI!SPEÇAO: 

6.1.Todo5 os sistemas de proteção contra incêndio citados 

nesta norma técnica, devera<> obedecer aos prazos e serviços 

d& inspeçao e manutenção descritos em norma técnica 

especifica. do CBMAP.· 

PORTARIA N00081051CAT .CSMAP 

Aprova a Nonna Técnica n• 

0071200-4-CBMAP, sobra a 

Emls&ao do Certificado de 

Credenciamento do Corpo de 

Bombeiro Militar do Amapá, quo 

especificam. 

O COMANDANTE GERAL 00 CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR oo AM»Á, no. uso da competênCia que lhe confere 

o Art. 10 da Lei Estadual n• 0871 de 31 de dezembro de 2004, 

que trata sobro o Código de Segurança Contra Incêndio e 

P~nlco do Estado do Amapã e dá olllta5 providências, ele com 

o Decreto Governamental n• 3395 de 21 de dezembro de 2004. 

considerando a proposta apresentada pelo Conselho do 

Sislema de Engenharia de Segurança Contra Incêndio e 

PânicO, da Corporação. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Aprovar e colocar em vigor a NORMA TÉCNICA n• 

00712005-CBMAP. na forma do anexo à presente Portaria. 

Art. 2" - Este Portaria entra em vigor na data de suo publicaçao. 

Art. 3'- Revogam-se as disposições em contnlrio. 

Macapá -AP, 13 de janeiro de 2005. 

' ,tJ' (\ ~ : . 
\ •N{rlf!\I'J. 

AV RES MACIEL FILHO- Ton Cel BM/QOBM. 

ANEXO 

NORMA TÉCNICA N" 00712004-CBMAP 

EMISSÃO 00 CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO 00 

CORPO DE BOMBEIROS MIUTAR 00 AMAPÁ 

1.0BJETIVO: 

t .1.Esta Norma fuca as condições exlglvols para a emissao e 
manutençao do Certificado de Credenciamento - CRO do 

Corpo de Bombeiros Militar do Amapâ. 

2.00CUMENTOS COMPLEMENTARES: 

2.1.Regra Especlflca para a Certificação de Empresa de 

Manutençao de Extintor de lncêndio/JNMETRO. 

2.2.Normas Técnicas Especificas. 

3.DEFINIÇ0ES: 

Para os efdos desta Norma aplicam-se a; seguintes 

definições: 

3.1.Emprosaa: pessoas jurtdicas que desenvolvem atividades 

relativas à segurança contra incêndio e panico no Estado do 

Amap~. 

3.2.Proftsolonals: pessoa3 ffslcas que deseovolvem atividades 

relativas à segurança contra incêndio e pAnlco no Estado do 

Amap~. 

3.3. ABNT: Associaçao Brasileira de Normas Técnicas. 

3.4. Proflaalonals do Corpo de Bombeiros Militar do 

Amapá - CBMAP: militares da &tiva do CBMAP, oficiais, 

subtenerrtes ou sargentos, possuldoros do cursos especlficcs 

rotativoS à segurança contra Incêndio e panico. 

3.5.Certl!lcado do Crodonciamento • CRO: documento 

axped'ldo pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, que 
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habilita empresas e p'rofiss<>nais a prestarem serviços relativos 

ll 'leQUrllnça contra locêndkl e panlco no Ealado do AmapA. 

3.6. Auditorias: acompanhamento de inspeçAo em todas as 

fases do processo de produçao, de produtos ou serviços. de 

uma ernpnsse, raalizada por auditores do Co~ de Bombeiros 

Militar do Amapa. 

3.7. Notlflcaçto: documento próp~o onde o proprietário ou 

responsável por um detenninado estabe\ocimento é Incitado a 
corrigir, em um prazo determinado, es irregularidades 

encontradas no momento da fiscatizaçllo. 

3.8.Agente Flacallzador: mifrtares da ativa do CBMAP, oficiais, 

sublanentes e sargentos, lotados no Centro de Atividades 

Técnicas- CAT, hab\lhdos a rearaar auditorias, fiscalizações, 

bem como aplicar as penalidades previstas nesta norma em 

empresas e profissionais credenciados ou nao no êmbilo do 

Estado do Amapá. 

4.CONDIÇ0ES GERAIS: 

4.1. No Estado do Amapll é proibida a comercialização de 

equipamentos ou a preetaçllo de serviçoa relativos à segurança 

contra incêndio e pãnlco por empresas nfto aedenciadas pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Amapâ. 

4.2. Gerenciamen~o: 

4.Z.1. O Centro de Atividades Têcnlcas do CBMAP, 6 

responsável pelo gerenciamento do CRO, de mnm:e.®.~ e 

profi!!Sionai§. quo desenvolvam atividades relativas à segurança 

contra Incêndio e pênlco nD Estado do Amapá. 

4.2.2. O gerenciamento do CRD compreende as seguintes 

etapas: 

4.2.2.1· Quando se tratar de empresas: 

a)AnllfiSe do prpcesso; 

b)Avallaçao do processo: 

c)Aud~oria; 

d)Concessllo do CRO; 

e)Auditorias Inopinadas; 

!)Auditorias Solicitados; e 

g)Emissllo de parecer. circular enlre outros. 

4.2.2.2. Quando se tratar de profissionais: 

a)Análise do processo; 

b)AvaUaçAo do curso especifico; 

c)AvalíaçAo dos serviços prestados; 

d)Con~o do CRD: o 
e)Emissêo de parecer. circular entre outros. 

4.2.3. As empresas e profissionais credenciados devem atuar 

60fllente nas áreas que forem aadenc:iados. 

4.3. Os documentos previstos nesta norma constnuem o 

processo do CRO. 

4.4. A falta, irregularidade, ou vencimento do prazo de 

quolsquar documentos, do procmso do CRO, gera a 
Inabilitação do requeronte. 

4.6. As empresas provistas nos nens 5.4. t.1 a 5.4.1.4 

possue·m normas e.speçifiças ditando procedimentos e 
documentos complementares. 

4.&. As empresas que produzam os serviços e/ou produtos 

mencionados no Item 5.4.1.4, letra 1'. para emlsdo do CRO 

além do processo constanta nesta norma devem aprosentar. 

4.6.1.Quando se tratar da serviços: 

4.6.1.1.AvaliaçAo •in loco" de técnicos (no mfnimo dois) do 

CBMAP, com aprovaçao atravé9 do parecer. 

·U.2.0uando se tratar de produtos: 

·4.6.2.1.Homotogaçao do produto atrav6s de laboratório 

reconhecido nacionalmente. 

4,S.2.2.Manual da instruçOO& do produto, contendo informações 

quanto e instaleçAo, operaçllo, manutenção, durob!lidede e 

cuidados com este. 

4.7.0ualquer al!eraçao relativa a mudança de endereço, razêo 

social, quadro de fundon~rics o outros documentos previstos 

nesta norma deverão ser comunic:OOos de Imediato ao Centro 

de Atividades T6mlcas do CBMAP. 

5. CONOJÇOES ESPECIFICAS 

M.Oa documontaçao 

5.1.1.Para a emiaaAo do Certificado de Cradenclamento são 

exigidos os seguintes documentos: 

5.1.1.1- Pessoas jurldicas: 

a) Requorimonto confonne o onaxo C; 

b) Ou~oção da taxa da expedi&rt.e prevl$111 no Item 5.5 desta 

no<ma. 

c) Contrato social; 

dl Alvar.l de Funcionamento: 
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e) Cedastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ); 

I) Certidão Negativa quanto a Divida Ativa do UniDo; 

g) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições F~derais; 

h) certidão Negativa quanto a Olvida Ativa Estadual: 

i) Certidllo Negativa da Sectlltaria da Fazenda Estadual: 

J) CertidOOS Negativas do Cartório de Olstribulçio e Registro, a 

saber: 

Registro de Protesto de Titules: 

Distnbuiç6es Clveis; 

Falências e Concordatas; e 

Execuções flscals. 

k) Demais documentos provistos nas Normas Especificas; 

5.1.1.2- Pessoas flsicas: 

.a) Requerimento padn1o do Centro de Atividades Técnicas; 

b) Ounaçao da taxa de expediente prevista no ijem 5.5 desta 

norma; 

c) Regi!ilro Geral do Identidade; 

d) Certidão Negativa quanto a Olvida Ativa da Uniao; 

e) Certidao de QultaçAo de Tributos e Contribuições Federais: 

I) Certldao Negativa quanto a Olvida Ativa do Estado do 

Amapá; 

g) Certidl!o Negativa da Secretaria da Fuenda Estadual; 

h) Certidões Negativas· do Cartório de Olstribuiç.Ao e de 

Registio do respectivo estado ou Estado do Amapá, a saber. 

-Olstribuiç6es Penais; e 

-Ex&Cilções fiscais 

h) Certidêo de registro e quitaçao do CRENAP; 

J) Duas fotos 3 x 4; 

k) Demais documenlos previstos nas Normas Especificas. 

5.2.0a validado 

5.2.1.0 CRD terá validade de 01 (um) ano, sendo obrigalório 

sua imediata ranovaçao, na data do explroçao do mesmo. 

6.5.2.0 CRD pode ser suspenso por solldtaçAo do lnter(,~;!o 

a qualquer lempo. 

5.2.3.0 CRD pode ser suspenso pelo CBMAP conf~rm• 

estabelecido no item 5.6.6. 
5.2.4.0 CRD das omp,.,sas e prolissionalo deve wr J>"!;l:cado 

em Boletim Geral do CBMAP e no Dilirlo Oficial do E9tado do 

Amapã. 

5.3. Revalldaçlo 

6.3.1.0 Certificado de Credenciamento deve ser revalidado 

quadrlmestralmente devendo ser enlregue toda documentaçao 

que, por disposiç.Ao legal, perdeu a validade, acompanhada do 

Certificado do Credenciamento; 

5.3.2.As empresas devem apresentar Relatórios quadrimestrais 

dos serviços prestados. 

5.4. Da aplicabilidade 

5.4.1 .~ obrigatório o creddnciamento das seguintes empresas: 

5.4.1.1.de comerclallzaçAo e manutenção de extintores; 

5 .•. 1.2.de formação de bombeiro particular e brlgadistas; 

5.4. t .3. de premçao de serviços de bombeiro particutâr, · • 

5.4.1.4. de comercialização e conservaçao dos sislema3 de 

prevençao contra incêndio e pênico, nas seguintes atividades: 

a) Sistema de pnlteçao por hidrante de parede; 

b) Sistema de proteçao por chuveiros automáticos; 

c) Sistemas de proteçAo por gás carbônico; 

d) Sistema3 de proteçao por detectores e alarme de incêndio: 

e) Sistemas de slnallzaçao e Iluminação de emergência; 

f) Sistemas do proteçAo contra descargas utrnoafértcas; 

g) Sist001as de proteçao por espuma m~nica; · 

h) Saidas de emergências: 

I) Tratamento com produtos antiehamos; e 

Jl Outros sistemas relalivos à 'leQUrança contra Incêndio e 

pânico nAo previstos nesta norma. 

5.4.2- É facultativo o aedsndamonto dos profissionais que 

atuem em ãreos relativos à 'leQUrança contra incêndio e pânico. 

5.5. oa tax.a . 

5.5.1.0 valor da taxa de expediente pera a emissllo <lo CRD, lí 

o previsto em Portaria expedida pelo Dapartamento d~ 

Arrecadaçao Tributária - OAT, da Secretaria Estadual da 

Fazenda. 

5.6. Das penalidades 

5.6.1. As penalidades previstas para as empresas e 

profiSSionais quando da prestação de' serviços em dosacordo 

com as Normas que os regulamentam aAo: 

alNotlficacao: 
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b)Repreenalo; 

e )Multa; 

d)Apreansao de equipamentos; 

e)SuspensAo da atMdade; 

f)tnterdiçêo da emf)leS8; e 

g)()es(ndenciamenlo. 

5.6.2. o prazo para coneç1o das lmlgularidâs &era arbilnldo, 

através de nolifteaçlo, em 116 30 dias iltels, de aeoroo com •• 

cireunsttnclas de cada caso, podendo •er prorrogado, desde 

que requelido e eoneiderado o mot111o juatifdwt. 

5.6.2.1. Caso o proprtelirio ou responstvef 116 rliCUSe a as$Nr 

o documento de notifieaçlo, o agente flleallador lar6 constar 

a oeorrêncil no próprio documento, Hlinado por dun 

testemunhas, quendo posslvel. 

5.6.3. A repteen~ -' eplicada nos seguintes eaoa: 

a )Quando a natureza da irregularidade encontrada no momento 

da foscallzaçAo eJCigir eorreç6o imediata; 

b)Pelo desamplimento da nolífieaçlo no prazo delerminedo; 

U.4. A penaroclade de multa aera aplicada .tmi6S de 

documento de auto de lnl'raçlo conforme leglslaçlo especifica. 

5.U. Haver4 apreendo al.fllérial de equipamentos de 

Mgunmça contra íncéndio e ptnieo, quando SUl 

come~clallz.açlo for ~ de 1oona ambulame, ou tela. fora do 

endeteço pm1amente estabelecido ~ Certificado de 

Credenciamento. 

u.e. A suspendo da ltlvldade enedenclada 116 dar6 quando 

da OCOiltneia de urna segunda repreendo no prazo mU1rno de 

6 (seis) - ou quando nAo houver a entrega da 

doeUmentaçAo para a revalidaçAo do C~notoeolo do 

CAT. 816 o qu~o dia lltil anterior. data de aeu ... neimento. 

5.1.7. O prazo da .uspenslo da etivlciade aedenclada aerá de 

120 (cento e vinte) dias, Independentemente da oomeçlo d11 

irnegularidadea. 

U.l· A lnterdlçlo da empma se dali nos seguintes c-sos: 
a) Quando ror veri1ieado no momento da fiscallzaçlo perigo 

ininente, e r1soo poleneiel para ocupantes do eslabeledmento; 

b) Pelo descumprimento da suapenllo da atividade; e 

e) Pela nlo revalidaçio do Certificado de Credenciamento. 

U.ll. O descredenciamento da empresa se dará nos seguintes 

casos: 
a) Reincidência da penalidade de suapewo da atividade no 

pnazo de 24 (vinte e quatro) meses; 

b)Oeseumprimeolo de lnlerdlçlo. 

6.e.10. O dosetedenelamento da empma, lmplicar6 no 

lmpedinento do proprietjrio se Ctedenàar ou partlc:ipar, em 

qualquer outra atividade relativa a segurança eontralrdndlo e 
pánloo previsto nesta norma pelo prazo de 24(vinte e quetno) 

~ .. 
5.ll.11. At. punlçOes de repreenalo, apree~o de 

equ~amentos, suspenalo da atlvldede e desaedenciamento 

d~WM~ ser publcadas em Bolelim Ger1ll do CBIMP e em Diério 

Oficial do Estado do Amapá. 

5.1.12. Sempre que houver a lniiPI'Çio. ou ensaio de 

funcionamento, nos equ4pamentos de aegurança oontra 

lne6ndio e p•nloo. no local de lnslaleçlo, por parte ele ageniM 

nseallzadores do CBWJ', a 8(!1presa credenciada de ... repor o 

material arcando com os oncargoa llnanoelros. num pnazo ele 

03 (lrta) dias úteis. 

5.7.Da eonfeeçto do Certlfteado de Credenciamento 

5.7.1.0CRD, para ernpt-. dew aeroonfeeclonado seguindo 

as dimenslles, oores e dizeres, eslabelecldos pelo Centro de 

Atividades T6cnicaa. 

5.7.2.0 CRD. pere os profissionais, deve aer eonleedonado 

segundo as dlmensOea. COI'Bs e dizeres, eatabelecldoa pelo 

Centro da Atividades T6C:nicas. 

6.S.Da flllcallzaçlo 

5.8.1.As empresas • proftssloneio ... ao ilscallzedoe por 

agentes fiscalizadores elo CBIMP. 

5.8.2. Ne flsc&lizaçlo, o. agentaa fiKalizadoraa, caso julguem 

neçes-'rio, devem colher ou avaliar em campo, amoatm de 

,Produtos oJ Mnliços prestados por empresas ou profissionais. 

6.8.3. Caso sejam detectadas irregularidades naa amostraa 

coletadas, em campo, •• emptUU ou ptOIIaslonais estio 

sujeko~ b penalidades pmislas no ítem 5.5 desta norma. 
5.8.4. Os casoa omlssoa a presente norma deYem se1 dlrinldos 

pelo Consalllo do SWwna de Segur.nça contra lldndio e 
POnlc:o do CSMAP. 

U.5. Fica o Centno de Alividades T6cnicu do CBWJ', 

IIIIOOI1Wiel oela apbbl~ cleat. norma. 
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PORTARIA N"00i1051CAT.CBMAP 

Aprova a Norma Tknlea n• 

0081200S-CBMAP, IObre a 
Bt1geda de Bombeiro PartiCular 

no Emdo do ~pi. que 

Hpeetfleam. 

O COMANDANTE GERAL 00 CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO AJAAPÁ, no uso da compettncia que lhe confere o 

Art. 10 da Lei Estadual n' 0871 de 31 de dezembno de 2004, que 

trata sobre o Códogo de Segurança Contra ln~ndlo e PAnieo do 

Estado do Amap4 e dã outros providências, ele com o Decreto 

Governamental n' 3395 de 21 de dezembro de 2004, 

considerando a proposta apresentada pelo Conselho do Siste~na 

de Engenhana de Segurança Contra Incêndio • Ptnoeo, da 

CorporaçAo. 

RESOLVE: 

Art. 1' • Aprovar e ooloear em vigor a NORMA T~CNtCA n• 

00812005-CBMAP, na forma do anexo l presente Portaria. 

Art. 2" . Esta Pollaria entra em vigor na data ele sua pubroeaçAo 

Art. 3" . Revogam-se as disposiçOes em contririo. 

Macapá-AP, 13 de Jlneiro de 2005 

ANEXO 

NORMA T~CNICA N" 008/2005.c8MAP 

BRIGADA DE BOMBEIRO PARTICULAR 

1.QBJETtVO: 

1.1.Eota norma estabelece os erilbrioa mlnimos parelormaçlo e 

prestaçAo ele serviço de brigada de bombeonoa particulares. 

2.DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

2.1.Nonna 16cnica n' 007105-CBMAP - Emlslllo do Celtifleado 

de Credenciamento do Corpo de Bombe~os Militar do Amapá 

2.2.NBR 14277 - Campo para treinamento de combala a 

lnoêndio. 

2.3.NBR 14276- Programa de Brigada de lne6ndio. 

3.DEfiNIÇ0ES: 

Para os efehos desta Nonma aplicam-se as seguintes definlçOes: 

3.1. CBMAP: Corpo de Bombeiros Miotat do Amapll 

3..2. Bombeiro Particular (BP): pe1soa que P""ta serviços na 

érea de segurança contra lne6ndio e p~nleo e que freqDentou 

curso com carga mlnirna de 131 horaa-aula, conforme anexo A. 

3.3. Bt1gada de Bombeiros Particular (BBP): grupo 

organizado de bombeiros particular, treinado e capacitado para 

atuer na érea de segurança oontra lnoêndio e p~nloo, abandono 

da edifleaçlo, bem como desenvolve< e manta~ uma mentalidade 

prevenciOnlata no estabelecimento. 

3.4. Empresa Formadora de Bombeiro Particular (EFBP): 

empresa credenciada pelo CBMAP para a formaçao elou a 

atuallzaçlo de bombelnoa particlllarea e de brigadlstas. 

3.5. Empi"'ISS Preatadora da Serviço de Bombeiro Particular 

(EPSBP): empresa credenciada pelo CBWJ', respondvel pela 

direçAo e desempenho nas atividadet de prestaçao de senriços 

ele bombeinoa particutaru. 

U. Certlflcado de Creclenclamlf1to (CRO): documento 

expedido pelo CBWJ', que habíita e~nprasas a profissionais a 

prestarem aetvieos relativOs • seguranç:a contra ino&ndio e 

plnleo no Estado do Amapá. 

3.7. Equipamento de Protaçlo tndlvldual (EPI): equipamento 

destinado à manutençto da ontegridade flslea do usu.\rio contra 

agresalo da agentes qulmlooe, ftslooe e blol6glooa. 

3.8. Exwclelo Simulado: axerdclo rntleo realizado 

periodicamente para manter a brigada e oa ocupantes da 

edifieaçAo em oondiçOas de enfrentar uma sltuaçlo real de 

emerg6nela. 

3.8. Plano de Combela • Abandono (PCA): doelmento que 

descreve de forma minuciosa, prooadimentos para combate a 

principio de lne6ndlo e abandono dos ocupantes da edifteaçllo 

(populaçlo fi:a e flutulllte) . 
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4. CONDtÇOES GERAIS: 

4.1. A e~npresa eleve exercer somente a atMdade para qual 

estiver autorizada e descrita no respedlvo CRD. 

4.1 .2.Serlo emitidos cetbfleadoa lfJStinloa para empresa da 

fomnaçAo de Bombeiro Partocular e Prestaçêo de Sanliços de 

Bombeiros Particular. 

4.1.3.0 bombelno particular só poda exercer essa funçlo se 

possuir o eertiftcado de formaçlo de bombeiro particular em~ldo 

por empresa credenciada junto ao CBMAP ou certifiCado de 

lormaçlo expedido por Corpo& de Bombeiros Mi!Kares 

4.1.4.A empresa para se etedenclar como prestadora de serviQO 

deve apresentar eedlstro com 5 (cinco) bombeiros partiCUlares 

nomlnlmo. 

4.1.5.A empreu da formaçto deve possuir recursos que 

viablllzêm a instruçAo do aluno, tais como. sala de aula, materiais 

di<Utieos, equipamentoe e campo de treinamento ele a>mbate a 

lne6ndlo, próprios ou locados. Neste ullmo caso doveré ser 

apresentado o documento comprobatóriO firmado para todo o 

perlodo de etedenelamento. 

4.1.&.A EfBP deve cumprir os curTfeulos básicos para o curso de 

formaçAo de bombeiro particular e curso de formaçAo de 

brigadista constantes nas respedivas normas ~eniCis 

4.1.7.0 candidato a bombeono particular, deVe eumpnr o currlculo 

bbleo para o curso de formação de bombeiro particular, com 

carga horiria mlnlma de 131 hora!Hiula, conforme anexo A. 

4.1.8.0 ce.rtlfieado de bombeiro partlculer deve ser entregue ao 

aluno que ooncluor o curso oom o aproveitamento mlnomo de 70% 

tanto nas avahaç6es praticas quanto nas teóricas. 

4.1.9.0 certilieedo de formaçlo de bombeiro particular tera 

validade de 2 (dOIS) anos, devendo o BP realll.ilr uma atualiza <;Ao 

conforme Item 4 3 
4.1.10.0s bombeiros particulares devem estar fisicamente aptos 

a desempenharem. as atividades da brigada particular e a 

participarem de se$s6es de axercioos simulados o treonamentos 

4.1.11.A empresa prestadora de aorvlço deve fornecer relatório 

quadrimeslnll dos serviçoS prestados 

4.1.12.0 Plano de Combate a Abandono (PCA) de-.. '\er 

elaborado pelo Supenlisor para o local onde a brigada de BP 

estiver Instalada, dispondo o Supervisor de 15 (quinze) dias utaos 

1 partir da lnstalsçAo para eneaminh&-lo ao Centro de Atividades 

T6enlcai do CBMAP. 

4.1.13.0 PCA deve ser elaborado conforme a~xo B. 

4.1.14.A brigada de bombeiros partoeular deve ser oompoata 

levando-se em conta 1 Area a o nümero de pavmentos da 

edifieaçlo, conforme ~em 4.4. 

4.1.15.A brigada de bombelnos particular de uma ed,roe<~çto pode 

ser composta por elementos efetivos do próprio órgAo, desde que 

sejam exclusivamente d8$1lnados ao serviçlo e formados por 

empresa c:radanclada, ou por efelivos de EPSBP eredaneiadas 

peloCBWJ'. 

4.1.16.0evem ser fomecidos aos bombeiros partleulares todos 

os EPI's neees"rios ao desenvoMnento das suas atividades 

(lwas, unifomnes, botas. capacetes e aparelhoa de respiraçlo 

alltOnomo), bem como aparelhos de eomunl~çto por md.o • HT. 

4.1.17.TOdas u brigadas de bombelnoa particulares devem ter o 

acompanhamento do supervisor de brigada. 

4.1.18.0 Supervisor de brigada a6 pocleQ supervisionar um 

numero máxomo de 03 (tr6s) empresas ou 10 (dez) Brigadas de 

bombelnos partleulares. 

4.1.19.Todos os assuntos inerentes a Brigada de bombelnos 

partleular como doeumenteçlo, revalid~o e renovaçAo do CRD 

a6 poderão ser resolvidos pelo Supervisor da Brigada ou o 

propriet4rlo da empresa 

4.1.20.0 Supervisor da Brigada de Bombeiros Partleular 6 o 

responsável pela prevançlo, deterrnlnaçAo da organlzaçAo, 

estrutura, ooordenaçto, fomnaçAo, lrelnamento e supervls:lo das 

atividades do ehafe da brigada e dos br1gad'l$1as. 

4.1.21.0 Chefe da brigada atua no combale a lne6ndios e 

prevençlo, e>cerce 1 autoridade d& com.ondar, orientar e fiscalizar 

a atuaçAo dos brJQadi•tas 

4.2. Do eertmeado 

No atrtirado do bombelno pal1icular deve constar oe seguintes 

dados: 

a) Nome completo do condudente com CPF; 

b) Carga hor.lrta; 

e) Perfodo de treonamento; 

d) Nome, habiUtaçAo e CPF do supervis~ 

a) Citar que o atrtlfleado es~ de conformldeda com esta 

Nonna. 

4.3. Da atualluçao 

4.3.1.A atualizaçto do bombeiro particular dtMI ser feila com a 
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periodicidade de no méximo 24 meses. 

4.3.2.Aos bombeiros particulares será opcional a parte teórica, 

.desde que o bombeiro seja aprovado em pré-avaliação com no 

mlnimo 70% de aproveitamento. ' 4.3.3.Deve ser emitido um certificado de atua6zação ao bombeiro 

particular conforme item 4.2. 

4.4.Crtiórtoa minlmos para números de bombeiros 

particulares em c<llflcaç6es 

4.4.1.De acordo com os tipos de edifica~ abaixo relacionadas, 

serao delimitados, no mínimo. além do Chefe da Brigada, as 

seguintes quantidades de Bombeiros Particulares: 

4.4.2.~: 02(dois) bombeiros particulares para até 03 (três) 

pavimentos que nao excedam área somada de 10000m' . 

4.~.2. 1 .Se a área somada dos 03 (três) pavimentos exceder a 

área estabelecida pelo Item anterior, eaescentar·se·á uma dupla 

de BP. 

4.4.2.2.A cada 03 (três) pavimentos ou fraçAo, acrescentar· 

se·á uma dupla de BP, observando o limite de área previsto no 

sub·item 4.4.2. 

4.4.2.3.A cada 1 OOOOm' ou âroa excedente acrescentar-SJ>.Il uma 

dupla de BP. 

4.4.3.~fiçaçõçs oública!... C9rne[c~J!Wlç.!ai.s_llil.llsMr.ll!s. 

gsaitóóos e h~: 02(dois) bombeiros particulares para até 

!)4 (quatro) pavimentos que não excedam área somada de 

10000m'. 
4.4.3.1.So a área somada dos 1>4 (quatro) pavimentos exceder à 

área estabelecida pelo nem anteóor, acrescentar-se-á uma dupla 

deBP. 

4.4.3.2.A cada 04 (quatro) pavimentos ou fração. acrescentar-se

á uma dupla de BP, observando o limite de área previsto no sub· 

item 4.4.3. 

4.4.3.3.A cada 10000m' ou érea excedonte aaescentar.se-á uma 

dupla de BP. 

4.4.4.§uocrmercados: 02(dois) BP para edificações com área do 

10000m' a 15000m' ou para cada 02 (dois) pavimentos que não 

excedam a área somada de 15000m'. 

4.4.4.1.A cada t5000m' ou área excedente acrescentar-se-á uma 

dupla de BP. 

4.4.6.So a edificação possuir duas ou mais características, o 

dimensionamento deverá ser feito para cada caracterlst•ca 

individualmenle. Se a edificação possuir mels de uma destinação 

e uma ou mais possuir ~rea Inferior a 10000m7 
, esté1 seré 

avaliada pela destinaçao de maior área. 

4.4.6.Deverá ser mantido na c<llf>Cação, fora do horário 

comorciat, pelo menos uma dUpla de BP. 

4.4.7 .A ailério técnico do CBMAP pode ser aumentado ou 

reduzido o numero de bombeiros particulares nas edificações. 

4.5. Das alribulçõos 

4.5.1. As atribuições da brigada de bombeiros particular sao as 

seguintes: 

a) Ações de prevenção: 

• Avaliar os riscos existentes: 

• Elaborar relalóóo das Irregularidades encontradas nos 

sistemas preventivos; 

• Treinar a populaçao para o abandono da edificação 

realizando o PCA no mlnimo 04 (quatro) vezes para o 

pardal e 2 (duas) vezes para o completo, durarrte um ano; 

• Inspecionar periodicamente os equipamentos de proteção 

contra Incêndio e rotas de fuga. e quando detectada 

qualquer anormalidade, comunicar a quem possa san4-le na 

maior brevidade posslvel, registrando em livro próp~o a 

anormalidade verificada; 

• Informar ao CBMAP, com antecedência mlnima de 24 

(vinte e quatro) horas, citando o dia e hora do exerclclo 

simulado; 

• Planejar ações pré-incêndio; 

• Supervisionar os válvulinJ do controlo do sistema. do 

chuveiros automáticos; 

• Implementar o plano de combate e abandono. 

b) Ações de emergência: 

• ldentifiicação da situaçao: 

• AUl<lliar no abandono da c<lificação; 

• Acionar tmc<liatamente o CBMAP, independentemente de 

analise de s~uaçAo; 

• Ve~ificar ~ lransmissllo do alarme aos ocupantes; 

• Combater ~ incêndios em sua fase inicial. de forma que 

possam. ser controlados por meio de extintores ou mangueiras 

de incêndio da própria c<lif!Cação e onde não haja a 

necessidade de uso de eQuipamentos de proteçao individual 

especlfiéos (equlpa~enlos au!Onomos de proteçao respiratória, 
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capas de aproximação etc.) ; 

• Atuar no controle de panico; 

• Prestar os primeiros socorros a feridos; 

• Realizar a retirada de materiais pera reduzir as perdas 

palómonlais devido a sinistros; 

• Interromper o fornecimento de energia , elétrica e gás 

liquefeito de petróleo quando da ocorrência de sinistro; 

• Estar sempre em condiÇ<les de auxiliar o CBMAP, por 

ocasião de sua chegada, no sentido -de fornecer dados gerais 

sobre o evento bem como, promoVO( o rápido e fáo1 acesso 

aos disposnivos de segurança; 

4.5.2.A EPSBP deve fazer um monitoramento de toda a equipe 

quanto a existência de problemas médico• que possam ser 

perigosos durante as atividades de combate ao fogo. 

4.5.3.Quando os bombeiros particulares forem efetiVos do próprio 

órgão, o setor lígedo à brigada de bombeiros pa~lcular é 
responsável pelo monitoramento citado no item anterior. 

4.5.4.Sempre que for subsl~uldo algum membro da brigada 

particular. o CBMAP deve ser informado até 05 (cinco) dias utels 

após a alteração, bem como deve ser enviada a documentação 

necessá~a para alterar o plano de cem bale e abandono. 

4.5.5.Deve ser previsto local reseiVado para a permanência dos 

Bombeiros Particulares. 

4.6. Identificação da brigada particular 

4.6.1.Devem sor dlslrlbuldos, em locai& vlslvels e de grande 

circulação, quadros de aviso ou similar, informando sobre a 

existencla da brigada particular, forma de contato e local onde se 

encontra. 

4.6.2.0s bombeiros partlculoros desenvolverlio suas atividades 

uniformizados a fim de serem facilmente Identificados, entretanto, 

com padrOes de cores ~iferenclados dos utilizados pelo CBMAP. 

4.7.Da Documentação 

4.7.1 .Empresa Formadora de Bombeiros Particulares: 

a} Cunriculum vitae do Supervisor da brigada: 

b) Cunriculum vnae dos Instrutores do curso de formação de 

bombeiro particular e copia dos certificados de condusão que os 

habil~e a Instruir os alunos. 
-4.7.2 .E.mproea Prostadoro de serviço de Bombeiro Particubu: 

a} Curriculum vilae do Supervisor da brigada e o seu registro no 

conselho regional caso nAo aeJe ofiCial do CBMAP. 

b) Relação nominal dos bombeiros particulares e cópia dos seus 

certlf!Gados de formaçao ou de atualização se for o caso. 

4.7.3.Todas es cópias devem estar acompanhadas das originais 

ou autanlicadas em cau16rio. 

4.8.Da qualificação 

4.8.1.Supervisor: Os Oficiais do CBMAP da reserva remunerada 

ou Engenheiros de Segurança do Trabalho. 

4.6.2.lnstrutor: Os Oficiais, Subtenentes e Sargentos do CBMAP 

e Engenheiros de Segurança do Trabalho. 

4.8.3.Chofe de Brigada: As i>essoas detentoras de Curso de 

Formação de Sargentos e/ou de Témicos de Segurança. o ú~imo 

com o curso de formação de brigadisla. 

4.8.4.Bombeiro Particular: As pessoas detenioras de Curso de 

FomiaçAo dos Corpos do Bombeiros Militares e I ou Curso de 

FonnaçAo de Bombeiro particular em~ido por empresa 

credenciada Junto ao CBMAP. 

4.9.Ascallzação 

4.9.1.0 CBMAP fiScalizará as atividades referentes ao 

desempenho da brigada de bombeiros particular em seu local de 

trabalho. 

4.9.2. Fica o Centro de Atividades Técnicas (CAl), respensével 

pela aplicabilidade desta norma. 

4.9.3.0s casos omissos nesta norma serao solucionados pelo 

Conselho do Sbtoma do Engenharia Contra lnoendlo c P~nk;o 

dc CBMAP. 

ANEXO A 

CURRJClJLO BÁSICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

BOMBEIRO PARTICULAR 

01 lnlrodu•4c Objetivos o 
.,.. conce~os 

Conhecer os objetive 
gerais do curso, 
responsabilidades e 1 h/a 
comportamento do 
bripadista 
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consci·-en-liza_ çã_o_q_ue·r, - - ~ 

Resolver problem: as re lações humana 

02 Relações tomar decisões, no emblenle de 
humanas relacionamento co trabalho silo 

o público Interno e importantes para o 
externo - llderanÇ< desempenho de sua 

2 h/a 

o3 Legislaçãc ~~~menic)so61r--
de segurança Regulamento de legislação especlfia 
contra incénd Segurança Contra do Estado do Amapc 6 h/a 
e pânico do Incêndio e Pênlco que trata de 
E&tado do Normas do CBMA segu~nça contra 
Amapá tncand.-,io'-'e= o:a,_,n,ico~+---4 

Opera~s 8" - -·--·-
04 Elevadore I princloios bllsicos 2 h/a 

05 llumlnaçã Inspeção e ope':'lç 2 h/a 
~ernerg~nç· -:-.Prin_fipio=s"'bá,s,lc"''-c--- ---+---4 

06 Sistema 
Proteção 
Contra Inspeção e o~':~ 
Descargas - princípios bés .... 

2 hla 

rA~t~m~o=sf~e~ri~ca~s~~~~~~~--------- '----
PCF. rolas de fug 07 Saldas 

Emergência 

TssiSt&niã 

2 h/a escada de 
Ejm~rgê!'"i.'!.---+·------+--l 

detecção 
alarme 

Inspeção e oper&ç 
- princlplos básico 

09 Slnallza1 
~de~Sil,_,g~•u'-'r~an=Çlt-P-õn_cr_·P~~á_"_icos 

10Geradore 

2 h/a 

2 h/a 
o.o••··-·--f--

conJunto de Inspeção e ope~ç 
1-m=ol,_,o"'b"'om=b,a+--p_rr_n_cr_pl_o_s_b_h_ico-+==-=----+-.. -

1 h/o 

Conhecer a 

Combust:lo, seus combustão, seus 
11 Teoria do elementos e a elementos. funções. 
fogo reaçllo em cadela 

pontos de fulgor, 
ignição e combustão 
a reacão em cadeia 

12 Propagaç! Condução, Conhecer os 
convecção e processos de do fogo ilradi.acÁo irradiacáo do lC?SI.Cl_ 

13 Classes d Classificação e Conhecer es classe 
Incêndio caractorfsticas de Incêndio 

Conhecer as técnica 
14 Prevençãc Técnicas de de prevenção para 
de Incêndio prevenção avaliação dos r\$cos 

1-- . .. ·-- em ooíencial 
íSõlamenlo, 

15 Métodos abafamento, Conhecer os métod< 
extinção resfriamento e 

I Qufmie<l 
e suas apllcaçoes 

,ConhecetõS ãgente ÁguaUalo/neblina), 16 Agentes extintores. suas I extintores 
PQS,CO,, espuma caracterfslicas e e outros 
- -- - ·-

- reXtinloros~'hldiDrlt 

17 mangue.'ras e 
Equipamento acessónos, EPI. 
de combate corte, 
incêndios arrombamento. 

remoçAo e 
irumlnaCão 

_apli~~s 

Conhecer os 
equipamentos, suas 
aplicaçOos o manus 

18 
Equipamento Chuveiros Conhecer os meios 
automáticcs automátioos(sprinl mais comuns de 
combate rs), detecção e sistemas e ~iinusei 
incêndios alarme tipos e fune<onamen 
~--- · - -- ·--· - 'cooh<lCér-âs'iiCiiiea 

19 Abando Procedimentos 
de área 

20 
Equipamento 

~IYidJ;Ioleç 
21 Higiene 

I orofilaxia 

de abandono do áre 
salda organizada, 
pontos de encontro • 

1 ~a!""da co controle 
1oamco 

Conhecer os 
equipamentos e sua 
aplicaç6e.s e ma nus.~ 

Conhecer as técnica 
de oxamo 

22 Análise 
vlllmas 

AvaliaçAo póméóa primário(sinais vitais 
secundária secundáóo(sintoma! 

I ;:;n" da cabeça ac 

Conhacer os sintom 
de obstrução em 

2 h/a 

1 hla 
.. 

1 h/a 
·-

2 h/a 

2hl 

--.. . 

2hl 

4hl 

2 hl 

2 h/: 

2hl 

4 hlf 

2 hlr 

Causas de 
23 Vias aére~ obstrução e 

liberação 
adullos, etianças e 2 hl: 
bebês conscientes e 

1------l-· __ _ __ _inconscientes ---1-- _ 
Conhecer as técnica 

24 RCP 

25 Estado 
choque 

VentilaçAo anillcla de RCP com um e 
compressão dois socorrislas para 2 h/; 
cardíaca externa adullos. cóanças e 

bebês 

ClélSsifi~~o. 
prevenção e 
tratamento 

Reconhecimento do 
sinaf$ a alntoma:s e 1 h/ 
técnicas de provenç 
e tratamento 
Reconhecimento e 

26 Hemorragi Classificação e témicas d~ 
tratamento hemostasia em 2 h/ 

,__ .. _ ... ~·- ---·-·---- hemorraalas externa 
Reconhecimento d~ 
fraturas abertas e 27 F~turas ClasslficaçAo e 

tratamento 

28 Ferimentn Classificação e 
.. v tratamento 

fechadas e técnicas 5 h/ 
lmobiliUc6és 
Reconhecimento ·e-1-
lócnlcas de trai. 
especifiCO$ em 
ferimentos localiz.ad 
Reconhecimento. 
evaüaçAo e lécnicae 

4 hl: 

de tratamento para 4 h!~ 
2g Classificação e 
Qucoimaduras lratamento 

queimaduras térmic 
qulmicaa e elétricas 
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30 
Emergências 
cJfnk:as 

Raconhedmento. 
. tratamento para 

Reoonheamenlo e slnoope, oonw~ 
tsatamenlo AVC(aclóente V811CU 

---rce~rebra=- _ u. dison6ial 

Módulo Aseunto OCjetNoe 

r- - -,- · Crises hipertenslva, 
30 . Reoonhe<:lmento e IAM (Infarto agudo d 
EmergênCIAs tsatamenlo mío<:aldio), dfabeleS 
dlnleas (oont hi119111ice,_,m,ia,_. -.-:-..,.-1r ~ 

- Reconhecimento e 
t6a1lcas de trans,pOr 

31 Tral\lllOrll t6cn'·· de vitimas cllnlcu e <41\1 
de vl11mas AveMI~o e ,_ tsaum6toc:aa c:om 

suspeita de leslio na 
,_______ _coluna vertebra.!._ ~ 

B- Pal18 P"UU .--,-.-
--MóduÍo ' Assunto Ob]etlvoe Carga~ 

·- Praticar aa técniCa 
Combate a de combato • 

01 prjtic:;l Incêndio• Incêndio, em local 
25h/l 

adequado _ c-,.---1f----· 
f----+-----1 Praticar as técnica 

Abandono do do abandOno do 
02 Pnltoca área área, na própria 

_ -----~ad~ffi~~~~o~~~-
Pratlcar as t6coa 

03 Prática do. módulos de 2 
• __ _L_~ ___ •_,~f.3=1~da~,pa~!rt~eA 

C- Avalleçlo 

51\/a 

-
Prvnelroa 151\/a 

-
1- MódulO Auunto - obiet""tivos---,--=ea-.rua-ho"'o--.-l"' 
õ1 AVãlra~o Awliaçlo índiYidu 41\11 
Teórica Geral do aluno 
02 AvaUaçlo Ge 

1 
--- Av~al'~iaçi~co--;ln"'a:.-Mdu=i----6-h/-a---i 

prjt~c:;~ ra do aluno 
Carga Horéria TÕÍ!l-~----'---,1;;;3:;1~1\/:::a 

ANEXO-S ~ , 
PLANO DE COMBATE E ABANOON~ 

I-08JE11VO 

1-$>REVEHÇAO 

• Como se danl a eonscientfza~o doa uauérios sobre a quostAo 

do Incêndio e sua provençêo no local; 

. Supervlslo; 

• Manutonçlio e substi1uiçlo dos equipamentos; 

Programa da treinamento para bngadíSta ' 

. T6cnreo prolis$fonlll (atualcuçlo); 

. Flslc:;o 

UI-PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGtNc:IA 

· Alerta, 

AMiíse de sKu~; 

Primerros soronos; 

· Corte de enefgla e consumo da GlP; 

Abandono de érea, 

Confinamento do Sinistro: 

Isolamento da irea. 

Eldlnçêo. 

IV-FORMAÇÃO GERAL 

1-BRIGAOA. 

.Número do horas por tumo da serviço; 

Número de brigadistas por turno de servtc;c. 

2· BRIGADA PROFISSIONAL 

Fonnaçlo: 

Honlrio de permanência 

V -COMBATE INICIAL 

Formaçlio: 

Trernamento de brtgaclistas (simulado); 

Plano para oombellt (extinçlio) ínícial, 

Deveres que ca~ membro deve cumprir ínclusille grupo de 

apolo, 

Equrpamentos existentes 

VI-ABANDONO ~ •: .. 
_ Formaçlo 

I 

Treínamento de lbandono (simulado): 

Plano de abandono do local, 

EspecifiCar à parte os setores de dnamao: 

Equipamentos disponlveia; 

Como se dar.l o aviso ata ocupantes da necessidade de 

evacuaçlio lmadllla; 

Quando ooorrenl o abandono. 

Área de eoncenlraçlo de público; 

. Rotas de fuga, pontos ~loos para perman~nda e enconlm 

da Brigada de Bombeiro Particular, 

Outras lnfomações necessar1as ao PCA. 

VIl • SISTEMA DE COMUNICAÇAo 

Incluir o que a edillcaçlo possui dentre 01 Mana a seguir: 

Telero- dos membro& da brigada • oeraJ; 
Quadro slnóptico, 

lnte<fonea; 
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Sístemas de alarme: 

. Sistema de som Interno. 
VIII DISPOSIÇOES DE INFORMAÇOES ÚTEIS PARA 

COMBATE E ABANDONO 

• Aberto a lnlotmi!ÇOes que venham a 1e< úteis, considerando as 

caracterfstlcas das~-

IX-ANEXOS 

. COpia dos pavlmenloa lndlc:ando com setas verdes as rotas 

fugas; 

• VIZinhança: índar a poslçlo e • ocupaçlo em croqui ou 

planta de sltuaçlo; 

Relaçlio nominal de todos 01 membros da brigada de Bombeiro 

Particular. 
. Certificados de formeçlio doa Bombeíros Particulares. 

tCXi:?f . 
PORTARIA N" 010105/CAT ~BMAP 

Aprova a norma lllcnlca n• 

001112005-CBMAP, que 

• 
• 

armazenamento de fogoe de 

artlftclta • as~tiçulol 

plrolknlcoe. 

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

111/UTAR DO AMAPA. no uso da compel~ncla que lhe 

confeno o Art. 10 da Lal Estadual n" 0871 de 31 de dezembrO 

de 2004. que trata sobre o Código de Segurança Contra 

Incêndio e Plnico do Eatado do Amapá e d6 outras 

provid&nclas, ele com o Decreto Governamental n• 3395 de 21 

de dezembto de 2004. oonslderando a pro~ta 1Pf8$81ltada 

pelo Conselho do Sistema de Engenharia da Segurança 

Contra Incêndio e Ptnlc:;o. da Corpora~o. 

RESOLVE: 

Art. 1• • Aprovar e colocar em vigor • NORMA T~CNICA n.• 

00912005-CBMAP, na fofma do anexo t presente Poltaria 

Art. 2" - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publ~ 

Art. se. Ravogam-18 as disposlçOet em eontrérlo. 

Macapi -AP. 13 dojanehode 2005 

@. • ~- ~0:~.:, Cal BMJQOBM 

~!..ai doCBMAP,am uan:ldo. 

ANEXO 

NORMA ltCNICA N" 00W20011- CBMAP 

OISPOEM SOBRE A COMERCIAUZAÇ.J.O E 

ARMAZENAMENTO DE FOGOS DE ARnFICIO E 

ESPETÁCULOS PIROTécNICOS. 

1. OBJETIVO: 

~· 
~-· 

1 .1.Esta norma ftxa as oondfç6es mlnlmas de segurança 

exiglve!s para 1 IOCII!zaçlo de postos de 
comerdaliPçiO de fogoa de arti11clos, bem como as 

lnatalaQIIes prediais neoessariaa para garantir • 

aagurança dos refendoe po.tos 

1.2.Eata norma eaurbeleoe parAmetroa para a re~~llzaçlo 
de eapetéculoa pirotécnicos 

1.3-EIUI norma nlo .. llpltca a insu de fabncac;Ao e 
seus respeálvos depós~oa de fogos de artlflclo. 

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

2.1.Regutamanto de Código da Segurança Contra 

Incêndio e PAnloo do Estado do Amapt (CSIP-AP) . 

2.2.Normas T6a1lcaa do Corpo de Bombeíroa Mrlrtar do 

Arnap6 (CBMAP). 

2.3.NBR 5410- lna~ÀÇ68S el6lrlc:as de baixa tendo. 

2.4.NBR 5419 - Sistema de protaçlo contra descargas 

-(~. 

2.5.NBR 5456- Eletr1ddade geral. 

2.e.NBR 12693- Slslama de proteçlo por extintonos de 
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~ncendiO. 

2.7.NBR 13-43-4 - Sfnallzaçlo de segurança oontra 

Incêndio e pêníoo- formas dimensOes a cores 

2.8.NBR 13-435 - Slnaltzaçlo de aegurança c:onlr1l 

Incêndio e pênôco 

2.9.R 105 - Regulamento para fiacallzaçlo de produtos 

controtadosl ElcMcito B<a&ileito 

2.10.NFPA 1123 - OutdOor dlsplly of ~reworn 

(espet4culoa pirot4cnlooa). 

3. DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇ0Es: 

3.1.Fogos de Artiftclo Cla$Sil A: 

3.1.1.Fogos da vista, sem eabmpodo, 

3.1.2-Fogos de estampido que contenham até 20 (vinte) 

centigramas de pólvora. por artefato pirot6cnioo. 

3.1.3.Bal6es plrot6cnlc:;oo. 

3.2.Fogos de Artiflclo Clasae e· 
3.2.1.Fogoa de estampido que oonlenham al6 25 (vlnle e 

cinco) centlgramat da pólvora por artefato pírotéa1loo; 

3.2.2.Foguetaa com ou sem fledla de apito ou de 

lágrimas,""' bOmba. 

3.2.3.'Pots+feu', ·mortelrinhos de Jardím' , ·sart>entu 

voadoras' e outros equlpe<iveis. 

3.3.Fogos de ArtiftdO ClaiiM C; 

3.3.1.Fogos de estampido qua contenham acma dle 25 

(vinte e cinco) centigramas de pólvonl por artefato 

plrot6cnlco; 

3.3.2.Foguetea com ou sem flecha. CUJas bombaS 

conl~nham at6 6 (seis) gramas de pólvora por artefato 

pirotécnico. 

3.4.Fogot de Artlfldo Classe D: ~ • 
f 1\ • i:o ' • 

3.4.1.Fogos de esl8mpido com maís ~ 2.5 (dois vlrgula 

cinco) gramas de pólvon por artefato pirotécnico; 

3.4.2.Foguetes. c:om ou sem lleçha. cuJaa bomba• 

conlenham mais de 6 (aels) gramas de pólvora por 

artefato pl~ico; 

3.4.3.Baterias; 

3.4.4.Mortelros com tubot de ferro; 

3.4.5.0emals togoa de artifldo 

3.5Aroa da segurança - •rea ou aceuo restrito, 

delim•llda pel8 dls1Anda de segurança, declinada ao 

pou:ionamento seguro dos fogos de artrf!ao. 

3.1.Armazenamento - ato ou efe~o de guardar 

ordenadamente mercadorias 

3.7 .Artefatos PWolécnioos - fogoa de vista com ou sem 

estampido, com ou sem flecha de apno ou de lâgrimas 

c:om ou sem bomba. 

3.8.Biaster- P"IOa oom habilitaçAo oficial para aaaumlr 

nloSJlOM8bllidedea ori.mdas do plonejamento • exeeuçlo 

de etj)Cijculot plrot6cnloos (inCluindo a montagem, 

queima a desmontagem doa fogoa de artifldo). devendo 

a nMSma - rec:onhecldll sob registro da Secretaria da 

Estado da Justiça e Segurança Pllbla. 

3.t.Biocos - Conjunto de pesaoas agrupadas que 

possuem capacidades lndrvlduaís temelhantae. 

3.10.Dispo6Jttto A6reo - COflllnto de fogos de arti11cio 

que guaróam ume disttncie s..,anor • um metro do oolo. 

3.11.01spositivo de Solo - oonjunto da fogos de artfftclo 

díspostos • uma distinda Igual ou Inferior a um metrD do 

solo. 

3.12.01stincia de Segurança (OS) - distAncia medida a 
partir da extremidade do conjunto de fogos de amtldo, 

devendo ser utlltzada como dlatAnda mlníma para o 

fnfcio do posidonamento do público 

3.1l.Eapetiçulo Pirot6cnico - evento onde ae realiZa a 

lgníçto de fogoa de artiflclo das classes C ou O. 

3.14.Fogo de Artlflcio - dealgnaçlio comum a pe~ 

pirotécnicas que ae queimam, normalmente A norte. por 

OCI$llo de festejoa, e produzem Jogoa de luzes vistosos 

ou estampido. 

3.15.1aolamento - Separeçlo das pessoas utilizando 

meios apropriados (oordOea de isoiiii!I4N'Ao. ~. 

"fitaa nbrlldas' ou similares). 

3.15.L~ da Conoentra~o de Pllbllco - locaiS 

deflnJdos no Código de Segurança Contra lno6ndio • 

PQnlco t que contamplem um público superior a 200 

(cluzentaa) ~·· 
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3.17.Mootruário -lugar ou móvel em que se expõem 

fogos de artiffcio Inertes para quo o consumidor possa 

raalizar seletlllamenta sua escolha. No caso de fogos de 

artillc!o das classes A e S. senl admissivel uma 

quantidade méxima de 150g (oonto e cinqaenta gramas) 

de pólvora, calculados a partir da soma da quantidade de 
mistu.~ qulmlca utUizada dentro de cada unidade 

Isoladamente. 

3.18.Posto de ComercialiZaçllo -local deslinado à venda 

de fogos ~· artif!cio e que deverá, obrigatoriamente. 

obede<:er a presente nonna. 

3.19.Posto de Comen:lalizaçllo do Tipo 01 - posto de 

comorclalizaçllo destinado à venda de togas de artiflcio 

das classes A, B e C. 

:i.20.Posto de ComerciariZação do Tipo 02 - posto de 

comercialização excluslvamente destinado à venda de 

fogos classe A, B, C o D. nao sen~o permitida outra 

atividade no mesmo local. 

3.21.Setorização de PUblico - separação em blocos de 

pessoas com caracterlsticas semelhantes, atendendo 

suas capacidade& individuais para ofo~o de wgurança 

em caso de sinistro em eventos com espetáculos 

pirotécnicos. 

3.22.Vias Internas - vias destinadas ao livre llànsito de 

viaturas de socorro, de policiamento, de fls.;,lização, com 

obje1ivo do pronto atendimento ao püblico. Cada via 

deverá ter no mlnimo 6 (seis) metros de largura. 

4. CONDIÇÕES GERAIS: 

4.1. A presente norma dispõe sobre os a$peclos de 

segurança a serem observados nos estabeleciment~ e 

nos locais autorizados a comercializar fogos de artiflcio 

(incluindo o armazenamento), bam como disciplinar a 

atividade de espetáculos pirotécnicos no que concerne a 

segurança e proteção contns Incêndio e panico. 

4.2. A quantidade máxima de fogos de artiffcio permitida 

para um pe>Sto de comercialização do Tipo 01 é de 15kg 

(quinze quilogramas) de pólvora, calculados a partir da 

soma da quantidade de mistura qulmlca uUiizada dentro 

de cada unidade isoladamente. 

4.3. A quantidade máxima de fogos de artitrclo permitida 

para um posto de comercialização do Tipo 02 é de 100kg 

(cem quilogramas) de pólvora, calc<Jiadoa a partir da 

soma da quantidade de mistura qulmica utilizada dentro 

de cada unidade Isoladamente. 

4.4. Os locais destinados exclusivamente ao 

armazenamento de fogos de a~iftcio, sem que haja 

comercialização. deverão obede~:er às exigências 

relacionadas aos postos de comercialização tipo 01, 

quando a quantidade armazenada for Inferior a 15kg 

(quinze quilogramas); caso a quantidade seja superior a 

este valor, deverão obedecer as exigências relacionadas 

aos postos de comercialização lipo 02. 

4.6. Todo posto de comerclatizaçAo deverá possuir 

sistama de proteção contra descargas atmosféricas, 

Independentemente de sua ~ftura e dimensões. 

4.6. Todo posto de comercialização deverá possuir no 

mlnimo duas unidades extintoras do tipo pó qufmico 

seco. para proteção exclusiva das suas Instalações 

elétricas. confoone projeto que deverá ser previamente 

aprovado pelo Corpo de Bombeiros Milnar do Amapá. 

4.7. A instolaçAo elétrica dos postos de comercialização 

devera ser do tipo classificada para atmosfera explosiva, 

nas áreas do estoque e exposição. 

4.8. LocariZoçAo dos Postos de Comerciolização: 

4.8.1. Os postos de comercialização do tipo 01 deverão 

distar no mlnlmo 100m (cem metros) de locais de 

concentra~o de püblico, hosprtals, creches e osllos. 

postos de combusUveis e depósftos de inflamáveis ou 

qualquer outra edificação definld• pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Amapá. 

4.8.2. As edifiC8ções destinadas a abrigar os postos de 

comerclallzaçOo do tipo 01 poderllo possuir outra 

atividade, desde quo seja apresentado, por parta do 

Interessado. um projeto de segurança contra incándio da 

loja. informando a atividado plaiteada para funcionar 

par.:~lelo. O projeto será analisado pelo Centro de 

Atividades Técnicas do CBMAP, que emitirá um parecer 

concltJsivo. 

4.8.3. Os postos da comercialização do tipo 02 deverAo 

estar localizados em zona rural com afastamento mlnimo 
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de 200 (duzentos) metros de qualquer edificação 

residencial ou comercial, de vias publicas de grande 

movimento, da érao de prol<lção ambiental, torres de 

condução elétrica e de locais do concentração de 

público. 

4.8.4. Não ser~ perm~lda a Instalação de po;;tos de 

comercialização em locais que propíclem o acümulo de 

umidade, bem como varlações conslontes de 

temperatura. 

4.8.5. As éraas da exposição (mostruário) e atendimento 

ao cliente nao poderAo localizar-se no subsolo. As áreas 

de amnezenamento deverão estar localizadas em 

ambientes ventilados. no pavimento térreo ou no 

pavimento imediatamente superlor ou Inferior e 

delimitado por paradas resistentes ao logo por no mlnlmo 

02h (duas horas). Os vidros das janelas das áreos de 

armazenamento devorao ser do tipo temperado. 

laminado ou aramado. 

4.8.6. O local destinado ao armazenamento dos fogos de 

artiffcio nos postos de comerclalizaçllo tipo 01 deverá ser 

delimitado e destinado exclusivamente a este fim, não 

sendo permitido armazenar outras mercadorias no 

mesmo local. 

4.8.7. Qualquer local pleiteado para comercialização de 

fogos de artifleio deverá ter seu projeto previamente 

apresentado pora aprovação do Corpo de Bombeiros 

Militar do Amapá. 

4.9. Todas a~ embalagens de fogos de artinc!o deverl'lo 

conter o nome do fabricante, o nümero do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurtdiea (CNPJ), o nome do 

responsável técnico pela fabricação, bem como o nümero 
do seu registro no Conselho Roglonal de Qufmlca (CRQ), 

além do número de registro no Exército .Brasileiro. 

4.10. Deixam de 99 submeter a esta norma a venda de 

fogos dasse A e B, cuja quantidade armazonada seja 

Inferior a 150g (cento e cinqOenta gramas) de pólvora, 

calculados a partir da soma da quantidade de mistu~ 

qulmlca utilizada dentro de cada unidade isoladamMte, 

desde que nAo seja vendido em posto& de combustrvcls 

e depóshos de inflamaveis. 
&.ESTRUTURA . E TIPO DE SINALIZAÇÀO DOS 

POSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO 

6.1. As áreas destinadas ao armazenamento dos fogos 

no lntertor dos postos de comercialização deverl'lo 

possuir paredes em alvenaria o serem fechadas por 

portas metálicas. com venezianas para ventilação, tudo 

conforme projeto previamente apresentado ao ~ de 

BombeirOs Milnar do Amapá. 

5.2. Será obrigatória na área de venda de fogos do 

artiffcio, sinalização de advertência quanto à proibição de 

fumar, provocar qualquer tipo de chama ou funte de calor 

· e ainda produzir centelhas. 

5.3. Deverá existir sinalização indicando a proibição da 

venda de fogos de classas C e O a menores de 18 anos 

de Idade, em local vlslvel, junto ao mostruãrlo de fogos 

de arttllclo do estabalecimento. 

5.4. A sinalização deverá seguir os parâmetros das 

Nomnas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do 

Amaoâ e domais nomnas afino. 
6. ESPETÁCULOS PIROT~CNICOS 

6.1. O profissional ou empresa responsável pela 

manipulação dos fogos de artiflcio durante o espetãculo 

deverá apresentar, ao CBMAP, no prazo mlnimo de OS 

(cinco) dias üteis antecedentes ao evento: 

I) Cópia do registro atualizado do Blaster junto A 

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 

11) 

un 

IV) 

Publica; 

Declaração de responsabilidade civil e criminal, 

por porte do Blastor, de que possui ciência da 

presente norma e que todos os ttens de 

segurança serao cumprldoo; 

Documento formalizado informando o ·nome 

fantas ia•, razão social, CNPJ, nome e CRQ do 

responsável técnico pela fabricação e número 

de registro no Exército Bra~ilelro, da Indústria 

fabr1canto dos fogos de ar\iflcio que sorao 

utilizados; 

Croqui, com assinatura do Btast~r. do que será 

realizadO no evento, contendo os seguintes 

Itens: 

a) Classe e quantidade de fogos de artiflclo 

a serem utilizados:. 
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b) Detalhamento gráfiCO da disposiçã-' dos 

fogos, separando-os por tipos e dlAmetro 

!~terno do dispositivo; 

c) DistAncia de redes elétriCas, 

estacionamentos, veiculas, edificaçOes, 

reservas ecológicas e quaisquer outras 

áreas que possam ser senslveis a a~o 

dos fogos de artlflclo; 

d) Quantidade estimada de ptjblico; 

e) Divis~o de pObllco ostimado em blocos 

com no máximo 50x100m (cinqOenta 

metros por cem metros) e 

estabelecimento da& vias Internas para 

casos de emergência; 

f) Distanciamento da zona de queima ao 

público presente. 

6.2. A critério do CBMAP, poderá ser exigida uma 

equipe de preYOOçllo contra lnc6ndlo e pânico para o 

espetéCIJIO pirotécnico, sendo esta dimensionada pelo 

CBMAP. 

6.3. Para a realização de espeta<:ulos pirotécnicos 

deverllo ainda wr observade>S os seguintes 

parâmetros: 

6.3.1. Os dlspos~lvos de solo devorao estar localizados 

conforme tabela apresentada no ~em 6.3.2. 

6.3.2. Tabela 

,-..---:• -· -Dllmetro lnt>lrno do Distância do--
dleDOSIUvo ... aeguran~ 

t·t~mml 38 metros .. 
2'"(50mm) -·- ---75 metros 

1---· 3· pSmm) 112metr~ 
1---- ""4-(tOOmm) 

.-u•-
150metros_ ...... 

1--·--· 5" (125mm) 185 metros -·-- - - s· (150mm) 225 metros --
i--·- T (175mm) 262 metros 

8'1200mml-- 300 melr.!'!.__ 
10"250mm) 375 metros 

6.3.2.1. Para dispo~itivos com diâmetro Interno acima 

de to· (250mm). deverá ser feita uma análise de risco 

por parte do responsável pelo evento, a qual deverá ser 

submetida a avaliação do CSMAP. 

6.3.2.2. A distAncia de segurança utilizada para 

escolas, e~eches, hospitais, depósitos de inflamáveis, 

panitonclérlas e estabelecimentos do reabilitação de 

menores lnfnltores devera ser no mlnimo duas vezes 

maior que o disposto na tabela do ttem 6.3.2. 

6.3.3. Os dl$pos~ivos aéreos do tipo •cascata' deverão 

possuir isolamento mlnimo de 25m (vínte e cinoo 

metros) em relação ao pOblico, medidos em tinha reta a 

partir de eua projeção horizootal sobre o plano onde 

estará localizado o públi~ • • 
6.3.4. Os morteiros deverão ser posiclonados sempro 

perpendicularmente ao plano hortz.ontal. 

6.3.5. Nos momentos que antecedem o inicio da 

exibição e enquanto houver material pirotécnico 

presente no ambiente. o prof\SSionsl responsável pelo 

espetácu:o pirotécnico nao deverá permiUr o acesso de 

pessoas nllo autorizadas à érea de segurança. 

6.3.6. Após o fonal da exibição, o Blastar devera fazer 

uma varredura em toda a érea de segurança. a frn de 

rocolher todos . os disposnlllos que por ventura nA o 

tenham eldo detonados. 

7. DISPOSIÇÓES FINAIS 

7.1. O aoqui a ser apresentado pelo Blaster deverâ 

definir a setorizaçllo de público, buscando-se a 

separação das pessoas e a preservação das vias de 

acesso para snuações de emergência. 

7.2. A definição das vias Internas, dos blocos e dos 

i&olamertos seré estabelecida em função dos 

condições climáticas (Incluindo direção e velocidade 

dos ventos), dos aspectos do relevo e dos aspectos de 

segurança total do e.ento em ai. 

7.3. O Corpo de Bombeiros Militar do Amapã, nos 

casos que julgar necessário, poderá estipular limrte 

máximo de pübtlco permitido para cada evento. 

7.4. No planejamento do espet6culo plrol.éa"lico o 

Blaster deverá consid~r os rbcos de lncándlo om 

vegetação e adotar medidas de aogurança, tais como 

distanciamento adequado. 

7_5. Todos os fogos da artlfldo de classe O, definidos e 
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classificados no item 3. 4 dMia Nonnll T6cnica. peno 

ef8tto de ~los pltottc:n4coa dewllo ettat 
evbr 

7.8. Os ~ om'-- • p~Wenl8 Nonnll Mflo 

lnltsOO. pelo Conselho do Sillllma de Engenharia de 

Segurança Conlr1l lne6ncfoo e Plnico do Ccrpo de 

BombetiOS Mlit.lr do AINp6. 

7.7.Constatando qualq-~. o CBMAP 

d~~Yeft comunbr lmedlatamenta o Serviço de Controle 

de Almas, Munlç&ts • ~ de Sea-. de 

Esl.edo de Segurança Púbica. 

7.1. Esta Norma T6çnlca entr3 em~ a pMir de eua 

publlcaçlo em dl6rio Oficial do e.tado do Amap6, 

nro.oogando-se qualquer dilpoaiiM) conll'irlo. 

PORTARIA H' 011 /OSo'Cit T .aiiiAP 

Aprova a Norma Tknica n• 

01 CIJ2005.CBMAP, sobre 

atividades wentuals no Estado 

do Amap6, que especltlc:am. 

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 

MI':JTAR DO AMAPÁ, no uso da oompel6ncia que lhe conf.!re 

o Art. 10 da Lei Estadual n• 0871 de 31 de dezembro de 2004, 

que trata sobre o Código de Segurança Contra Incêndio 11 

P~nico do Estado do Ama~ 11 ~ outraa proVIdências, ele com 

o Oacreto Go1111mamental n• 339:i de 21 de dezambro de 2004, 

considerand.o a proposta apresentada pelo Conselho do 

Sistema de Engenharia de Segurança Contra Incêndio e 

Pãnico, da Corpor~ 

RESOLVE: 

Art. 1" • Aprovar e colocar em vrgor a NORMA TtCNICA n" 

01012Q05.CBMAP, na forma do anexo • ~Portaria.. 
Art. 2" • Esta Portaria entra em vigor na data de sua pubticaçJo 

Art. 3". Revogam. se as dlsposlçOes em conl~ 

Macap6-AP. 13 de janeiro de 2005. 

f\J.~~UlO~T:n~ BM/QOBU ~~vf)!'v!,_ndatlta Geral do cBMAP 

ANEXO 

NORMA Ti!CNICA H' G111120C16. CBMAP 

AllVIOAOE.S EVENTUAIS 

1. OBJETIVO: 

1.1. Esta norma ftxa as concliçlllea mlnmas de segurança 

exigivo.s para a rea~ de atividades eventuais que 

estimulem a concentraçlo de pllbllco suporior a 200 

(duzentas) pessoas 

1 .. 2. Esta norma estabelece pm-1metras a Mrem seguidos 

na realiz:lçlo da 111$1oria do CBMAP visando a ~ 

do Alva ri de Funcionamento para Alividedea Eventuais. 

2. DOCUIIEHTOS cotiiPLEIIEJa.V: 

2.1. lei n• 6.496177 - Institui a AnotaçAo de 

Responsabiidade T6allca (ART) 

2.2. Códogo de Segurança Contra lnc6nd1o e PAn.co do 

Estado do Ama~ (CSIP-AP) 

2.3. Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do 

Amapi (CBMAP). 

2A. NBR oon - Saldas de emerg6ncia em edílicios. 

2.5.. NBR 5410 - lnatalaçlles el6trtcas de babao tensio 

2.8. NBR 5419 - Sistema de proteç1o contra desargaa 

atmosfjricas 

2. 7. NBR 5456 - Eletricidade geral 

2.8. NBR 12693 - SIS!ema de prol~ por 8J1tintor11s de 

Incêndio. 

2.9. NBR 13434 - Sinallzaçllo de segurança contra 

incêndio • pAnico- fo-mas. dirnens6es e cores 

2.~0. NBR 13435 - Sinat;z.çlo de segurança contra 

•ncêndio e ptnlco. 

2.11. NBR 13437 - Slmboloa grtficos para Nlalizaçlo 

contra irdndio a pAnico. 

3. DEANIÇÕES E ABREVIATURAS: 
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3.1. Anotaçao de Alaponubl~ T6c:nlca (ART}

registro de lodo contrato escrito ou verbal, por meiO de 

fonnu._rlo próprio. para pres1açlo de serviços referentes 

• Engenhatla, ~. Aglonomia, Geologia. 

Geografta e Uelllorologla, lnslllulda pele Lei n" 6.4911177. 

e define, para eleiiOs legais, o(s) Raspon~vei[IS) 

T6allco{s) pelo ernpreerldhenlo ou serviçO 

3.2. C8IIAP- Corpo de Bombeiros Millar do Amapâ 

S.S. AIINT-Assocl8çlo ar.sileft de Normas Técnbs 

3.4. CRENAP - Conselho Regional de Engenharia. 

Arquitetura e Agronomia do Amap4. 

3.5. CAT- CeniJO de Alividadea T6a!icaa. 

3.8.~ - lndMdUo capdado, devidamente 

habillado por llfi'4II'IIS8 credenciada junto ao CBMAP, 

para IIUIIr na ire.t de segurança contra Incêndio e 

plnlco. 

4. CCONOIÇÓESI'WivN._, GERAIS 

4.1. ,\s solicitaçeea da vistonas do CBMAP para liberaçao 

00. even1IMs de que trila a p!818nle norma devem ser 

prOioooladoa 110 CA T com 110 mlnmo 05 (cinco) dias de 

ante-:ed6ncio do Inicio do ewnto. 

4.2. Todo- a ser realizado no Amb•o do Estado do 

Amapó que neceaafta de Alvart de Funcionamento 

deYeft possuir um Reeponstvel Técnico pela segurança 

contra lncSncroo e plnioo. diMindo _,. emitir uma ART 

tJe aegurança contra ínoêndio e pAnico do evento. em 

conlonnlclade com o AneliO 1 dftla norma. 

4.3. Todo evanto que as1ii1W a ooncantraçAo de pübloco 

aupenor a 200 (duzllntaa) peaoas diMirt possuir serviço 

de br1gada de lnoendro dimensionada conforme tabela 1 

do Anexo 2 dMia nonna 

4.4. Os brigadlatM ~ ...... -que~ 

sue f6cil identillcaçlo. 

4.5. o CAT dispOniblllz.art o IMviço de consuna pd!vta 

para a~ da Ylllbilrdade de eventos. onde seri 

llnllllud8 • cornpdiJIIdede do -.lo que se pretende 

realizllr com o local eeoollillo. 

4.8. Os lillemas de segu<encta contra lnc6ndio do evento 

dellem ser CIOIIIpallwoia com a na do local, público 

rnáxi'no, car ICiel1lbs CllflltMivas da edlllcaçlo e tipo 

de ewnlo, em rorrformid8de com o previsto nas normas 

t6cnicu ~ t:o CBMAP. Dwe ser dlepenseda 

~ llençlo M aaldu de ernerg6ncia, alnalizaçlo e 
iJMnll\w;lo de amMg611Cia, ............ ~ de 

paJcoa elllqlàncada, elierlwMnlaa ellllrloos, bem corno 

.. C~n~Cterltllcaa doa malllr18l& de construçlo e 

acabamenloa ulllladoa. 

4.7. Aa edllicaçllelldDdaa para reelmçlo de .-.&os 

dewrlo poaaur ~do CAT, eapad!loo para este 

~de aiMdade. 

11. EVENTOS Ell EDIFICioÇ()Es: 

Aa oonctiçjlea mlnm. de segurança c:onlra lno8ndlo 

8 plnioo para rellzaçlo de _. em edlflca~$ 

devem estar de acordo com o estabelec:ldo nos •en• 

aMQUF. 
5.1. "\aadea de -vi<ICIII con!pMMfs com o 

presc:rilo na NBR 9tiT7 - Saldalo de -otnoa 
em ec1111c1oa c1a ABNT em Alnçlo do público rnntmo 
pennlldo para o -m. o .... diMI dlapor de 

seldaa de ••llfQIIICIII-~e clln...
adequadas 80 Plllllco ,...., permiufwll Aa porúls 

dellem Dlr com tacilldade e _,.. no -.tido de 

fkDID • fuga .. ...- • niD podem lltl 

coufilcUDI ... 8111 Wdla l.o COIIIUIIL 

6.2. Exi116r1c1a de d'apaailiwoa, 1811 como guarda

corpoa ou carimb Mn dlenheia superioiM 1 19crn 

(~~).~ ............... de 
............ _ _... __ bça. 

730 Nhn. II)IQda a 1,011m (wn ~zero áuco 

metro) ....... o. "'*"* • wdaçlo Uiltentes 

... ........... doa~· 

_....... .......... c.ga liaiiiiDrGI de 1jo 

lcPa. 

U.Oawloa.....,..abeiliodoa~e 

oorm.loa __, - • no....,_, 15 aa (CII*Im 
Cllllliiilllcw). 

5.A. Sillema de linaiDçlo. emerg6ilc:il de loime a 

orienàr o Plll*lo.,.........., do lac:IIMn c:aao de .....,... ... 
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a.a. EJn -*-~ ou em lociG com 
llumin8çêo nallnl deficlenle devtri ser 

cf..-sionado listeme de dunWI.;Io de emerg6riCIII. 

de forme a ganrâ 1 salda do pObico com 
segurançe, caso oco.,. flllha no fcmeámento de 

energia el6lrica 

5.8. Os 1Nterl81a de acabamento devem possuor 

baiXa Y8loCidede de propegaçlo de chama. conforme 

previsto na tabela 3 do Anexo 2 desta nonna. 

5.7. As instalaçjles eléCticas devem ser 8lCIIalladas 

em conformidade com a NBR 5410 da ABPlT 

5.8. Tod• .. rnaasaa met41icas exrstentes em palcos 

e arqubii\C8das dellem ser ele1Jicamenle Memldaa. 

u. Os palcc5, arqullencacla ou qualQuer outra 

estrutura mont.ado1 para o evento devem possuir 

adequada estabilidade estrutural. • deverto ser 

objeto de ART, do l'1iSp<li\Stvel técnico pela 

montagem. 

I. EVENTOS NO EXTERIOR DE EDIFICAÇÃO: 

As c:ondiçoCies mrro~rna de segurança conlra lncllndlo 

e pânico para reafizaçlo de .-.tos em loc3is 

ex1en\c5 • ~ daolem _..de KOido com o 

estabelecido noa llens a segulr: 

1.1. Saldas de emerglncia dimenaionadas em funçlo 

do público nWirno prwrs10 para o ew:nto. 

6.1.1. As saldas de --vooo. ~ -
árnenslonadaa consíder.lndo a proporçlo de urna 

p<liQ de 1,00m (um mebO) de largura para cada 

grupo de 200 pii$SOiiS ou fiaçlo 

e. 1.2. A dasiAnda ...uma da percurso alé a salda de 

eme<g6ncia maia pr6Xirna deverá - de no mâxmo 

~.OOm (quarenta e cinco metros) quando houver 

apenas urna -· ou !>!i,OOm (anqOe<lla e anoo 
metros) quando houwr mai& de wna salda. 

8.2. Eluslência de dispositivos, taiS como guarda

corpos ou corrlrnAoa, em desnlveia supariorlls a 

19.00cm (demnove cuntlmetros), que mpeçam 
quedas de altura, devendo os _ , 

8.2.1. Possuor a~ura minoma de 1.05 m (um metro e 

Cinco centlmetros). 

8.2.2. Resisbr a uma força de 730 Nlm apliCada a 

1.05m de altura. 

8.2.3. Possult v~s milximos de 15 em (quonze 

centfmetros) abaixo dos guarda-corpos. devendo os 

materiais de ve<laçlo eXIStentes abaixo da altura 

m6xlma dos gll8fda.oorpoe e oorrimAcs reslslir a 

carga horitontal de 1 .20 kPa 

8 3. Sistema de slnallzaç6o de emerg&neia de forma a 

orianlar o pllbloco para abandono do local em caso da 

emergência, devendo obedecer aos subrtens a se{IU•r 

8.3.1. As placas de linalizaçlo de emerw&ncia devem 

ser localizadas ímed.atamente acrma du portM de 

salda de etr\afg6ncia. em local faalmante vrsuaiiZ.hel 

pelo público, devendo a altura de fDCaçlo ser 

compreendida enlnl 2,1 Om (dOia metros e dez 

cen'Jmetros) e 4.00m (quatro metros) 

8.3.2. As placas deverAo possuir a-ura e largura ' 

mfnimas de f,OOm (um metro) 8 1,25m (um metro e 

vinle e cinco centlmetros). respeclivamente, devendo 

sempre ser mantida a proporçto de 1 :1.25(um para 

um vfrgula vrnlli e cinco). 

8.:u. As plac.es c1e11em poesuir superllcie plana e 

resistir a mtemp6na. 

8.3.4. As lelr• devem poaaui1 40cm (quarenta 

centlmetroa) de alura e o traço deve ter 3,00cm (três 

centlmelrcs) de largura. 

8.3.5. Aa lelras devem possuir cor bra,IGB. o funJo 

deve aer na 001 VllliT\8flla 8 a margem na 001 branca 

11.3.1. Aa placas de Sinalizaçlo ~ ~ S8f Rumínedes 

pele ........ de IIUmW\açlc •••• .,..ICÍI ou - .... 
do bpo fluoresoentea. 

8.4. 0a mater1aia de ~ devem po&IUII 

baixa Vllloddade de propagaçiiO de chame, OOilforme 

pnNislo na tabela 3 do A.fota'llo 2 da5ta no. ma. 
8.5. Aa inalalaç6es el6lt1cas devem Mr 8lleCUiadas 

em conformidade com a N8R 5410 claABNT. 

8.8. Em-*- noluria devem-~ 

&IS'- de ilumlnaçlo de etnelg6ncla de forma a 

garantir a aafda do púbico com segu;ança. ceso 

ocorra fallla no fcmeclmento de energia e!Mnca. 
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6.7. Sistema de extintores dimensionados em funçlio 

dos rlsc.os de Incêndio especificas presentes no local 

do evento. 

5.8. Todas ss massas metálicas existentes em 

palcos, arquibancadas oo outras estruturas 

existenles, devem ser eletricamente aterradas. 

6.9. ·os palcos. arquibancadas ou qualquer outra 

estrutura de apoio montada para o evento devem 

po~uir adequada estabilidade estrutural. 

6.10. Nos casos em que for prevista a lnstalaçlio ou 

montagem de estruturas, tais como palcos, 

arquibancas, camarotes ou similares, deverá ser 

apresentado um croqui onde conste a disposlçlio 

~essas estruturas, localização e dlmensõos das 

saldas de emergência e das instalações de combate 

a in~ndio. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

7,1. Nos eventos com utilização de fogos de artlllcio, 

alêm do presctito nesta norma deverao ser 

obodocidas as prescrições da NT 009 - Fogos da 

Artifício. 

7 .2. Serão realizadas vistorias inopinadas no Intuito 

de averiguar se as medidas previstas no laudo técnico 

emitído pelo responsável tecnico foram efetivamente 

adotadas. 

7 .3. Os casos omissos a presente norma ser ao 

solucionados pelo Chefe do Centro de Atividades 

Técnicas do CBMAP 
7.4. Nos casos em que o ser~~iço de prevenção do 

CSIN\P seja contratado poderâ ser dO;pensad• • 

exigOncia do ser~~lço de brigada de in<>lndio. 

7 .5. Esta norma entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

7.6. Revogam-se as disposições em contráriO. 
ANEXO 1 

MODELO DE LAUDO TÉCNICO 

LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCi!tNDIO E PÂNICO PARA REALIZAÇÃO DE 

EVENTO 

1. Responsável Ttcnlco: - ·-----

2. Registro de ART n': _ _ .. - ----

3. Tipo do evento: _ _ •. 

4. Endereço: 

5. Horário de Inicio: _ _ _ 

6. Horário do Termino: _ 

7. Púbr.co Máximo Permissivel: _ ___ .. 

B. Número de Brigadislas: _ _ 

9. E~truluras de apoio existente.: 

( ) palco ( ) arquibancadas 

( ) estrutura de iluminação do palco 

( ) outras estruturas (especificar) __ _ 

10. Ctassiflcaçao da cobertura o materiais de 

acabamento (conforme NBR 94-42): 

( } Classe A ( ) Classe B ( }Classe C 

( ) Classe D ( ) Classe E 
11 . Sistemas de segurança contra incêndio e pânico 

existentes: 

) Seldas de emergência 

) Iluminação de emergência 

) Slnalizeçao de emergência 

) Extintores 

) Hidrantes 

)SPOA 

) Atcrramento elétrico de massas metálicas 

) Dimensionamento das instalações eléllicas 

conforme NBR 5410 

Macapá-AP, _ _ de_ ·-- de---· 

Responsável Técnico (Q : , 
ANEX0 2 

TABELAS DE DIMENSIONAMENTO 

TABELA 1 -DIMENSIONAMENTO DA BRIGADA 

DE INCÉNDIO 

r ·PL!BLICO(quantldado de=PÜMERO DE~ 
I . . pe11Soa&) ... .~RIGADIST~ r-- Até 1000 03 1 

(DIÁRIO OFICIAL) 

TABELA 2-CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OE 

ACABAMENTO QUANTO AO INDICE DE 

PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DE CHAMA 

A 

B 

c 
o 

.. E 

(CONFORME NBR 9442) 
INDICE DÉ P_R_O_P_A_G_A_Ç~Â-0--·~ 

SUPERFICIAL DE CHAMA 

0 -25 

-26-75 

76-150 
. ·---1-51 .:·-400------l 

Acima de 400 

TABELA 3 - CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE 

ACABAMENTO EM FUNÇÃO DO TIPO DE USO 

CLASSIFiCA'Ç.~DO .. USO 

MATERIAL 

•. CIJI.SSE A •• COBERl\JRA 

CLASSEA.-8~- -· PAREDE 
-- ~=----.J 

Secretarias de Estado 

Educação 
-~.------.. 

José Adauto Santos Bltencourt 

EXTR.\TO DO r (St:CUNOO)TEN.~tO 1\DITI\'0 AO CONVÍ:.NIO N° 
OIG:lllOOI- SEED 

~~t~:u!).,~~~çx~·~~~f~~f:D c -.{a) Ct\JX,\ f .. "iCOLJ\U IN~íl1'VTO 

Cl.flli'{ll(J PllfMif/RA: 0 r rucnle Tu mo Adifi\'0 ltm pôr objeto al!cur 
o CONYl:NIO 016311004 - SU:O tru 5111 OilUub. Quilll11 con formt • 
st:gulr. 

p.JUSlJfA QUINTA - Orl VI G&NCCA: 0 ('lrne-nt~ convenjo ftc:.a 

J.rorrocado 2 partir dr OI j=-nriro t!c l OO!Ii • 28 tle h:nreiro de 2005. 

(l.dl!Sllf.A SEGliNIM • Pcrnlancc:c:m inaltcndas ;as demais Oil&sul:as c 
t:on~ i ç~s n labdccir.J .. , no instrumento rarintip.al 

lXTRATO DO Y (URCF.IRO) TERMO ADITIVO W CONVÊC'IO 1'i0 

OIGS/2001- SEED 

l n~lrumwtos t !'artes~ CEAJSEtl> e o(a) CAIXA ESCOL..\ H. -"AO 
FRANCISCO 0~: ASSIS. 

~..::!.ll!l:"l!iiHA: O prntatc: Te rOlo Aditivo tem pôr- ubjcla alterar 
o CONVENIO 016~00<1 - StEO rm sv.a Oáwula Quiala. conforme: a 

sctuir. 

ÇU'U.'\UIA QUINTA - DA ~: 0 prurntt t.onvê.n\o fic:a 

11tur rogar.Jo 1 pArCir Llc OJ jutiro de lOOS :a l& r.Jc rc"ud ro de lOOS. 

Cl.tÚ!St!U SEGUNIM • Permanc:ccDl ln.'\lltutlu J.'i llc:rnals Cl:!lu~ul.as e 
contli~(t(',S ullbclc:cith.s no inilrumc:nlo rrindJl:ll 

tfli5/NARAM: O Stcrcliiio [~~~~' ~~~·~onlc ~• CAIXA 
ESCOLAR SAO ~RANCtSC • AS: S. ~ 

I 

'V "" ,,: I 

AOA IL'J'ON l> ·us LV DOS Ao OS 
O.efe dJ. Uni Contratos c ConvCnio · SEEO · 

E XTitATO 00 2" (SECUNDO) Ttllf\10 AlliTI VO, AO CONVt; NI O NO 

0167nOOI - S[EO 

Juslnuuc.nlo~ c Puces:: CJo.:AJSJo:a-:o c o(.a) CAIXA 1-:SCOI.Ail Jt:.'iUS Ot 
NAl.Aitt:. 

CI.Áf/Sl!I.A PRIMF.fR,t: 0 JH't Atnk Te tato Adil iva tem tldr objdft allcrtr 
o C?NVtNIO R l67n~ - sr-:r.o (In 1\U Cl:iu~oub: Quinla, ccnro rDIC: a 
S('~UII', 

C/.A'U.\'UU OrJUn'A - DA }'ltit?~'ÇfA : 0 presente COJiv~n io fic: A 

prnrracatlct I Jlarlirdc Ot ja nC:.:u tlc 1005" 28 de rc,•treiro r.le lOOS. 

~1.1 SEGUNDA • rumanuem inallc:ndn .u d t onU O Jusulu c 
tondiçõo e."bbdec.ld:u btt inilt'U tutalo rrincip~l. 

d'\,\'INARA/!1: O Sc:trcfido de ~uu~o ~ o l'raidtnlc da CAIXA 
f. SC:OJ.Ail JtStiS DI: NA1Í:. 

ADAILTO~~rfS~=~TOS 
(.1Lcfc da Unitl.ad~: de Conlr•tos c Couvinto. SCEO 
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EXTilATO DO 2" !Sl:GUNOO) n;I!MO o\llll'CVO AO CONVENtO N" 
Ol69floo.a- St-; ~:o 

l n.drumcntos c J,artn: GF.tVSEED c u(:a) CAIXA tsCOI.An Jost: m: 
AI ,.:NCAI!. 

Ç(ÁUSUI.A PRIMEIRA: O presta te ·rcnno Aditivo tc:rn pôr objtlo aherar 
o CO~'Vt:NIO 0169/l004 - SEEO em $Ul Cliu~\l l a Quiata, conrormc • 
ut,uir. 

O .iUfUIA Oli/Núl - pd V/C~h'l'IA : 0 pracntc co ll~·lnl o (jta 

prorro~~üo a partir de OI j aneiro de %0()5 a 18 de lc:verciro de 20a~. 

Ct . .tiUSUWt SfGUtVDA - Pcml:aD«:tm in~lttrad:n u üemais Cli u~ul:u r 
cnnd l(llu estabtl«ir.Ju no irutrumrnto principal 

AS.\'INARAM; f? Sc:nc:tl~\lt l::.duuch c o Prnu.lrnlc- d :a CACXA 
>:SCOI.o\H JOSt Uf. ALI:N ' 11. 

,\OAILTON n.~J~JfPiiÁNTos 
Chefe d.a Um :~tr~tos e Convlnto . SECO 

I:XTHATO DO l' !SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CO:-<V(C'IO N° 
omnoo4-stF.D 

l n~trun1entos c Putrs: Gt:NSEt:O c o(a) CAJXA I:SCOJ...,\It JO~J: 00 

PA'fltOCiNIO • 

~4 /'R/MEIRA: O Jlrt!'cnle Tt.rmo A~ith·o lc:m Jliir objelu altci"H 
u COJ'\Vt:N tO 0111fl004 - S L I-:1) c:m ''-~' Ctju~ul:o~ Quinta, conforme a 

lttuir. 

c..t..,&JiSVWt OUtNTti - l1.f V{(j&.'*'CIA: O prescn1e convrnio fir:. 

prorro~:ado a partir de 01 jaodro d' l OO.S a UI dt. ftn:reiro de 200S. 

Cf.Ãll.(lll.A S~GUNOA • l'ermane-cern in:tllc:n dn u dcm2i.s Cl.iu,ul:u c 
conJi (k'i eslabclcc:idu flO insl rumtnlo vrindp.ll, 

Co\ IXA 

EXTRATO 110 1· (SEGUNllO)TEI\MO AI>J'I'I\'0 AO CONVÍ:SIO N" 
Ot?JnOM - SEEO 

Jn:lromentol c rarcr.o;: GJ::NStEO c o(a) CAIXA ESCOLAR C /\ ~-n:I.O 
ORA C' CO. 

~.A I'R IMEIR . .C: O 11rc:.sc:nl t Te-rmo A"'-ith·o tem pôr objeto allc:rar 
o CONV~IO Ol7J/lOQ.l - SEED t nt ,.ua O .iwula Qui•t• . cunformt a 

S(lllit. 

ÇJ.ÁIJSUI,.A Ol/JNTA - DA VIG~NCIA: O prutn ~t. con,·in iu fica 

prorrogatJo a parl ir de: 01 j aaciro üe 1005 1 28 de rr ... erc.iro Üc 2065. 

Cl.Ãli5Ul.A St;'Gl/N{JA - Pcrm.antcrm inaiCtraÜIIIS . , t.lc-mais t:liu,ul:u t 

tonüiç6c-• csta bd«iüa.s no iMiru rucrtiO printi11al. 

~.:$.~1NAMM; O Secrc-tirio ~ülue:t(lo c o Pruidcntt d:J Ci\ IXi\ 

F.SCOLAR CASI'ELO HRAN (\ 

f1QJJD"r. 
AOA II,TON O ~II.VA J;J~Jôs 

Çhc:fe d:~ Unid=Mk Contr.tto• C' Cunvtnio - SEl!O 

EXTRA TO 00 r (SEGUNI>O) T~ltMO Allll'J\'0 AO CONVi:NIO :<0 

OI7S/200I -s~:w 

1rutrumratos c l'artc-s: Gt:.\/St:J-:0 c o{a) C\IXA t:SCOL...AH. MARI,\ 
Bf..l\NAnt:Tf.. 

Cf_.Allflli.A PRIMP.IRA: 0 pruc:n lc Termo r\Liitivo tc111 J1Ôt objr lo alterar 
n CONV~NIO 017S/200.S- SEEO CIU ~u..a Cláus ula Ouinl:l, cun forrnc a 

!ietuir. 

Q.ÁUSUIA Qli11\'TI1 - DA 111CSNCIA: o prc:Jcnh: C(la'\'ê.tliD r,u 
pi'Orrogado a fla tlir tlt' 01 jaotiro c.Jc 200~ :1 lS de fivtrc.iro de 1005. 

ruilJ.S.llt.A S&Cl/NDA • l'c rnunetcm in~lttndu as drm:r.h Cliusul:u r 
Cftndiç6c:s utabc:lcc:i..Ja..s ao il'lltrumcalo princip~L 

ASSTN,IRAM: O Sc:cnli ri l.lt Eduu~Jn r o PreJit!,·ule da CAI X,\ 
ESCOl.>\ fi MAlHA BERNA tTf. 

umr~~os 
de: Ccntlillos c: Coa\.inio - SEéO 

EXTRA TO 00 l" (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO ÇONVi:NIO 1"0 

o mnoo~- SEW 

l n.st rumtntos e ~artc:.s: GE.AJSEt:O c: o(a) CAIXA ESCOl .. \1\ MAillA DO 
SOCORRO S~IITII. 

ÇJ,ÍIISUI.A ~: O pttsen!e Termo Adiljvn ttm põr ubjclu alterar 
o CONVV.NIO 0177/lOO.C - Sl::.J!:O em .sua Cliu.sula Qaiau. tollft.~rmr. a 
$CI:Uir. 

<:tAtrSlll.A 01/lA..TA - IM IIICP.NllA: O prenntc coavênio fica 

(lrO;~ot •üo a partir de Ot janc\ro dt lOOS :a 18 de Cnt.tciro dt lOOS. 

Çf,ÂU.\'lli,A SITCUNQA - Pcr'otunrctm in:. llrr.atb~ u demais Cl~us\1\a~ c 
conüiçks estabtlccidu no i n,lrurtttnto pr ia r ip.1l. 

A.(S/NARciM: O Sccrrtãrio ~.ducaclo t o P~oid Dlt da CAIXA 
t~~C:OJ.AR MAniA 1>0 SOCO o~· ~ I : I ~ 

I ' ., 
ADAII.TONnt: SSLV I> S . A OS 

ChrJc (];~ Unid:tdc de Cunlr.~ros c Convênio - SEED 

t::XTitA TO 00 1" (S<GUNDO) H liMO AOITIVO AO CONVi:NI(I N' 
01191200" - su:u 

hu.lrumcntos c Parte;: Gt:AJS•:EO ~ o(:~) CAIXA J::SCOLAn MARIA 
MAt:O~OEUS. 

ÇI..ÁfiSUJ,..1 CRIMEIRA: 0 pt~cnlc: Tcnno Aüili\O lcllt 1~r cbjrto ;~llfi'U 
o CONVi.:'\10 0119120Q.I - SEt:n tm sua Clãulu la Qui.u .a. con(orme ,. 

~~ui r, 

Ç(AlJSUU OUINT~ - I>A VJ(i$NaÓ: O JHUtnte convtnio fica 

JlrOrrocado a p:ar1ir de OI ja11eirft de l OOS a 18 de fcnrclro l.lt lOOS, 
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Cl 4USUU secutHM ... Pc.r-..•«c• l••lltn.du u dc••lJ Clhsu1u c
c .. diÇ'ks Qlakt«idu • • iJUinntt•l• pn.ap.~L 

E:\ TRA roDO 1'" (SECUNDO) TERMO ADITIVO AO CON\'UOO N" 
OlllnOCU-SEED 

l•sclrMmcatos c r.r1n; GEAJSF.J-.0 c- o(a) CAIXA ESCOI.AA. MÁRIO 
AMJREAUA 

CI.ÁUS~ f!IMEIM. O prutntc Tumo Aditin tem pôr objeto alterar 
0 CON\'.EMO 0111non4 - St:I::U til •ua Oâuaula Q~&iat.a, t.onfnrmt a 
ueulr. 

~u~: O prcKAtt convênio fica 

pronocado a ••rtirtJcOJ jutlro dtlOOS ali de- fr"uciro d~l005. 

(kd(!SliiA ,t;t"GUI\'QA ... Ptr•••«t~:t in..lu:nd.ai u dtMab Oiuslollu e 
COfu.llçbH c:st.abrtc:cillu Do i•lfrumC"alo prindP-L 

EXTRA TO 00 l" (5EC~~OO) 1 ~11\10 ADITIVO AO co:wi:NIO N° 
OIU/11114- SEED 

lastrumC'nlo-' c P••ta: CEAJSF.tO c o(a) CAIXA..ESCOLAR MOOELO 
GUANABARA. 

~(.d 1'81MEJ.M: O prenlc Tn•t Acbtivo lt.,. pôr objt'lo alte.nr 
t CONVENtO OJ&J/100.. - SEED tta 1u.a Oiu.sub Q11i•ta, to•f.rac a 
SfllaÍr. 

qJUSUI,d OliiO'rA-=-../}.._~ U pratntt convia;o f'"ICa 

prorror:a!.1111 t par1ir dt OI jaM:ti"D d.: lOCU tll dt (rnrâro d~ 1DD$. 

EXTRA"! O DO 1" (~F.CliNilOITERMO ADITIVO AO CONVtNIO N1 

Olllll004 -setD 

lmfnn•c.•l" .: Ptrtts: ca: . .VSt::t.O c o(a) CAIXJ\ ESCOLAR PADRE 
\'ITÓRIU (; .. l.I.IA 'I 

!1.i.J.'SII~~1UJ!4.• O pr..uoote Tr,...• Adlli- ka. põr ot1jcto ahc.nr 
o CONVt-:tHO OIISilOO.. - SEED tm tua Oiu.a~&lt Quiata, conJonDt a 
•r-c&ur. 

CLÁUSUlA QUINTA - O.::f VtG&NC/d: O pttstalt coa'\'illio lin 

IJf'Ofrocallo • f'IJttir de DI jucu·o de 1005 ali dt Cnrrwir. "e 1005. 

t..XTIIATO DO l"(SFGliNDO)l EK~J() ADITIVO AO CONVÜiiO ~· 
otn1:oo.-s~w 

IIUiruMtll .. t PlrtQ: CEMt:ED t -c•) CAIXA t:.SCOLAR PRINCESA 
17..ABEI .. 

Ct_.lll.fUI,f rBIMEIRA . O prauH Trrme AWti'• ttna p;r objtla •IU:nr 
• (.'ONVENIO 0117(2~- SEE.D c:oa a.u• O.iQab Qvâata, coaf•rmt a 
M1:;1Af. .. 

C(,AU.tUU CIWNfA - 01 Yl(,'ft\ 'CIA: 0 p"'""tt con~i. rll(t; 
pi"Drroc.do • parhr dr Ol juriro dt lOO$ ali de: rntniN' ck1105. 

C't.1t1Sl1U St"'ÇYf\'LM • t't,...ncu• hultt:radiJ u dc.•ail Ohnllh r 
coadi{btJ nlakiK.iliu oe il\lr•rat•lo pnodpaL 

t .:\Ttt;, TO UO 1'" (Sf:GUNDOITERMO ADITIVO .. 0 CONVtNtO N• 
OIU/lOOl - SEED 

IA,Irumrntus ~ Parta: Gf.MI::t:O c: Cl(a) CAIXA ESCOLAR ELCV 
RODRIGUES LACERDA. 

C/JUSlllj rRIMWA: O pi'QCJIIt 'l'rrwan Adibva Ir ar. pir objeto altrnr 
o COS\'tMO OlUilOO-' - SEED c:• tu.a Clbnla Quhu~, nanfermt a 

ruusuu OUI.VJ'A - IM VIGtNC/tt: o presa~ coavfa.io (la 

prertOEado a pariJr d.: OI )11tt1ro dr 1005 a U de fn·uc:lro 4r lOOS.. 
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EATRATO DO 1" (SECUNDO) TEM MO .. DITIVO 110 CONVtNIO :O."' 
0191nocu- ~u:o 

hulnntutos c: Putn~ CEAJSU:D t: I(•) CAIXA t:.'i:COL..\R MARtA 
MERIAN DOS S. C. l.ERI'iANDES. 

CUliSºtt:: U/i.CE/&1: O prue•lrTt,.a A&bh•e kCR p&r o)Jdaallrrar 
e CONV '10 Olflfl00.4 - SEIO c,. ••• UiYnla Qv••U.. c.edornM a 
aepir. 

qJr:wu Ollll\7if - Od~; O pn-Kntr <Ottvfnlo fica 

prorrqado a par1ir l.lt OI juti,. dt lOOS •li IX (rvcrtiro ~.: 1005. 

ctJliS(IU s,.~GlJNOA • f'rrw•M<t. lnlluaclas IJ dt••U Oâoulu r 
tllftdt{6fJ: otalH:IKidu •o l•.struotc•to pri1dl)1l. 

dSSINAMM· O Stcft.llrio de t:duu{lo t a rraidcntt da CAIXA 

ESCOl. .. R MAKIA MLIUA~S 1C. FEJ.~r •. • 

1\DAILlON ~!A llOSSAe'TOS 
Ckrc da U•ld.adc dt Coc\tratos c Convénio • SEED 

E.XTRATO DO J" (TFRCFIRO) TUUIO ADITIVO 110 CONVtNIO 1'0 

01nnoo•- SEED 

ln.slntmtnlol t ~artn: GE:Mtl!ll c f(a) CAIXA ESCOI.ÃR DAS 
PEDRINIIAS. 

cUusuu rttlt.tCf•A· O l•raatr Tr.,.• Adilin klll p6r objtlo 2lrr.nr 
t CONV.Cf'I(IO Ol,lllto-4 - St:FO m~ •u C"UYJub QUala, coaformc a 
~oqWr. 

~QUINTA- DA f'lcitrQd. O pnnnle cocnàtio r~t• 

prerrovtJo 1 .,-rhr ~r OI J•Ad,.. W 1005 • U -'t lcYtrttro de lOK 

F.XTIIATO DO r (SECUNDO) TERMO ADrriVO AO CONVtNIO N" 
01~5/l004- SE~D 

lculrumtnlot t P•rt~~ C~AISEED t .Ca) CAIXA t:SCOI.AM Rlf111 DE 
ALMEIDA BEURkA. 

ClÁUSll~ UQ.~&l~d~ O prturue Ttrmo Adilí\a lt rll p&r objdo 1llcnr 
1 CONV 10 DI9SI101).4 - ~EED •• JUI CU~t~•l.l Qui•l.a, unfor•r a 
ur:uir. 

Cl.tiusuu OliiNTA - DA 11Gt/'!C!d· O pi'Ut'fttc co•vbio rta 
prornr,ad• 1 partir de OI Jaoa,.. de l OOS all-'e (C''t'\"roi'O dt lOOS. 

Cúiusuu SEGUNDA • rrnouttcl"'l laallc.radu u dc:mais (."Uuulu c. 
co•dl{ks aubd«idu ne '"""'•e11t• pri.dp•L 

L~~CA~~~~~ ~~~~~~~r~;(frrn• n:~>dalt da CAIXA 

ADA ILT ~t..\~~SAHTOS 
Qcfe cb U • de CODintos 1t Con\'!rwo • SEE0 

EXTII.ATO DO%" (StCliNilOITERMO ADITIVO AOCON\'tNIO ,. .. 
019711004-SEED 

1Miruruulo• .e Jl.rtcs: Cf.A/SEto r o(a) CAIXA ESCOLAR IRINEU DA 
CAMA PAES. 

cUu.Wt.A ri(IMfiM: O prut.Att. Te uno Adithu tren p~r ob]tlo altenr 
• CONYfON10 Ol97n~- Sk:tU rm sua C1hsul• Quinta, tonformr 1 

n&uir. 

C!JUSlJU Ol/INTA - QA VICtNqA: 0 prtttDir cunvênio fiu 

prorntaefo a 11•rtlrdt OI j;~~anro de 1005121 de (ntr"t.irt de 1001. 

t.HIIA10 DOl"(SEClii\OO)TlKMOAJJITIVO .. OCONVÍNIO N" 
Oltm004-S!F.D 

hslr .. ,cnlu• t rarlu: CEAISEED t 41(•) CAIXA tsCOUR UJCI.MAR 
AMORAS DEL CASTIU.O. 

CLtiCJSU~ UU.IElld ·O pmolr Tn-.e Adilivo tr.• pôr ubjtlo alfrrxr 
o CONVENIO Ol,/l004 - SEEO .... aua Ohs•t. Quiol~t, tonformt a 
Mstu.ir. 

CLÁCJ.S'UU OWNTA - OA Vt(jGNÇtA: o IH"t':Stnrc UO\lÃin nu 

protTUpLI? • par li r de OI jaltt'iro ~t 100$ •li -'t (nrt'f'lro dt: 1005. 

f.XTRATO 00 1" (SECUNDO) TEM MO ADITIVO AO CONV~NIO 1\0 

110 lllOCM - s~ro 

lulrw•<otos r Part<1: CEMiEtD' o(o) CAIXA f..SCOI.AR RAIMUND,\ 
DULCtNtiA M. DA SILVA. 

ClÁUM4" M/Mfllrf: O prra.ult Tft"ftte AdJiiYo lr.m pór objeto altuar 
o CONV[..,._.IO 0101/lOCN - SEED r.• ,., CUu111lll Qul•ta.. <oafonnc a 
Jf~VIr. 

nJusuu OW1yrA - DA VlçtNCIA · o prou1e ronvhlo fKa 
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pr•nvcado a parbr d~ Ol janc•r• tlr lOIJS ali de: fcwrc:iA de lOOS. 

ewiUSUU SEClb\'DA • rrr,.aMWn iuhc~ISu as dr.-ai:a OJ,usot..s r 
<oadide:s ülabcktldJJ nt h\Stnrraurt pna.upaL 

AS,SúVAI!tW 0. S.rl"'j d~ooc~o .< o~....Jr.olt d• C\1"-' ESCOLAR RAIMU);DA I~ \ I ~~!jt~ 
'- IL .'> 

AD~ILT Jts SI \' :Óos NTOS 
o"':rc da U111Jidc de Colllfa(OS c Co-1\~nao. S~.fj) 

EXTRATO DO 1" (SECUNOOI TERMO ADITIVO AO COI'Vt."<IO N• 
Ol(IJQ004- SF.f.D 

hulru~~trntoa c l'at1tt: Ct:AISEEO , o(a) CAIXA f.SCOL..\R RIVAf\OA 
NAZARÊ UA S. C:UIMi\RÁilS. 

Ç(iUrlf~ tHfMEIM: O prtnnlt Ttrma Allilh·o tt.m p6r objtlo ahtn.r 
0 CONV NlO OlOJ/loo.t - StED im sw11 CUUJwla Q1.unt:a. c.oa(ormr • 

.u:auir. 

Cto~i(l.';(l(,tt QlUNTA - ll1 tltCE'YCIA : o protiiC C'IIO't'VIio nu 
prorrocadt, partir de na jueiro dt fOO' ali dr kvtrcira dr lOOS. 

D'TRATO DO r (S~:CIIhOO) TtRMO ADITIVO AO t:owr.NtO N° 
lllOVlOCU- SEED 

lulnuuatos t r•rtct: CEAISEr:O ~ -<•l C'AtXA ESCOLAR SAI"''A 
INÍ:S. 

~IA UJMCIB.tl: O prdota,lc TerNo Adilivo Irra p&r objclo .allrru 
o CO:'IiVF..NtO Ol05n00-4 - SEED rr:n ••• Obsuta Q&~l•ta. conlormc • 
St'&•ir. 

CLdt1SUL1 OU/f\7A - OA VJGthÇ[A.· 0 protlllt' coni010 r~tt 

prorroc•tJo a )ltrlir dt 01 janciriJ de 100.5 a 18 dr toerdi"D d~ lOOS. 

QAllSUU S1."GUN/)A • Pcr..,anf!JCrn& huUtu.du u dtntli.J Cliusu1u r 
undltk:s nlabc:h.'CidiJ no hulruretnlo prhtCÍIIIL 

txTR .. TO DO 1" (StGU"OO)HRMO ADITIVO AO CON>'t.~IO ~· 
010711004 - SE ED 

IDSit'UD'ItnCOJ c rJnn; Gt.~~W r a(a) CAIXA tsCOt..A.R SÃO 
BE~EDITO. 

ClJUSUkf fR/Idf!Rd: 0 pttaa~lr TtnDO AdtliYO tnt pÕt oltjc:te altrnr 
• co: ... vt.,IO 01071100 .. - ~t:t.n ._,. SUJ CUYSilla Qu•••a. rNfer-.r s 
SC"pir. 

CLÁUSUU QUINTA - IM VJGi=''Cld: o ruarrtlt tonfnit ria 

pro meado • p1rt1r dr OI jue ... de lOOS • lt dr Ctvtrti'to dr 1005. 

cLJusyu ,SEGUNDA • rtr'm•n«,.._ lnallcrad~' as drmals CUwulas t 
c:ondi<6ts tsla~IKida.seo IDalriiMt.-lo rnnc.pa l 

A.fS!NABAM: O Sm<1lrio ~< ·p...,. lo~o~"[.d 1< 
ESCOLAR SAO DENEDITO. ~ 

i.J. ':. 1\D/\I~TONDE.tt; ~A > ~. ·1 S 
Chefe cb Un1~dc pa1u1o t Can,~rao. Sl!llO 

da Ç,\IX .. 

EXTRATO DO z• (SECUNDOI TERMO ADITIVO .. o CmWbiO 1'0 

01twnOO<-SEtD 

l•stnmutu c P~rttt: G t:A/!il~lD t o(a) CAIXA tsCOLAR SÃO 
LÁZARO. 

Cl.ÁUSU~ rlfiAlfilM: O prautc: Ttnn Adiliu te. pir •bJtte 1ltrur 
o CON'VENIO 010'91110,. - SEED t• sua Cl:ivsul1 Quia11 , unlor~~c a 
Mf.lÜ'· 

CLÁl'SW 1 Oli!NTA - 1?tf vtCittCIA: O pruentt conia•o f'i('a 

prorr.c.atS• • partir de OI Jutiro d~ 100$ .a li dt ft.,.crtir. de lOOS. 

o.AUSULA SI!4'UNUA • Pr:rmanc«• io• lrrrad•s ._. dcnula C:UuuJas • 
c .. d~fa at•bd«ldu no hulnnDtnto prí.dpaL 

ASSJNA8A.'f 0 Sf:.tfdjrio ~E.cuuçh « o Prc.illrnlr da CA,X.A 

ESCOI.ARSÁOLÁZAIIO. ~ c o (J 

ADAILTON 11 ~j.-L~ itiQ·, 
C.."hc(c cb Unidade: CoAinlos c Cun~n10 • SEEU 

f.XTRATO DO l" (SECUNDO) TERMO AI.JITIVO AO C:ONVt...,IO N• 
Olll/l004- SEED 

lutroootoiOJ t raroa: CF.A/SEW t o(o) CAIXA ESCOLAR SERArtNt 
cosnrERÁRIA. 

CLt{ysuu fBú1tCfM.· O p~Cidlt T~o AtUtiYt tem pir ebj,·to allrrar 
• CONVtNJO Olltlloo.t - SEED r.ra sua Oh.Jull QW•ta1 cu.rormt 1 
.wcuir. 

CLlusuu OliiNTA - DA VICittCIA, O prarnlc c.a,ülo ria 

pror,...ada . panirdt OI Jantiro ... 1005 I li &Jt rrnrdro dt 1005. 

CUl/SUU SECUNQA • Prnnute«.m iuht'radu u dr•als OJ•nl.u ~ 
c01dich:s utabtktKba" ln.stn.•tnlt priDd,.L 

I:SCOLAR SERAFINI CO~T RÃ A. n : ASS!&tBAAf· O Sr:crdhie!lucaflt c • Prtsidratt ll.a CAIXA 

ADAILTON •t i kAtbfe~ 
OM:fc: da Ut~rdilik dt Contnh,. e Con,·Cnio • SEED 
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EXTIIJITO DO 2' (SECU~DOj TERMti.AiliTIVO AO CONI'Í:NIO N' 
Ol i312G()t S.S·Y.<n 

_;·~ i''· $ 
Jrutn.nncnto.!. t l'artu: Gt:A/St:ED e c(a) CAIXA ESCOLAH ZOU TO 
NUNES. 

CLti.tiSJ!J.A PRIMWRA: 0 pn::~o l~ i:ir·~~Adi tivtl l t nt pôr objtlo Jlltr;Jr 
o CONVÊNIO Ol llflOtl-4- SEEO <rt.t '$~~ CI:lusula Quial~. conCormt a 
seguir. ;, . .: t..,·:. 

f.Ld.UJI,JI-d_,!'l/ll't7A - DA ·;iJit/CM_; O ttrrsrnft' r;on,·i:nio tin 

llt orroia tJo 2 partir de OI j:anriro t.lc 100 5 al~ !.Ir Cc\'Crtiro tlr. 20 0S. 

p't::-- .... 

r.XTitATO DO r (SECUNDO) TER~·Io ';'\UITIVO AO COI\\ ' t NIO N° 
OliSilOO.- s t:w 

Jnstnur.tn lol c rutr.J: GF.AISE EO t o(a) CAIXA ESCOW\H. AMil.AR 

ARTUR UJU:I'ôiiA. ... ::.-r 
(!,A l/SI liA I'BIM&fRrt : O Jlreun tc ;!cr.m1o Allili\'O t ~m pür objeto alltru 
o CONVt-:NIO 02151200.& - sr.ED . ~I'li SUJ. Cliusula Quinta, con rormr a 
~cgui r. L :•,,. ·.;;, · 

fb:i.!l-'i.I.!..LL .!!.U!.!:!Lif...=_Dd J~l<~: O prcscn lc: c.onvtn io fica 

JWano~;:.td., a 11a r1irde OI jan~iro :df! 2P?S :a 28 ~c fc:vc:rdro dr 200.,. 

çt.AVSUI..1 StG'U,\'Jl:L· 1'trma~~~f~'.'i~allrudu M dcnnis Clh15ulu c 
condições ot,.bt::lccidu "0 instrum

1
cnJ o pfincip:aL 

:~~gC;t;':~k~~.,,s~c~~;~oR ;l\~~~rJo ~c o i'rcsidc

1
nlc d2 CAIXA 

' ... I Dj, ':. 
All.\11,1'0N OE ' , ))!\ , I. VA <h'sAN S 

Chefe da UntdJde de ~ou,tr:alos t Con\in~ • SF.ED 

EX'TI<JITO DO l" (SEGUNDO) ·i'f:R~ÍO .i\OITIVO AO CO:<VENIO N' 
02171200.1 ~ SLto 

lrulrumcnlos c l'll t'IC$: GE,VSU:o'
1
e n(•) CAl XJ.. F .. "'iCOI~AR CENTRAL. 

UO M,\RACÁ. 
~- ! '• 

CI.ÁlJ!iU~: O prcunlc.Tcrr.to Atlilh·o Irra pôr objclo ::tltrr•r 

0 COi'\VENIO Ull1n004 - SEED em sua Oiu1ula Qt~-inl.l, conforme a 

sc:~uit. 

ÇI.Állflli.A QWNTA - nÃ\. Ufl...&i.QtJ.: 0 prrsc.nlc convinio fica 

pr urrottulo a rartir ~c: OI jantiro,d.·t 1~9.S_a 28 de fcnn:iro de 1005. 

( f<ÍCifUI.A sHr.IJIYJ'.d.. r rrm;a;;rccn; in,all cuii.U u dcm2is Cliu).ulu (: 
condi~6r3 ohlhclccitlas no inslr-unu,n~~- r.rincip2l. 

=.:•;;;~,:;~;~~';.""""' h]':" .. <"" 

'""""~\~kL ·~ """' Cl1de ch UnidaUc de: Conualos c ConvCnio • SEED 

EXTRATO 00 l' (SECU:-100) TERMO ADITI\'0 AO CONVf:.N!O N' 
Ol!M004- SEED .·. 

lrutrumcntos c r artu : Ct.VSf.EO c '?(2} CAIXA ESCOL AR f.~AGUNl>ES 
VASU:LA : 

CJA.US(JIA r&I.YEIBA : O prcscnle Termo Aditivo tem pôr objdu .1\le nar 
u coNVÍ:NlO OllO.nOO.c - St-:EO ~m iu• Oiusul• Q uint:t, conforme a 

~t'~:u ir. 

CLÁl/ÇW..A QfllNTA - l?A-- lqGt'f\'ÇIA: O pn . .srnte c:onvi:nio lica 

prorro~aúo a 1•arlir de OI jant iro d~ lOOS .i. 18 de: (e\Utlro de 1005. 

CI.JiUSUI~ • Ptrnuaetccn in:lltrradas as 1hm.ab Cl:iU1uJ.n c 
~:ondiç6u u t:abc:ltdd.at rr.o iD).Irun•tnlo pri.n<if) :t.l. 

MSINARAol(; O Sccn:lino~ dM<>~ < o ]Jresi 'P"'' d• CAIXA 
J::SCOLAR 1-'AGUNOES \',\ REI ~· ' ~·i; ~ . . 

u. \ 

ADAILTON OE J ~L D S. \~TO ' 
O!o.!fc: d:a Unidu:le de .. )~los e Convtnio • Sl!I::.O 

EXTIIATO 00 l" (SLCUI'DOl'ri:k~ '.l.UITIVO AO CONVÊNIO N° 
onlJloô't~SEEll 

lnslrurnentca t P~~rt n: GEA/SE.En.f o(.tl (,\IX/\ J"'.SC:Ot.Ak J . I. DO :"'A 

DEi'·iTA. ~IT:.._: 

CLÃC/SliiA CR1Mf.'Ul1: O prc.{fnlt"':T.crn\u Alliti vo lt'nl pó r objeto ~Iterar 
o CO~VÊN IO 0112noo.- - SEEO•:JJ1\..::Jtu Cliusul" Quint., conform~ a 
ittuir. ) ~; ,~r:-!i: 

q.jusm.A OIJINTA - mpvrttltt.'Cid: o Jlrt$tnlc: t.oa~·ênio fi~:2 

prurroJ:Jllo • rarlir dr OI janti r~:~~C':i lS de Ccvtrc:lro d~ l OOS. 

. :! ~_li'LM 
~'J1!i.lll:!../1. :c-m_u,l\~,'r .uull_erad u :u dcm:ai'l (.1 ilu.sula!<o e 
co ntliçóc• u t.aheh:dtl u nu • n~t r ~~\~:ll·~1.1~~tnc•J'I •I. 

-~~;;:~~~t.I.~O~~~~~~~" • . .r.E.i~}\~tlo •y• P!rni~d<ale d• CMXA 
·r t .. "1 ,·r ' 

!\ \. • ~ ... I ,'7 

ADAILTO,' ,JES SI .V A IJOS A fOS 
Chefe <b UIIIÚ• i.~~ljU c Convênio . srmo 

'"'"" "~ 
EXTRATO 00 l' (SEC UN Déf'tE'RMtl AIIITIVO AO CONVtNIO N' 

Ol W200,<TSEED 

hu ll"\\lut.•:tos e Partu: Gf.A/SELU e o(a) CAIXA ESCOLAR LARANJAL 
DO MAHACÁ. ·f , · •· 

.,J...l).l<,.l. 

(b{USl/I.A I ' RJJIF.IRA: O ~~~~o t\di th·o 1c:t"' põr objeto al!t n r 
o CONVENJO 021-4ll00-' - Sl':f.b Cti kua CUw1.1h QuiAt~. conConuc a 
)ti,:uir. ' -'· ' 

' \.:l:tr.; (1 q 
· Q~U.\'1/I.A OtJINTA : .P1· r/. ,{?b'C!A : O p rtnntc con1·ênio fiu. 

prorrogado a p.utir de OI j:a nciro L! e 2005 ~ l8 de fntt~ro dt. 2005. 
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ct ... iliSUI,A Sf:ÇltNnA • . rcr mJI\CCC:Jtl lnaUeud;u as dc:mai5 Cliwul:a.s t 

condiçGts ut:.btl«iJal no lnslrumc:nlo 1Hinclpal . 

F.XTRATO DO 2" (SECUNDO) TERMO AIJITIVO i\ O CONVÍ:N!O N° 
Oll6/l004- SEW 

[nstrumtnlos e l'a rtu: GENSr.t:D t rr.{:a) CAIXA t:SCOLAR OSMUNDO 
\',\LEI\'TE UAlUU;ro. 

CI.ÃUSU{A rfllMEIRA: 0 prelt:n le Tcrmu Adi!h·o lem pür objrtu alh:rar 
o co~·vrNJO Ol26./lOU4 - SEEO ~m SUJ C.t:luJ~l:a Quint ~. conrc.r mc: • 

Acguir. 
D.dl!:lULd Oli/1\'[A =..JlL.~: O 11rUcnlc: c ~nvi-1\io nca 

prorrogado 2 il<Hii r tlc OI j:~ontiro de 100S jl 28 de (e\'trtiro de 1005. 

ÇI.AUSUI.d st·GriNDA • Verm•nrccm in~; llcradu as d.:m•i• Cl6usul:a.s e 
c:.ondi~6t.s estabdrd das DO instrumenlo prind1u1l. 

dilirl"'dRAM; O S<crttát lo de Educaç.in c o rrni thnlc tb CAIXA 

ESCOLAR OSMUNilO VAL:xrr· nARilf.TO. • 

ADAitTON nY-J:usSILVA DOS SANTOS 
C11dc da U11itla!)e de Contutos c Con.,l nio · Sl:ffi 

t:XTI<JI TO DO 2' (SECUNilO) nRMO ADITIVO .\0 CONVtl>' IO l'ô" 
ouonoo~ - SEED 

Jn.slrumenlos c: P.artu: C •::.AJSEEO c o(•) CA IXA ESCOLAR 
r RESIOEl'f rt: COSTA E SI I. V A. 

CIÁUSUr I'RIN EIM: O prt:st.ntc: Turno Adi1h·o t~m pâr obj c:co altenr 
o CONV NJO 111JD/2004 - SEEU eC1 su• 0 4usul a Quinta, t o;.forn'e a 

sctuir. 
~f&....JljJUffA - DA VIG&NÇ(A · O prtuntc: con,·(nio ri ca 

prorrotado a r:arlir dr. Ot Janeiro d t 1005 a 23 de fc:nrtiro dt 2005. 

CI,...{CISI!l.A SEGl~!tJ • l'trmancttm in•ltendH a.s tl~:m1i~ Clãu..,uhu c 
cundiçõ('.~ u t:abdt.ci~u no lnstn•menlo principaL 

A.\'SI!VARAM: O St c:rct,rio tJ c: E.dut:t.~lo c o Pruillenle da CAIXA 
ESCOl .AR YRESIDENTÚfJ'5TA ~SILVA. 

ADAILTt.t;:±ffU &~mOS 
Chtfc dJ Ur~Mbde de:: Cootratos c Convéhio • Sl!ED 

EXTRATO DO l" (Sf.CUNOO) TERMO AUITIVO AO CONV~NIO N' 
Ol l81l004- SU:D 

l n$1rvmenlo~ c Partu: Gt:AISF.ED 1: o(a) CAIXA E..Cii:COLA R POSTE DO 

UREU. 

ÇLÁUSULA PRI\fiJ/Btl: O prtst~~lc Tunto ,\tl ilivo tem ~úr objero sllcut 

0 CONVE.i'iiO 01181100~ - SEEO em sua CIAu.sull Qu1nu, t onform~ • 

S'=&uir. 
(I.ÃUS(}/J OWNTA - Qll Vt GtNCIA: O prtlcnte cou,·t nio fic.a 

prtlrro~;Jd o .a partir Llt OI juairo de 10l!S a 23 Uc Ct\"t:rtiro c! C' l OOS. 

!;,IA UHI/.1 SI;'Ci.11liJM.. • r crmancccm inallen1las as dtmaiJ O iusulat. e 
condiç6rS tslabdc<ida..s no irn lru01cnlo princip"l. 

&f.IJ.VA&{A/· O S«rtl~ri u dt Educ.a'lO c o Prn.idule da CAIXA 

r.scou.n rol"rE noldJtu. 

A DAli. IJE ES '5 ffff SANTOS 
-, \. : 

Ch~:rc dA Unid.1de de Contratos e Cominio ~ SEED 

E>.'TRATO nO l' (SECUNU0)1'ERMO ADITIVO ,\0 CONV~NIO N' 
. OllU2004- SEED 

lnl lnarAcn1 oi t l'attt': GtAISESD c o(•) CAIXt\ f.SCOI.Alt ,\NTÓ~IA 
SILVA ~A('ITOS. 

Ç[.ÁU.Wif~; O pr~nle Turtto ,\diti\'0 tem ,,c, , objeto 11ltt n r 
a CON.'l&NIQ _Olll.nDO.C - SEED em .s ua Clhsula Qui nt11, cnttformc a 

~cç_uir. ~·-

~DA VIGtNCIA : O prtscnle convênio fica 

prorroe~do a-p~rli r de OI f:anciro dt lOOS a 18 dt fcnrtiro de: 1005. 

ClÁUSUlA SF.CUNDA • Pcnnuectm la.afler2d::t'l u demais CUunlu c 
C OndiÇ~,e,il .. tJCic-c\~n t:lll in.slnoru r tiiO p rincif'!Jl. 

CAIXA 

EXT!t.·Í:TO DO 2' (SF.GUNilO) TERMO ADJTIVO AO COI\VÉNIO N° 
m4/1 004 -S~W . 

' l n.strumentos c P.ar1t's: CE,VSEf.O t o(a) CAIXA. ESCOLAR OR. 
MURILO.~)ÍAGA. 

CI.A'rJSU(A rRI.tfEIRtl: 0 pru4:nl ~ Tumu Adilivo l t$rt ('Üt ot.jt:h> ~ltC"ur 
o CONVt-:NIO OllJflOO~ - SEEO rm su:a O.itasul.a Quin LI, confor me a 
sc-ç,uir. ~-...i.. 

Ct.ifll:wi r.A OWNú1 - DA VIC&M:Ll: O prt.st.tltc convénio fir..a 

rrorrogatlo a partirtlt OI j ~ndro de lOtlS • 18 tJ t fcvuciro Uc 100~. 

Cl.ÁltS'C/1.1 St:GUNlH • l,crm~ncccnt lnsltt':t•tlas ;n dt.m:.U OiustJla.s r 
cocdiç&:s esbbclt<idu no inslnumnlo priDCipal 

ASSINARAM· O Stcrtlirio dr Eduu~l• c o rrc:~hS~nle da CAIXA 

ESCOLAR J>R. MURli.O UKnA-f (' 

i\UAILl 'ON ~~lS~tHOS 
Ch~re da Unid~ e de CJntntos c C<MwCnio • SEED 
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EXTIV\TO 00 l' (SECUNDO) TEHMO ADITIVO AO CONVtNI<' N' 
Ol36/l004 -SU:Il 

la.~truntcnros e Pa rl1:.1: c:•:NSt-;EO t n(.1) (;,"\ l XI\ t.:..'iCOI.AH MM\OJ::L 
QUt:I KO:t~ li F.NJAMIM. 

CI.ÁIJS(JI.A Pk /M!'IRA: O prucnlr: T ermo Adilivo tem púr objclo allcrar 
o CONVENIO Oll6/l00-' - SEED t m suJ Chiusub Quin1a, conform e: • 
s~s;ui r. 

criVSli/A OWNfA - IM~: o pruente (UR\"Ínio rica 

l'rorrut:J tl o a pa ri! r 1le OI j.an ri ro de: 2005 !~ 18 Llt frv rrciro tlc: 2005. 

Çt.AUSlii.A SI-..Ji.!!J:!.Ut!. l,trnuncum inal1entla1 a) dem ais Clh a uhu. r 
e:ondiç~c:s c.dabcl~cida) nn lrutrumento principal, 

ASSINARAM: 0 Secnt.irio 4Jc Er.Jt.~ca~:lo e o Pro.idt.nle tb Ct\ IXA 
ESCOLAR MANOEL 01JF.n07. BENJAMIM. · 

AnAi t.To~JlBP1-~,Nros 
Ch~(e d:alJnidadr: de Contr:ato.s c Convénio • St:EO 

EXTRA TO DO .1" (TERCEIRO) TEHMO AUITIVO AO CONVf.r\10 N• 
onSilOO-'- s•:Eo · 

Irulrumtnlos r Va rlu: CEAJSEEDe o( a) C,"\ IXA ESCOLAR PAI.II-\ UK. 

Ç'/AUSUI.A I'RIMI-..IHA: O prnrntt' Termo Adilivo tem pô r objeto :&ltl.'ru 
c CONVENtO 02311,/10 (14 .. SEEO tru 'u.1 Clhuula QuiniJ, conrurmc a 

sr~uir. 

~1.1 QUINTA - nA VJGÚ.-QA; 0 prUCitlt t.on\inio liu 

J)ror roi:ado :1 JlUÚr dt 01 janeiro de- 200S 1 l ll de f~vtrriro de 2DOS. 

ru'USIJI.A .tf:Gl!ti&. Jlur.untttm indlcr.atlu a.s dtau i..s Clill:\ulu t 
condiç.Gu n bbtlctldas ao in~!rumC'I\Io prindtul. 

AS } l t\'ARAM: O Secu·o dt úl t.::uçlo c- n l'rc:sidcntc d.1 CAfXA 

'<! (_f-\",', 
ESCOL\ R PALIKll lt. k ±' ( 

ADAIL'I ,.: _em . SI VA DOS SANTOS 
Chcrc dA Un1d..1dc t.l c: Conlr.ltos c Convênto • SF-:ED 

EXTR,\1'0 UO 2" (SF.GUNOO) Tt:RMO AUITJ\'0 AO CONVi:NIO N° 
0!4nnoo~ - st-:El> 

t n3trumtn lOA c \'a rcu: Gf.AJS F'.F.O t: o{::r. ) CAI XA i':SCO I.AH. 
KUf\IAilU I\t Ã. 

~,...1 ?RIME/Bá: 0 prncnle Tc:rmo /\d lli\10 lr.rn pi1r objc:lo allenr 
o CO;'~;Vt:NIO 0140/lOO.C - SEED c:m JU& CUu1ul.a 'Quinta, conforme a 

iCi Uir. 

CI.AliSlll.A OUfNTA - nA J' IGf.WCIA: O pn)('n le ton,·~nio riu 

prorroc.ado a partir tl r OI j t nciro tle 2005 2l! tl~ re,·eniro dt. l OOS. 

ÇJ.ÁUSliM S~fiiJN{kl • Pc:rmanrctm inallrutlas as demais Cliu ~ ul~ ~ c 
cond itOts l'sUbdtdtlas no inst rumento )lfindpal. 

L.~COLAit KUMAiliJMA. , 
~~ O St.e:ret~rin] d'dun(:.o t o l'ruidcnlc da 

ADAILros o. ~~±ftfE~os 
Chefe da UAid:wtc de Contr;.to~ c Cominio • SF.ED 

t:XTRATO 00 r (Sf.GUNOO) Tt:HMO AniTIVO AO CON VÉ.NIO :--,·u 
0241/lOO<- Sf.ED 

ln~lr~o~nttr:tlos r Pa r1rs: CEA/SEED r o{1l CAIXA •:scOLAR J OÃO 
UATISfA MARCIAL. 

Ct.ll.'.';tii..A PRIMEfRtt: O prntnlt Tn mo Adilin lcm 1.õr objclo alluu 
u CON\'f.~IO 01-41/lOo..t - Sf.f.D ~m su.a O i usula Quinu, conforml' J 

~~.:ui r. 

Qj_U\'CI(,t! QUINTA - DA VI GtNÇIA: O prUtt~tc coMinio riu 

prorrog2d11 .a par lir tle OI ja11eiro dl' 1úUS a 28 d~ fevereiro de 1005. 

Cf.Ál/Sli/.A Sl-:fi UNDA • r Hmanecem inallendu u tlc:mais O:iusulu e: 
undiç6d utabdccidu no lftJINmt nlo prilldpal 

ASSI/IIdRtf.il: O Stcrtd rio de •:duutJo t o Prnidrnlc da CAIXA 

ESCOLARJOÁOUATtSTAl' kifl L ·h r,; 
AUAILTON ' . US ILVA ;;;fs·SANTOS 

Chert cb u,.idade de ~nliatO'S e COII\'(nio . SEEO 

EXTRA TO DO 2' (SECUNDO) Tt:RMO ADITIVO AO CONV~NIO N° 
0246/11104 - su:D 

l11~lna mc:.n lot c l'.utu: CEN'S~ED "' o{a) CAI XA t:SCO I.AU JOAQ UIM 

NAUUCO. 

QdillJl~IJYJ.: O prtst llte T(nno Ac!ili ..-o tem JIIÍr ulljclo >~Ite rar 
o CO~VENIO 0246/2004 - SE~[) t m sua O.:lusub. Quin!J, conforme: :1 

u :s:uir. 

CI.ÁliSliU OUh\TÂ - M Y/C/{,\'CfA; 0 prnutr cobv~nio l'iu 

prorrogado a p.artir d r OI jutiro de 1005 a 11 de fevereiro dt 1005. 

CU(l/Slii,A !iF.C llNIJA • l'cnnanec.:m iaJII rndas as dtmai.s Cl.:iusulw s t 
conf.fiç6es e1h.bel r<itlu no inslruruento principal. 

ESCOLAR JOAQUIM NAI I . 
ASSINARAM: O Stcrcliri~Eduuç2o c o rrnidenlr d;'l 

ADAILTOI>WF.Jts 'sffR~f~ros 
Chde 1b Uuu.bde de Conlr-~to.s e Con\inio • SEED 

CAIXA 

t:XTitJI TO DO l' (SEGU NDO) TEIL\tU AUITIVO ,\ O ê:o.wi:NIO li' 
0144/1004 - SEED 

IP!trun1ento5 c l'ar1ts: GE,\ ISEE.P t o{t} CAIXA ESCOLAR .'\I•\NOI-:1, 
PRIMO DOS SAl' TOS. 

CI.ÁUSUI.d PRIMI:IRA: O prtscntt Tc:rmiJ Aditi"o Ir .:'I pór vbjtto ~l ! cr.1 r 
o CONVt-:NI O Ol44.n004 - St:t:D tm s\la Ohuul• Quinl-2, <ullf ormr 11 

sq~uir. 

(IAllSUTA O CI/tVTA - DA Vtr.i.''w'Qd : 0 ltrt:Scn(~ convi11io li1:.1 

prorrogado :a 111rlir de Ol ja11ciro dt l OOS a 18 dt rtvueiro Ur 2005. 
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E:\"TlVoTO 00 2' (SEGUNDO) TER~O ADITIVO AO COSVtNIO N" 
02AU200~-SEF.D 

IIUI,mc~tlos c P1tt~: CEAJStEO t: .C•) CAIXA lSCOLAR ÁGUA 
FlUA, 

aJus~ fltlMEfM: O pracalt Tt:nno AdiliY"D lt:lllll p&r objtlu altuar 
• CO~V 10 1%4111004 - SEED t:nt na Clhul.a QWnta. coaf1rat 1 
squJr. 

~:Opl"'fS.CAtt:c:onvfoiofic:a 

pr'orro&tdo • partlrdt OJ jtaciro dt 2005 ali de fcvrrdr. de 1005. 

CIJUSUU !iEGJINDA • Pc-rMUt«., Ulll~ndas u dt•all Obnlu t 
~d~ ul:tbc:ltch1u ••lAslruMtall priMipaL 

~~ O S«rtllrio r Eduuçh e o P~std~ntt da CAIXA 
t.!.COLAR AGUA PMIA. 

ADAILT 4~~~~05 
~rc da Unid de Contratos c Corn.fnto • SEED 

U'TMATO DO l' (SEGUNDO) TERMO ADmVO AO CO.WtNIO l'o0 

025012~-SEED 

la.•trv~r~tntos t Pauet: CUISEEO c o(a) CAlXA .ESCOLA\( CENTRO 
NOVO. 

QJWJII.A fRHfEW.· O ptatalc Tc.nne Adi.tin tu. p6r •"jtt• 11ttrar 
o C'ONV•:NIO trUO.nOOot - SEED eM ,.., QjuJ-t.tll Q'n•r•. c:e•fottu: • 
~~~tr. 

q,Jusuu CJLI(NTA - IM VfÇt~: o 1•rc:unte coDvbt1e r.u 

prorr·•J•d• • p.artir dt' OI j.uriro de lOOS • 11 d~ fcntTi" ~~~ lOOS. 

CI.Ál/SUI.A SfGUNlH • Permute~ .. i•alfcndu a.s demais Cb~aliiU • 
cotuJaçOu ulabt1Hidu aelnstru.nltatt prindpal 

~ffl!~f:.~nt~~~n~'< t:d~''fi r)r/t'"'' da CAIXA 

ADhiLION ncHs~.:tt:,i sf~OS 
Chefe dJ Un~k de ContJatos e (À.NI~mo • SfiCD 

FlCTRATO DO l"(~ECU:O.DO)TERMOADI'nVO AO CONV(NO ,... 
IWl/l~-M~tD 

lt»lrUtnt.alos c. rartts: Gt:NSEI':D r o(a) Ct\IXA ESCOLAR SF.TE 
lUlAS. 

~4.U..!.MLJ./!ld. O p~W Tu•t Aditiu lu• pW objct• allcru 
o CONVt."JO 01!11100 .. - SEEO ,.. su 0i~&~o1a Qv.i•b, conferm.- a. 
Ulillt', 

QJ!ISUU OJIJII'TA - Di V!GtriCid · O prcJtntc coovloio fito 

pt'OI'f'1&Jido a puhr dr Ol)nrirv K 1005 ali de (c"utire dt 1005. 

r(ÁflttiiA Sf'CU-'t'D1 • re,..•nttt"' lllahcndas 11 dc..tnai$ CUu.ulu c 
ceodi(ks utabtltcltbs ao üutrntc:ato priP\C.Ipal 

A.St!NABAM; 0 Srcrtt,rio d ~uuçlo c • PrulduW d• CAIXA 

ESCOI.AR SETE I LI IAS. ~ ~l f. 
AllAILTON o• J~sls~;.~~ SANTÓs 

Chefe dll UnM!adc de Contratos c Coavên~ • SCEO 

E~ I liA TO 00 2' (~EG\1"00) T>:RMO AUITIVO AO CONvt."O r;• 
o>smoo~ - svn 

l""r••••l., t Par1ti: CEAISUD t o(a) CAIXA ESCOLAR BOA 
F.SPERA"'CA. 

CIÁUS~ I'B!ME/&;t) O prutak Tcrt .. Adihvo tut pir objeto ahtnr 
• CONV '10 0154/lOO.f - SEED c.tao *"' Clhn1• Qu•nll, c:ooform~ • 
aqgjr. 

CúÍUSL'L.f QUI,\TA QA f1GtNCJA. 0 pt~M~~II coa"CntD (fC.I 

prerrtpcfo J par11rde OI jaadro 4t lOOS ali de (e•trn,.. etc 1005. 

'-IJJ!S.UU IliCUNt>1 • Pernunrtt4 i.-•Jterad•s u dr••lt CiiuwW c 
co•diçka tstabd«.icf•• •• faalnt•t~•to priKipal 

CAIXA 

f.XTRATO DO 1" (SF.CU~'DO) TEKIIIO ADITIVO AO t'O~V~NIO N• 
n.'4/lou- sr.m 

lns.lrumco1os t Partet: CEAISEEU c o( a) CAIXA ESCOLAM LINHA "'li'" 
00 MATAPI. 

Q _tU~l~, 1 CRIA[EJ.At ... 0 pru.(ftlr TtrMe Ad~li'• ltM plr objtlo aJiuar 
• (.ON\ .~10 01S(Jl004 ... ~f.EO c• sw ruouLa QGi•ta. co•forntc , 
uc:wr. 

CIÁl"WLA Q(IJNTA - IM VIG8\'CfA: o pruutt coa"inio rK"a 

prerropdo 1 parei r d.t OI J•Miro de lOOS ali dt fcvcrfln dt 1005. 

--

(DIÁRIO OFICIAL) 

EXTMATO 00 l' (SEGUI< DO) TERMO ADITIVO AO CONVE."'IO J\'0 
01.1&/lOO~ -SEED 

IJUtru•tnloJ r Par1u: CF..AJSEED t o(1) CAIXA F.SCOLAR FLORENÇA 
TOMRES IJE ARAÚJO. 

ClAUSUlA tRUIEfM: 0 pratnlc Tc.-.e Aditivo lt• p&r ebjtto altcnr 
o CONV!NIO 01SIIl004 - SEf..D v. ••• Wvnla Qaint1, ce.tor'ldt a 
stt:ulr. 

ClJliS[fU OWNTd - DA V/GGN(ld: O prnc•U~ c:on"'ioio nca 
prorroJado a partirctt li jutriro clt 2015 a 211 de ftuní" de lOOS. 

EXTMATO DO r (SEGU.~DO) TERMO ADITIVO AO CONVPJ'IIO N° 
02601200~- SEEO 

lnstrumcnloa t Panrs: CVJSEED c o(a) CAl X#\ ESCOLAR KM 127. 

cUusur; U!fdEI~.f· O pm.c:alt: Termo Aditivo ltttt plr objeto alleru 

1 CON"V :'ori"IO OlGO/lOG4 - SE.ED em 1111 O'as•l• Qr,~;lntl, caafonlle a 
stluir, 

CkÍU.fULA OlllrüA DA VtGtrfaA· 0 pracntc tonfaio (iu 

pnrroaadt a partir de OI r•nelro 11t: 1005 • 11 de fC"·t:rtiro de lOOS. 

fXTRA TO DO l' (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ~· 
OlU/l"l- SE E!> 

lru.trvmeale.s. t Pantt; CEAJS(ED t: t(a) CAIXA ESCOLAM. CWUDIM. 

cu'US~ PBMtt:tRA: O pratntc TtrMO Ad1hvo IU'I p4r objeto alterar 
o CONV '10 0161.110f'l4 - SF.ED c• au Oi~UI QMiata, curonnt a 
M&l.'ll', 

CLÁUSLIU OliiNTA - Qd VIG~; O rrcxelt ,.,.,,_.,. f« 

prorro&ad• a parllr-dc OI J .. ri,.. de lOOS ali de fnc"lro de 1005.. 

CLic[SUM .$ECYND1 • Pcr•aaeu .. fo.altcradaJ •• dt:Mai.J C1hsul11 c 
c:oa.Jiçkl tttakl«ldu nelulnnncnlo prt.dpal 

d,!;l'/ll'<!fAM· O S.U.lf1 ok •:docaçjo • O Pru>~ult da CA"A 

tseotAR c::,A:~:o~.r161lL~os 
Clotfe da U...s..d• de: Cn""''"' c Cnom;o • Séi'.O 

EXTR.\TO DO r (Sf.CUNDO) TF.RMO ADITIVO AO t'ONVI'.IiiO '-.. 
Ol6l/l001- SttD 

)ulnl.utou Part:ts: GEAISEt::D te( a} CAIXA f.SCOLAR \1ATArlt. 

W!JSU(.A rRfME.IM• O proentt Tenae Aditi'"elt:.lll pôr objete altcnr 
o CONVl N(O Ol'lJleo.& - S!.E.D t,. na Clh\atla Qulnl•~ (MforMt a 
squir. 

(I,ÁliSUl.f OUINTA - QA VtGftvCld; O prucnrt cvn'l'bit fica 

prern1•d• a partJrdt li jucire de 1005 ali" fnutir.&!:c lOO!. 

QA(ISIIU SfGl;f/D4 .. Ptt111tatttlft 5••ltrra.S..s u .. cm•ls CUIUubt t 
(On.dlçOd atabtltdd.u au hnuuruole pri•dr•L 

ill'ólli~~~":í.:~• ~' l"'th r. ·r.~·• da CAIXA 

AUAII.TO 11 JEtx~ DO~SAt;OS 
t.Ddc. ..S. Vn• Jc Co11lrtlot c Conloin.o • SEEO 

Infra-Estrutura 
Alcir Figueira Matos 

Jnslr\lmentxl 
Partes: 

Extrato de Tenno Aditivo 

2'(sotgUndo) Termo Adillvo b OES !146/04 ·NSP/SEINf. que 
entre 11 celebram o C.E.A. olrav6s do Secrelarla de Eslodo 
do lnfra·&trulura - SEINF, como CONTIIATANTE e 
AMAZONlA CONTIUÇOES E COMl•CIO LTDA como 
CONTIIATADA, que lem como objellvo o execuçOo dos 
le!VIços de Rotlonna da Praça de Tortorugoblnho e 
llumlnoçOo Externo do Praça Centtol do Munlcfplo de 
Procuüba - AP. por a os 11111 nele d..:larodos. 

DO PIAIO: fico prorrogado por moos 20(vlnle) dias 
coruocutlvos o sxozo poro o conclvsõo dos serviços, obfelo 
do O.E.S n• 044/04·NSP/SEINf. Com ptellisõo de 1émlino do 
obto passando poro 03.0 I. OS, 

Instrumento 
Porles: 

~.·~ ~~-'t gue· Molos 
Socrej:C d n~o-estruluro 

/Óecrelo n• 2042/95 

Extraio de Tenno AdHivo 

Macapa,OJ.12.04 

4' (quorto) Termo Adlllvo oo Controlo n" 005/04-SEINf. que 
entre 11 celebrom o C.E.A. atrav•• da Secretotla de Eslado 
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da lnlra·Eshvtura·SE(Nf como CONTIIATANTf e o empreta 
AlMEIDA a. IEIEilA LTDA como CONllATADA. que tem 
como objetivo a execuçllo dos servlçot de Contfruçõo de 
lloco com 05 (dnco) SaklJ de Aula. Adaptoçllo do Centro 
de Treinamento, Contlruçllo da Caixa D'ógua e lntfalaçlla 
da Rede de Lóglca da AlFA. em Macapó·AP, pala os nns 
nele declarados 

CLÁUSULA NONA • DA YIGfNCIA: fica PfOtrogado por mais 
90 (novenlo) dlos consecullvos o prazo para o conclus!io 
dos serviços, objeto do Contraio n• 005/04·SEINF. Com 
P<evlsOo de término da obra pau ando para 25.04 2005. 

Macapó,17.01.0S 

./4 
Ale uelro Malot 

SecJ rio ,dê lntra·ettruturo 
Decreto n• 2!142/95 

Agricultura 
Paulo Leite de Mendonça 

PORTARIA 
M.·~ 

m• 

O SEaiETAAio DE ESTADO~ N3RICU.TLRA. PESCA. FI.CilESTA E 
DO A8MTõCIIENTO, ,_,.,., da aiJiuçGoa q~~~ llo s1o aordotXIas p8o 
M 123, lnc8o n de~ do &ledodoArno!>é o M 35,1ncioo X do 
R~ da SEN,IIptt>VIdo p8o 0ea1to H • 0159 de 27 de j1neiu de 
1998, o lordo em viola • ~ C>CII'IJdao no Dea'Oio N.' 0011 de 01 
de jonero de 2003, olllrdondo ao Morno. H.' 011051GCFLOOfliS&,f 

RESOLVE: 

~oaervidor ftRIIAHDO AIJWSTO IIARIIOSAaaTAo, GeJetU de 
Simna Vü, C6ólgo ~1. pn t'eSj)CRier ~pela 
GMncil do ComçJo, Fltlbçlo de Scloo e ~. C1x1igo COS-I, 
cUwU o ~ de IWw quo tnC<~tGwe de l6rils no perlado de 
0!1.02 AO(I ()3.2005 

[lHe~ Clll1jlrH8. ~ 

~.02cloi!Mnifodo~. /.. 

PAwS{e#~·~'fi~A 
~daEstadode~EAI' 

Sociedades de Economia Mista 

Caesa 
Raimundo Nonato da Silva Pires 

NÚCLEO DE LICITAÇÃO E COI\TRATO. 'Wl.lCI<:AESA 

m&UQDOCO;:qRHO N."0!71lO!M 

01 • INSTRUIF.•no PRINCIPAL 

EXTRATO DO COI'.'TRAlO N' 017/2004-NULICICAESA 

01 - PARTE DO ll'iSTRtNEI'oTO PRINCIPAL: 
a) CONTRATANTE 

CAESA 
b) CONTRATADA 

BOMBAS I.EÃO l'IORDESTE lTDA 

Ct.Ál'Sl'I.A PRIMEIRA: DO A\tPARO U:.GAI.: 

O Presente t'ontnuo 1<m amparo legal. com base no 
Processo l.ocotat6rl0 na modalidlldc TOMADA OU PREÇO~ N" 
00312004- NUUCICAESA 

CLÁUSl'LA SEGlli'<DA: DO OBn:TO: 

O prescnle Conlralo lcm por «copo a AQUISIÇÃO ()l: 

EQUIPAMENTOS EU:TR0~1ECM1COS. destinados 1$ Elcvalónas 
do Si'lema de Abast..:omenlo de Aguado Municipio de S•unana-AP 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO: 

O >alo r glob<Jt c:shmado p8l"'l o prt>enle T c:nno Conlra!ual t 
da Cll'dcm de_ RS 262 11),24 ( dUJ.<nlos e sessenta e dot> mtl, anlo e 
nue reats c vlhle c qu.uo cenuvos) 

CLÁliSl 'LA QUARTA-DA \'IGtSCI!I.: 

O pruo de enu.p do ob)CU> ~lo na cl.\u;ula 
segunda t de no m!ximo IO(dc7) dias. comdos, concodos do 
reccbrmento da Ordem de f<>mecimcnlo. 

Cl.Át;SU.A QUI'\'TA: DA FO:-.Tt: DE RH:l.IRSOS: 

. Os !'"""rsos destinados "" pagomenw do ohJeiO dcsla 
hcoloçlo do onundos da R""'ltl ()p<racionat da Empre.a. 

DATA DA ASSI'iATl RA: r-........ 
JOde ~dc2004 I \ 

' 
M~,ro~oos 
PEDRO~}:n: 11\i JOSA 
Prts1dente-~· 



Maca pá, 10.02.2005 

NÜCI.EO DE LICITAÇÃO E CONTR.HO - NULIC/CAESA 

t;XTRATO DQ CONTRAT O N.• Ol~ 

OI INSTRUMENTO PRINCIPAL 

EXTRA TO DO CONTRATO N.• 02312004-NUJ.!C/CAESA 

02 PARTE DO INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
n) CONTRATANTE 

CAESA 
b) CONTRATADA 

· MO;\TE & CIA I,TDA 

ClÁUSULA SEGU:-iDA: DO OBJETO: 

O presente Contr.~to tem por escopo a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS HIDRÁULICOS EM FERRO FUNDIDO (I"P), 
<lcstinados a Ampiiaçlo c Manutençao de Redes de Água c Ramais 
Prediais da CAESA, no Estado do Amapt 

ClÁUSULA n :RC:EIRA: DO VALOR DO CONTRATO: 

O \'alor global do presente contr:tto está tst imado na ordem 
de RS 54.080,38 ( CinqOcnta c quatto mil, oitenta reai< c trinta c oito 
ccnta\'OS). 

CLÁl ;SULA QUARTA -DA VlGÊNCIA: 

O pru.o de entrega do objeto descrito na Clillsula Segunda 
é de no máximo l S ( quinze) dias corriCos, contados do recebimento 
da Ordt.:m de Fomecimcnco. 

CLÍ.IISUI..A Qllii\TA: DA FONTE DE REÜJRSOS: 

Os recursos destinodos ao pagamento do ohjcto dc.11 tc 
Contrato correrão à conta de lnYcstimen'.Os do Governo do Estado do 
Amapâ. 

DATA UA ASSII'iA TUR<~.: 
I O de setembro de 2004 

Refcrente ao CootrRto n• 028/2004 - CAESA, celebrado entre n 
CmiPANHlA DE ÁGUA E ESGOTO DO A.I',{AJ'Á e o Empresa 
POLLYQUI~flCA LTDA 

Promove·sc e justifica-se o presente tcm1o de errata em 
f:1cc da conSiiltJ:tÇào de equivoco, quando dn rcaliznçao de cálculos 
matemáticos para feitura do Tcnno Contn!.tual. 

ONDE SE LÉ: RS • 224.196,00 (Du7.<:nlos e Vinle 
Qu01ro Mil, Cento c Noventa c Seis Reais). 

LELo\-St:: R$ - 254.767,92 (Duzentos e CinqOenla e 
Qu01ro Mil, Setecentos e Sesse e Sete Reais e Noventa c Dois 
Ccnt;wos). 

Maeapâ -AI'. 02 jancir de 2005. 

PEO~TE ~OSA Presidcnte~~ESA 

Referente uo Conlralo n' 02912004 - CAESA, cclebrn~o entre a 
COMPANHL~ DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ e a Empresa 
QUIMIL INDÚSTRIA E COMER~IO LTDA. 

Promo\·c-sc c justilica-sc o presente: tenno de crrato em 
face da consl:ltoçi!o de cqui\'oco, quando da realizaçi!o de cálculos 
matt:m:iticos para feitura do Tc:nno Contratual. 

ONDE: SE Lt: RS- 487.200,00 (Quatrocentos e Oitenta 
e Sete Mil c l)uzcntos Reais); 

LEIA-SE: RS - 553.852,44 (Quinhentos e Cinquenta c 
Três Mil, Oitocentos e CinqOcnta c [)c.is Reais e Qu31cnta e Quauo 
Centavo)). /\. 

Maeapi -AI', 02 f :meiro de loos. 

PE~~~JSA 
Presidente -1~t1iJC~SA 

(PODER JUDICIÁRIO) 

Tribt,mal Regional Eleitoral ----)- _, 
Des. Gilberto de Paula Pinheiro 

SECRETARIA JUDICIARIA E DE INFORMA TICA 

PU OU CAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

ACÓRDÃO N• 164JI200S 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Autos do Concessão do Horário Gratuito - Inserções 2005 
Processo n• 136912004. Classe VIl 
Interessado: Partido da Frente liboral- PFL 
Relator: Jui• Luciano Assis · 

EMENTA: 

PARTIDO POÚTICO. PROPAGANDA PDÚTICO-PARTIDÁRIA. 
CONCESSÃO DE HORÁRIO GRATUITO. VEICULAÇÃO DE 
INSERÇ0ES ESTADUAIS. REQUISITOS LEGAIS 
PREENCHIDOS. 
1. Defere-se o pedido de veiculação de inserções estaduais ao 
partido que atenda aos pressupostos da legislação de 
regéncia: 
2. Inteligência do artigo 49, 11 da lei n• 9.096/95, ele o artigo 2". 
111 da ResoluçãofTRE/AP n• t35197. 

ACÓRDÃO: 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, 
por unanimidade de votos , em conhecer do pedido e. no 
mérito, deferir a veiculação de inserções estaduais de 
propaganda poliUco-partidária. para o ano de 2005, ao Partido 
da Fronte liberal - PFL, nos tennos do voto do Juiz Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentlssimos Senhores 
Juizes Gilberto Pinheiro (Presidente). Mello Castro. André 
Fernandes. Luciano Assis (Relator), Décio Rufino, Elollson 
Távora e Adelmo Caxias. Ausência justificada do Juiz César 
Scapin. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Dr. José 
Cardoso Lopes. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em 
19 de janeiro de 2005. 

Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Presidente; Juiz LUCIANO 
ASSIS, Retalor, Dr. JOS.:O CARDOSO LOPES. Procurador Regional 
Eleitoral. 

ACÓRDÃO N'16441200S 

Autos do Concessão de Horárfo Gratuito -Inserções 2005 
Processo n• 1365/2004- Classe VIl 
Interessado: Partido Uberal • Pl 
Relator: Jui1 Luciano Assis 

EMENTA: 

PARTIDO POUTICO. PROPAGANDA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. 
CONCESSÃO DE HORÁRIO GRATUITO. VEICULAÇÃO DE 
INSERÇ0ES ESTADUAIS. REQUISITOS LEGAIS 
PREENCHIDOS. 
1. Defere-se o pedido de veiculação de inserções estaduais ao 
partido que atenda aos pressupostos da legislação de 
regência: 
2. Inteligência do artigo 49. 11 da Lei n• 9.096195, de o artigo 2•, 
111 da Resoluçã<>'TREIAP n°135/97. 

ACÓRDÃO: 

Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, 
por unanimidade de votos. em conhecer do podido e, no 
mérito, deferir a veiculação de insorções estaduais de 
propaganda politico-partidália, para o ano do 2005, ao Partido 
liberal - PL. nos tennos do voto do Juiz Relator. 

Participaram do julgamento os Excelentlssimos Senhores 
Juizes Gilberto Pinheiro (Presidente). Mello Castro, André 
Fernandes, Luciano Assis (Retalor), Décio Rufino. Eloilson 
Távora o Adelmo Caxias. Ausência justificada do Juiz César 
Scapin. Presente o Procurador Regional Eleitoral. Dr. José 
Cardoso Lopes. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Elelloral do Amapá, em 
20 de janeiro de 2005. 

Desembargador GILBERTO PIN11EtRO, Presidente; Juiz LUCIANO 
ASSIS, Relator; Dr. JOSIÔ CARDOSO LOPES. Procurador Regional 
Eleitoral 

tSot& .flon4 _;lt~OUZI> ,/lto..Jt» 
SECRiiTÁRIA JUOICtÁRtA 

OAB 
Washington dos Santos Caldas 

EDITA L 

Conformt~ Norma Estntutâria da Lei 
n• 8.906/94, torno publico que requereu mscnçno 
PRINCIPAL, nns Quadros de Advogados da Ordem dos 
Auvogndos do Drosil - Sccç.;o do Amapá, a Bacharela 
CARLA MARIA PENA DOS SANTOS. 

Publicações Diversas 

Pág. 24 

Quadro n, respectivamente, com igual número de 
suplentes, para mnndato de 01.01.2006 a 31.12.2008. 
Os r equc:rimenl:D8 de loscrlção das chapas serl\o 
recebidos na ocde provisória do CORE N/ AP, que "" 
localiza na Av. Procópio Rota n• 824, bairro Central, no 
horário de 08:00 O. 18:00h. Caso o dêcimo din de 
Lnscrição nao seja dia útil, o último dla serã 
automntk.amente tran5t'erldo para o dia ült1 seguinte. Os 
lotcrcssados devem ntcr-se a total obsetvãnda ao Código 
Elcitoml dos Conselhos de Enfermagem. 

Macapá-Al', I O de fevereiro de 2005 

4~:--

PEDRO BALTAZAR DA SILVA OUYEIRA- ME 

Toma público que roquerou a SEMA, a 
liconça de oporaç:lo para funclonamonto de 
um Aerodromo, localizado no Município <!c 
laranjal do Jari, nao foi dctennlnado estudo 
prévio de Impacto ambiental. 

POS1 O AÇAI L TOA 

Torna pUblico que: rt.~uercu .1 Scaet34'ia do Meio ll.rrbiente SEMI\ R.t!novaç.\o de 
{L O) Licença ele Opcrilç.lo, p;!ra ccn'lerda!im;~ a Vi1re}o de cDtnbvsli.vcts e: 
lubtdiCMlCi C)Jf'a vcic:ulos cWton'4I.Or~ r..1 c~ te ~ AP. N.10 f.JI 
detcmu~ estuc.t:;~dc L"nfl:~O ambi,.nt.-1 

CAR'fÓRIO DE REGISTRO PÚBLICOS DO MUNICI!'IO DE 

ITAUBAL, 

Estado do Amap.\ República Federativa do Brasil, 

estabelecido a 

Rua João Palha dos Reis s/n. fon e (096)324.1173, CEP. 

68.976.000 

Oficiada: MARIA LIZETH DA COSTA FIGUEIREDO 

REGJ~~O CML DAS P.ESSOAS JU..BJQ!G.M 
UVJo n.• 8-01 

Folhas n.0 26 

Rcgictro n. • 026 

DATA: 05.01.2004. 

Rogislro Prim~No: Rcgislro extraído do Eslatuto Social da 

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO INAJA 'AMURI' , fundado 

em 08 de jumo do ano de 2.003, no munlclpio de lt:nbai-AP, 

eonleodo 75 artigoo, com suas respectivas disposições: 

Capitulo 1- D!l DENOMINAÇÃO, NATURiõZA, FINALIDADE, • COMPETENCIA, DURAÇÃO, SEDE E FORO, .(Art. 1'); 

Capitulo 11- DOS OBJETIVOS (Art. 2' par.lgrafo único), 

Capilulo 111- DOS ASSOCIAOOS ADMISSÃO DIREITOS E 

DEVERES (Art. 3, Art. 4', Art. 05°, Art. 06", Art. 07', Art. 08". 1>-

00 QUADRO SOCIAl M.ll", Art. 10, Art. 11°, Art . 12•. Art 

13•, Art 14°, Art. 15', Art. 18", Art 17°); Capítulo IV- DA 

ASSEMBLEIA GERAL A· DEFINIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

(Art. 18', Art. 19", Art. 20", Art. 21' , Art. 22", Art. 230, 8- da 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA Art. 24', C- OA 

ASSEMBlEIA GERAL EXl'RAORDINARIA Art. 25•, Art. 26", 

D- DO PROCESSO ELEITORAL Art. 27'. Art. 28", Art. 29', Art. 

30', Art. 31°, Art. 32", Art. 33'. Art. 34°. Art. 35'.' Art. 36", Ali. 

37•. Art. 38'): CapihJo V- DA ADMINISTRAÇÃO A· DA 

DIRETORIA (Art. 39", Art. 40", Art. 4t ' , Art. 42", Art. 43", Art. 

44', Ar!. 45', Art. 46', Art. 47°, Art. 48'. Art. 49', Art. 50', B

CONSELHO FISCAL 51', Art. 52", Art. 53', Art. 54', Art. 55•: 

Capitulo VIl- DO PATRIMÓNIO SOCIAL (Art. 58", Art. 57°, Art. 

58'. Art. 59'); CapMo VIII- DA CONTABILIDADE E DOS 

LIVROS), Art. 60", M. st•): C>pitulo IX (DO BALANÇO 

GERAL, DESPESAS E RECEITAS Art. 62", Art. 63': Capitulo 
O Presidente do Conselho Regional de 

Enfermagem do Arnopá-CORENfAP, no u oo de suns X DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO Art. 64', Art. 65'): 

ntribuiç<>es, COliVOCA o llssembll:ia G<.tal, formada por Capi tu)o XI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Art. 66', Art .: 67". 
t.odos oo Inscritos no Reglonnl, R po.rtidpar do pldto 
eleitoral para a escolha do novo Plcnlirlo, que ocorrerá no Art . . 68'· Art. 69', M. 70", Art. 71" • Art. 72", Art. 73', 74', M . 
dia DS/08/2005, 0 & interessados terão 10 (dez) dlo.s, o 75'), ordo reger-se-;!, as normaizações p rcgu!amcr'lação da 
contar da publicação dente cditnl, para loscrcvcrem . · 
chapas de acordo com suas reh'J)Octivas categorins, com entidad<>, sendo 0 Estaltrto dcvldamenfU ~ssinado por seu 

númc:ro de três c dois mctnbros para o Qua!lro I c presidente e ô>dvoçado. Rcsumo"'e pel~ E1.1r;lto. do catleúdo 

~------------------------~--~-----------------~ 


	

