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Chefia de Gabinete, no período compreendido das 09h às 11h 
e das 13h às 15hhs. (Intime-se.– Advogado: Dr. Fabio Eustáquio 
Zica – OAB/SP – 339.052).

 Despacho do Secretário, de 27-2-2019
CASP 148/15 - À vista do contido nos autos, destacando-

-se o relatório conclusivo da Corregedoria Administrativa do 
Sistema Penitenciário, nos autos do Protocolado CASP 148/2015, 
bem como a manifestação da Assistência Técnica da Chefia de 
Gabinete, com fundamento no artigo 270, da Lei 10.261/68, 
com as alterações da Lei Complementar 942/2003, Determino a 
instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em desfavor 
dos servidores: H.B.N – RG 14.XXX.XXX-X, Agente de Segurança 
Penitenciária VII, SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de 
Administração Penitenciária, por inobservância, em tese, ao 
contido nos artigos 26, I, letra “b” e 40, inciso I, letras “a”, 
“c” e “d” do Decreto 57.688/2011, aos artigos 20 e 66, da Lei 
federal 8.666/93, infringindo, em tese, as disposições contidas 
nos artigos 241, incisos III e XIII, 245, combinado com o 256, 
II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Comple-
mentar, sujeitando-se, em tese, a penalidade prevista no artigo 
251, inciso IV, do mesmo diploma legal; D. R. M. – RG 34.XXX.
XXX-X, ex-servidor, do quadro desta Secretaria de Administração 
Penitenciária, por infringência, em tese, ao disposto no artigo 
13, incisos I, II, alíneas “a” e “b”, IV, alínea “b”, V, VI e VII, do 
Decreto 57.688/2011, bem como os artigos 66 e 67 da Lei fede-
ral 8.666/93, as disposições contidas nos artigos 241, incisos III, 
V e XIII, 245, combinado com o 256, II, todos da Lei 10.261/68, 
com as alterações da Lei Complementar 942/2003, sujeitando-
-se, em tese, a penalidade prevista no artigo 251, inciso IV, do 
mesmo diploma legal; M.A.C.A. – RG 26.XXX.XXX-X, Agente de 
Segurança Penitenciária, classe V, SQC-III-QSAP, do quadro desta 
Secretaria de Administração Penitenciária, infringindo, em tese, 
ao disposto no artigo 26, inciso VII, o artigo 27, letra “j”, inciso 
IV do Decreto 50.412/2005 e os artigos 38, parágrafo único, 60, 
65, 66 e 67 da Lei federal 8.666/93, o artigo 14 do Decreto-Lei 
233/1970, o artigo 241, incisos III e XIII, o artigo 243, inciso III e 
245, estes combinados com o artigo 256, inciso II, todos da Lei 
10.261/68, com as alterações da Lei Complementar 942/2003, 
sujeitando-se, em tese, a penalidade prevista no artigo 251, 
inciso IV, do mesmo diploma legal.; J.G.S.– RG 37.XXX.XXX-X, 
Agente de Segurança Penitenciária, classe V, SQC-III-QSAP, do 
quadro desta Secretaria de Administração Penitenciária, infrin-
gindo, em tese, no artigo 26, inciso VII, o artigo 27, letra “j”, 
inciso IV do Decreto 50.412/2005 e os artigos 38, parágrafo 
único, 60, 65, 66 e 67 da Lei federal 8.666/93, o artigo 14 do 
Decreto-Lei 233/1970, o artigo 241, incisos III e XIII, o artigo 
243, inciso III e 245, estes combinados com o artigo 256, inciso 
II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei Comple-
mentar 942/2003, sujeitando-se, em tese, a penalidade prevista 
no artigo 251, inciso IV, do mesmo diploma legal.; V.R.S. – RG 
23.XXX.XXX-X, Agente de Segurança Penitenciária, classe VI, 
SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de Administração 
Penitenciária, infringindo, em tese, no artigo 26, inciso VII, o 
artigo 27, letra “j”, inciso IV do Decreto 50.412/2005 e os arti-
gos 38, parágrafo único, 60, 65, 66 e 67 da Lei federal 8.666/93, 
o artigo 14 do Decreto-Lei 233/1970, o artigo 241, incisos III e 
XIII, o artigo 243, inciso III e 245, estes combinados com o artigo 
256, inciso II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei 
Complementar 942/2003, sujeitando-se, em tese, a penalidade 
prevista no artigo 251, inciso IV, do mesmo diploma legal.; N.G.S 
– RG 25.XXX.XXX-X, Agente de Segurança Penitenciária, classe 
V, SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de Administração 
Penitenciária, infringindo, em tese, no artigo 26, inciso VII, o 
artigo 27, letra “j”, inciso IV do Decreto 50.412/2005 e os arti-
gos 38, parágrafo único, 60, 65, 66 e 67 da Lei federal 8.666/93, 
o artigo 14 do Decreto-Lei 233/1970, o artigo 241, incisos III e 
XIII, o artigo 243, inciso III e 245, estes combinados com o artigo 
256, inciso II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei 
Complementar 942/2003, sujeitando-se, em tese, a penalidade 
prevista no artigo 251, inciso IV, do mesmo diploma legal.; T.F.- 
RG 32.XXX.XXX-X, Agente de Segurança Penitenciária, classe 
II, SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de Administração 
Penitenciária, infringindo, em tese, no artigo 26, inciso VII, o 
artigo 27, letra “j”, inciso IV do Decreto 50.412/2005 e os arti-
gos 38, parágrafo único, 60, 65, 66 e 67 da Lei federal 8.666/93, 
o artigo 14 do Decreto-Lei 233/1970, o artigo 241, incisos III e 
XIII, o artigo 243, inciso III e 245, estes combinados com o artigo 
256, inciso II, todos da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei 
Complementar 942/2003, sujeitando-se, em tese, a penalidade 
prevista no artigo 251, inciso IV, do mesmo diploma legal.; S.A.L. 
– RG 23.XXX.XXX-0, Oficial Administrativo, do SQC-III-QSAP, 
infringindo em tese, ao disposto no artigo 19, inciso VII, do 
Decreto 50.265/2005 e os artigos 60, 65, 66 e 67 da Lei federal 
8.666/93, o artigo 241, incisos III e XIII, o artigo 245, estes com-
binados com o artigo 256, inciso II, todos da Lei 10.261/68, com 
as alterações da Lei Complementar 942/2003, sujeitando-se, em 
tese, a penalidade prevista no artigo 251, inciso IV, do mesmo 
diploma legal.; D.S.G.- RG 43.XXX.XXX-9, Oficial Administrativo, 
do SQC-III-QSAP, infringindo em tese, ao disposto no artigo 19, 
inciso VII, do Decreto 50.265/2005 e os artigos 60, 65, 66 e 67 
da Lei federal 8.666/93, o artigo 241, incisos III e XIII, o artigo 
245, estes combinados com o artigo 256, inciso II, todos da Lei 
10.261/68, com as alterações da Lei Complementar 942/2003, 
sujeitando-se, em tese, a penalidade prevista no artigo 251, inci-
so IV, do mesmo diploma legal. A conduta dos servidores pode 
ainda caracterizar, em tese, ato de improbidade administrativa, 
nos termos do artigo 10, da Lei 8.429/92, que, se comprovada no 
âmbito da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, ensejará 
a pena demissão a bem do serviço público, nos termos do artigo 
257 incisos VI e XIII, da Lei 10.261/68 com as alterações da Lei 
Complementar 942/2003.

 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

 Comunicado
A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. 

Luiz Camargo Wolfmann”, por meio do Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Agentes de Segurança Penitenciária, comu-
nica a realização de Conselho de Classe, no dia 13-03-2019, 
das 9h às 12h20, na Escola de Administração Penitenciária, à 
Av. General Ataliba Leonel, 556, Santana, São Paulo, com os 
docentes que ministraram aulas na turma 26/2018/ASP, no Curso 
de Formação Técnico-Profissional para Agentes de Segurança 
Penitenciária, de acordo com o previsto no artigo 9º - Item V - da 
Resolução SAP 71 de 22-05-2013. (EAP-75/2019)

 COORDENADORIA DE SAÚDE DO 
SISTEMA PENITENCIÁRIO

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

 Apostila do Diretor Técnico III, de 25-2-2019
Expedindo, conforme Decreto 59.988 de 19-12-2013, e 

tendo em vista o Decreto 64.066, de 02-01-2019, que “estabele-
ce diretrizes para reavaliação e renegociação de contratos visan-
do a redução das despesas que especifica no âmbito do Poder 
Executivo”, com a devida anuência da contratada, a presente 
Apostila para ajustar com redução, o atual valor prestação de 
serviços de instalação e locação de conjunto de equipamentos 
necessários e suficientes para o funcionamento de um módulo 
de controle de acesso (catracas, cancelas, portas e cartões) a 
ambientes protegidos, de R$ 3.383,40 para R$ 3.281,89, vigo-
rando retroativamente a partir de 15-02-2019, sobre o Contrato 
003/2016, firmado entre o Estado de São Paulo, Secretaria da 
Administração Penitenciária, Coordenadoria de Saúde do Sis-
tema Penitenciário, por intermédio do Departamento de Admi-
nistração, CNPJ 96.291.1141/0086-98, e a empresa Advancis 

combate a incêndio. No caso em questão, os 04 reservatórios 
de 5.000 Litros estão interligados através de uma tubulação de 
pvc de 3” que seguem para a bomba de incêndio que fica em 
um local isolado, abaixo da laje que suporta os reservatórios. 
Quando a tubulação de pvc vai descer para o nível da bomba, 
ela passa a ser de tubo galvanizado. Já a tomada de água para 
uso comum, está interligada a mesma tubulação de interligação 
entre os reservatórios, mas passa necessariamente por um 
sistema de sifonamento com suspiro, a uma altura de 1,32 m 
em relação ao fundo dos reservatórios, de tal forma que quando 
o consumo de água comum do prédio atingir a linha de 1,32m 
dentro do reservatório, já não descerá mais água, garantindo 
desta forma, a reserva mínima de incêndio, pela somatória dos 
04 reservatórios. Veja que mesmo ocorra uma eventual força de 
sucção na tubulação de uso comum, não há como drenar a água 
da reserva de incêndio abaixo da linha de 1,32m em relação ao 
fundo do reservatório, pois o sifão possui um suspiro.

2. Análise do Pedido:
2.1. No que tange a reserva de incêndio e a tubulação de 

incêndio, embora sejam de PVC, encontra-se em estrutura exter-
na a edificação (em cima do prédio último pavimento), constru-
ída em alvenaria e concreto armado, proporcionando proteção 
mecânica e contra o fogo dos seus elementos constituintes, 
sendo o local exclusivo para reserva de incêndio. Desta forma 
entendo que atende o item B.1.3, do anexo B, da IT-22/18 que 
diz: O reservatório deve ser construído em material que garanta 
a resistência ao fogo e resistência mecânica.

2.2. As reservas além de serem utilizada para atenderem os 
sistemas de hidrantes, são utilizadas para consumo dos aparta-
mentos, porém entendo atenderem o item B.1.2, do anexo B, da 
IT-22/18 que assim preconiza: A capacidade efetiva do reserva-
tório deve ser mantida permanentemente.

2.3. A tomada de água para consumo também atende a 
preservação da reserva de incêndio permanentemente, pois a 
capitação da água para consumo comum da edificação, embora 
feita na rede incêndio, por meio de cavalete, esse adota sistema 
de vasos comunicantes, que impede a continuação da capitação 
quando atingido o nível da reserva de incêndio. Também o cava-
lete possui registro posterior a tubulação da rede de incêndio, 
de forma que quando fechado não afeta a alimentação dos 
hidrantes, servindo somente para interromper o fluxo de água 
para rede comum do prédio para, por exemplo, em caso de 
necessidade de realização de manutenção da mesma, assim 
atende o item B.1.1, anexo B, da IT-22/18: Quando o reservatório 
atender a outros abastecimentos, as tomadas de água desses 
devem ser instaladas de modo a garantir o volume que reserve 
a capacidade efetiva para o combate.

2.4. No que refere ao volume das reservas de incêndio (cai-
xas d’águas) as mesmas possuem o volume de 3.000 litros cada 
e estão interligadas, desta forma atendendo a IT-22/18 em seu 
item 5.9.7 que assim descreve: O reservatório pode ser subdivi-
dido desde que todas as unidades estejam ligadas diretamente à 
tubulação de sucção da bomba de incêndio e tenha subdivisões 
em unidades mínimas de 3 m³.

3. Conclusão:
3.1. As reservas de incêndio atendem os parâmetros da 

IT-22/18 tanto no que refere-se a manutenção da reserva de 
incêndio permanente, a capitação de água para uso comum, 
a proteção contra fogo dos seus elementos constituintes e 
proteção mecânica.

3.2. Porém foi verificado a inexistência de um fechamento 
no acesso as reservas, acesso este vertical, feito por escada do 
tipo marinheiro, necessitando esse de fechamento para que a 
reserva atenda integralmente o isolamento de risco e a proteção 
ao fogo de seus elementos constituintes. Assim exige-se a colo-
cação de alçapão do tipo corta fogo, com tempo requerido de 
resistência ao fogo de 120 minutos, nos acessos as reservas de 
incêndio nas três torres do condomínio.

3.3. As reservas de incêndio, embora constituídas por quatro 
unidades de caixa d’água por torre, possuem cada uma a capaci-
dade mínima de 3 m³ reservado permanente para a alimentação 
dos hidrantes, totalizando uma reserva de incêndio de 12m³ 
litros por torre, superior ao necessário para área construída, pois 
a IT-22/18, tabela 3, notas, assim diz: para o grupo A, a área a 
ser considera para determinar a reserva de incêndio deve ser 
apenas a do maior bloco, desde que respeitada a distância de 
isolamento entre os blocos.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1936650.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Secretário, de 27-2-2019
CASP 093/18 - Face o contido nos autos, em destaque 

o Relatório da Corregedoria Administrativa do Sistema Peni-
tenciário emitido no PAP/CASP 093/2018, às fls. 177/198 e a 
Informação da Assistência Técnica da Chefia de Gabinete às fls. 
199/200, que acolho como motivação para decidir, tendo em 
vista que não foram encontrados elementos caracterizadores de 
falta funcional por parte do servidor da Unidades Prisionais da 
Região Metropolitana de São Paulo, determino o arquivamento 
dos autos, até que fato novo justifique a sua reabertura.

CASP 094/18 - Face o contido nos autos, em destaque 
o Relatório da Corregedoria Administrativa do Sistema Peni-
tenciário emitido no PAP/CASP 094/2018, às fls. 176/180 e a 
Informação da Assistência Técnica da Chefia de Gabinete às fls. 
183/184, que acolho como motivação para decidir, tendo em 
vista que não foram encontrados elementos caracterizadores de 
falta funcional por parte do servidor da Unidades Prisionais do 
Vale do Paraíba e Litoral, determino o arquivamento dos autos, 
até que fato novo justifique a sua reabertura.

CASP 097/18 - À vista do contido nos autos, destacando-se 
o a manifestação da Assistência Técnica da Chefia de Gabinete, 
nos autos do Protocolado CASP 097/2018 com fundamento 
no artigo 270, da Lei 10.261/68, com as alterações da Lei 
Complementar 942/2003, Determino a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar, em desfavor do servidor: R.F.F. – RG 
27.XXX.XXX-X, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, do 
SQC-III-QSAP, do quadro desta Secretaria de Administração Peni-
tenciária, por infringência, em tese, ao artigo 187 e 241, inciso 
XIII, todos da Lei 10.261/68, alterada pela Lei Complementar 
942/03 – Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de são Paulo.

 Despacho do Secretário, de 27-2-2019
Correio Eletrônico datado de 25/02/19 - À vista do contido 

na Portaria 021/2019, datada de 21, publicada no D.O. de 23-02-
2019, da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste 
do Estado, convocando em caráter excepcional e de missão, os 
Agentes de Segurança Penitenciária e os Agentes de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, integrantes do Grupo de Intervenção 
Rápidas-GIR, para prestarem serviços no período de 1º a 31-03-
2019, na Penitenciária “Mauricio Henrique Guimarães Pereira”, 
de Presidente Venceslau, autorizo, nos termos dos §§ 2º e 3º do 
artigo 8º do Decreto 48.292, de 02-12-2003, os servidores ali 
constantes, o percebimento de diárias até o valor de 1 vez de 
suas retribuições mensais.

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 27-2-2019
Proc.SAP/GS 469/11 - Deferindo vista dos autos do Processo 

SAP/GS 469/2011 e o CASP 071/2010, fora do cartório, pelo 
prazo de 05 dias, a partir da publicação deste ato, ao defensor 
da interessada Soraia Cabelo Pereira, RG. 24.744.470-4, per-
manecendo os autos no Núcleo de Apoio Administrativo desta 

Requerimento do Interessado: Com relação as pendencias, 
existem 2 salões comerciais e uma residencia o AVCB seria de 
um dos salões do Salão 02 com numero 1235 e com área de 
34,00m2 conforme Habita-se que estou tentando fazer o upload 
mais não estou tendo sucesso, no local são três endereços dois 
comerciais e um residencial

Numero 1235 - Comercial - Salao 02 - seria o local da 
vistoria do AVCB

Numero 1243 - Comercial - Salao 01
Numero 1247 - Residencial
Ficou errado o numero, a área construída, e o local da 

vistoria seria somente de um salão 1235 preciso retificar ou 
faço novo AVCB

Atenciosamente
3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
1. A edificação avaliada por esta Comissão possui 68,00m² 

de área construída, e possui como ocupação "bar" (F-8). 2. A 
solicitação do interessado não está clara. 3. Analisando o texto 
da solicitação realizada, faz-se necessário tecer alguns comen-
tários: 3.1. Aparentemente o interessado pretende dirimir dúvida 
devido a “comunique-se” (reprova) de vistoria referente a CLCB 
(Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros); 3.2. De acordo 
com o item 10.6.3.1 da IT 01/09, a Comissão Técnica de Primeira 
Instância é o instrumento administrativo em grau de recurso que 
funciona como assessoria de revisão da decisão proferida em 
assuntos de segurança contra incêndio. 3.3. Dessa forma, não se 
vislumbra nexo entre o texto descrito no campo da solicitação e 
a finalidade da CTPI. 4. Tendo por base os argumentos apresen-
tados, esta Comissão Técnica de Primeira Instância opina pelo 
Indeferimento da solicitação e sugere que o interessado compa-
reça à Seção de Atividades Técnicas a fim de esclarecer qual a 
real situação e ser orientado acerca da solução mais adequada.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1966374.
 20º Grupamento de Bombeiros - Araçatuba
 Comunicado
Comissão Técnica de Primeira Instância
Parecer Técnico de CTPI 1936650
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no artigo 14 do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1936650, do processo abaixo:

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 115919/3502101/2018;
1.2. Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 1221;
1.3. Bairro: Vila Pelliciari;
1.4. Município: Andradina;
1.5. Proprietário: Condomínio Residencial Portinari;
1.6. Responsável pelo Uso: Condomínio Residencial Por-

tinari;
1.7. Responsável Técnico: Paulo Bentivoglio Filho;
1.8. CREA 0601691352;
1.9. Área existente ou a construir: 11703,61;
1.10. Ocupação: Habitação multifamiliar;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 31,35.
2. Da Solicitação:
Requerimento do Interessado: Em 26-10-2012, após análise 

do Projeto Técnico 024/2021/2010, foi emitido o AVCB 832746 
do Condomínio Residencial Portinari (acima descrito), cuja vali-
dade era até 26-10-2015.

Em /2018 foi solicitada a vistoria para renovação do AVCB e o 
Projeto Técnico foi renumerado para PT - 115919/3502101/2018 
e após vistoria por parte do corpo de bombeiros, constatou-se 
um sistema de interligação da tubulação na saída dos reserva-
tórios superiores, onde a tomada de água de uso comum das 
torres de apartamentos está conjugada com a tomada de água 
para alimentação da bomba de incêndio, a qual não constava 
em projeto.

Vale salientar que a situação atual da interligação das 
tubulações, a qual é a mesma desde a emissão do primeiro AVCB 
(detalhada em arquivo DWF em anexo) é a seguinte:

- O condomínio é formado por 03 (Três) torres de aparta-
mentos, sendo que cada uma delas tem sobre a cobertura, 04 
reservatórios de capacidade total de 5.000 Litros cada ou sejam 
20.000 Litros no total e segundo o projeto original, devem ser 
garantidos uma reserva mínima de 12.000 Litros específica para 
combate a incêndio.

- No caso em questão, os 04 reservatórios de 5.000 Litros 
estão interligados através de uma tubulação de pvc de 3” que 
seguem para a bomba de incêndio que fica em um local isolado, 
abaixo da laje que suporta os reservatórios. (quando a tubulação 
de pvc vai descer para o nível da bomba, ela passa a ser de tubo 
galvanizado.

- Já a tomada de água para uso comum, está interligada 
a mesma tubulação de interligação entre os reservatórios, mas 
passa necessariamente por um sistema de sifonamento com 
suspiro, a uma altura de 1,32 m em relação ao fundo dos reser-
vatórios, de tal forma que quando o consumo de agua comum 
do prédio atingir a linha de 1,32m dentro do reservatório, já não 
descerá mais agua, garantindo desta forma, a reserva mínima de 
incêndio, pela somatória dos 04 reservatórios.

- Veja que mesmo ocorra uma eventual força de sucção na 
tubulação de uso comum, não há como drenar a agua da reserva 
de incêndio abaixo da linha de 1,32m em relação ao fundo do 
reservatório, pois o sifão possui um suspiro.

A Instrução Técnica 22/2018 – que trata dos Hidrantes, 
preconiza que a tomada de água de uso comum seja pela lateral 
do reservatório, porém não faz menção ao tipo de sifonamento 
aqui apresentado, razão pela qual lançamos mão da Comissão 
Técnica de Primeira Instância.

Item 5.9.8 Os reservatórios devem ser dotados de meios que 
assegurem uma reserva efetiva e ofereçam condições seguras 
para inspeção.

Apesar do que consta no item 5.11.6.11 “Os materiais 
termoplásticos, na forma de tubos e conexões, somente devem 
ser utilizados enterrados a 0,50 m e fora da projeção da planta 
da edificação satisfazendo a todos os requisitos de resistência à 
pressão interna e a esforços mecânicos necessários ao funcio-
namento da instalação”, salientamos que a tubulação de pvc 
encontra-se enclausurada no último pavimento da torre.

3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
Das Referências normativas para análise:
Instrução Técnica 22/18, itens:
5.9.5 O reservatório que também acumula água para con-

sumo normal da edificação deve ser adequado para preservar a 
qualidade da água, conforme a NBR 5626.

5.9.7 O reservatório pode ser subdividido desde que todas 
as unidades estejam ligadas diretamente à tubulação de sucção 
da bomba de incêndio e tenha subdivisões em unidades mínimas 
de 3 m³.

Instrução técnica 22/18, anexo B, itens:
B.1.1 Quando o reservatório atender a outros abasteci-

mentos, as tomadas de água desses devem ser instaladas de 
modo a garantir o volume que reserve a capacidade efetiva 
para o combate.

B.1.2 A capacidade efetiva do reservatório deve ser mantida 
permanentemente.

B.1.3 O reservatório deve ser construído em material que 
garanta a resistência ao fogo e resistência mecânica.

1. Do Pedido:
O condomínio é formado por 03 (Três) torres de aparta-

mentos, sendo que cada uma delas tem sobre a cobertura, 04 
reservatórios de capacidade total de 5.000 Litros cada ou sejam 
20.000 Litros no total e segundo o projeto original, devem ser 
garantidos uma reserva mínima de 12.000 Litros específica para 

de produtos aerossóis em parte de um deles, trata-se de uma 
área segregada em um depósito de uso geral, ou seja, será 
implantada uma área destinada exclusivamente para aerossóis, 
separada por meio de cerca. Esclarecemos ainda que esta área 
destinada a depósito de aerossóis já foi objeto de uma CTPI de 
parecer 1738940 cuja solução foi o deferimento condicionado 
a apresentação do dimensionamento e substituição do projeto.

A apresentação desta solicitação de revisão da CTPI se deve 
ao fato de que houve a edição da NFPA-30B/19 que permite 
solução diferente da apresentada anteriormente, apresentare-
mos os parâmetros adotados e a tradução dos itens da NFPA 
30B/19 pertinentes.

Portanto solicitamos que seja desconsiderado o Parecer 
Técnico de CTPI 1738940 e que seja reavaliada a situação com 
base na nova edição da NFPA 30B, tendo em vista também que 
a situação anteriormente apresentada é inviável de implantação.

2. Aplicação da NFPA 30B
Como não há previsão nas IT do Decreto 56819/01 para 

esta situação solicitamos a adoção da NFPA 30B para análise 
da situação.

3. Do nível de produto estocado
Os produtos em aerossol serão de nível 3
4. Do tipo de embalagem
A embalagem será em caixas de papelão. Considera-se que 

as latas de aerossol estarão embaladas em, no mínimo, uma 
camada de papelão ondulado. O papelão ondulado deverá cobrir 
no mínimo a parte superior, o fundo e dois lados completos da 
unidade. Os outros dois lados deverão estar no mínimo 60% 
cobertos

5. Da forma de armazenamento adotada de acordo com 
a NFPA 30B

5.1 A condição de armazenamento é a estabelecida pelo 
item 6.4.5.3.2 – Armazenamento de produtos em aerossol em 
áreas segregadas em depósitos de uso geral. Nesta forma de 
armazenamento deve haver sistema de proteção por sprinklers 
de acordo com a NFPA-13. O armazenamento deve ser uma 
área segregada por cerca de elos de corrente ou uma separação.

5.1.1 A separação adotada por cercas permite uma área 
de armazenamento de aerossóis até um máximo de 1.830 m². 
O armazenamento de mercadorias cujo perigo ultrapasse o das 
mercadorias de Classe III, conforme definido pela NFPA 13, 
deverá ser mantido fora da área segregada e no mínimo 2,4

m de distância.
Obs. O depósito de aerossóis foi projetado de acordo com a 

Tabela 6.4.2.7 (g), considerando o Esquema a de proteção (item 
6.6.1 da NFPA 30B):

• Área total segregada para aerossóis: 19,80 m²
• Recipientes metálicos com 118 ml.
• A demanda requerida para os bicos nos racks é de 220 

lpm, sendo os oito sprinklers mais remotos hidraulicamente 
(quatro em duas linhas). A pressão de descarga mínima do 
sprinkler deverá ser de no mínimo 0.69 bar

• A demanda por sprinklers de teto não deve ser incluída 
nos cálculos hidráulicos para sprinklers instalados em bastidores.

• A demanda por água no ponto do abastecimento deverá 
ser calculada separadamente para sprinklers instalados em 
bastidores e de teto e baseada na demanda maior.

• A proteção dos sprinklers de teto deverá ser projetada 
para proteger a ocupação circundante

Resumo dos dimensionamentos:
Teto:
• Os cálculos do projeto como um todo foram elaborados 

considerando a proteção para armazenagem Classe IV e plásti-
cos com 13,10 de altura. Chuveiros automáticos de teto ESFR 
K320, ponto de operação 7655,72 lpm @ 10,83 bar (conforme 
PT aprovado).

In-rack:
• Conforme cálculo anexo temos o ponto de operação 

1777,79 lpm @ 7,44 bar
Tendo em vista que os itens 6.6.1.6 e 6.6.1.7 estabelecem 

a não simultaneidade de eventos, ou seja, a reserva de incêndio 
e bombas são determinadas com base na maior demanda, 
portanto, o sistema instalado no local atende a demanda do 
in-rack, tendo em vista ser menor do que a do teto já instalado 
e em funcionamento no local.

As demais medidas de segurança contra incêndios do depó-
sito se mantêm conforme aprovação atual.

3. Da Conclusão da Comissão Técnica:
1. A edificação avaliada por esta comissão possui 4113,1 m² 

(galpão 3) de área construída e está inserida em um conjunto de 
galpões que somam uma área total de 33239,23m², é térrea e 
possui como ocupação "depósito" (J-4).

2. O interessado solicita autorização para criar uma área 
segregada para armazenamento de aerossóis no interior do 
galpão 3, adequando os sistemas de acordo com a NFPA 30B 
(versão atualizada de 2019) e, sem a necessidade de substitui-
ção do projeto.

3. Analisando a solicitação realizada, faz-se necessário tecer 
alguns comentários:

3.1. Considerando o item 1.2.2 c/c 1.2.4 da IT 25/18;
3.2. Considerando a pretensão de o interessado em arma-

zenar produtos aerossóis de nível 3, em embalagem de papelão, 
em recipientes metálicos com volume individual de 118 ml;

3.3. Considerando que propõe a instalação de tela de 
proteção em área segregada e a instalação de chuveiros auto-
máticos “in rack”, nos moldes que exige a NFPA 30B, conforme 
parâmetros indicados na solicitação e nos documentos e plantas 
encartados;

3.4. Considerando que propõe a interligação do sistema 
“in rack” ao sistema de chuveiros automáticos já instalado, a 
partir da VGA 13;

3.5. Considerando que se trata de uma área de armazena-
mento de 19,80 m² no interior do galpão 03;

3.6. Considerando que, de acordo com o enquadramento 
adotado e cálculos apresentados, o atual sistema de bomba de 
incêndio do SPK atende a demanda necessária para os bicos a 
serem instalados “in rack”;

4. Tendo por base o acima exposto, esta Comissão Técnica 
de Primeira Instância opina pelo deferimento da solicitação 
da regularização da área destinada ao armazenamento de 
aerossóis, com base na NFPA 30B (versão 2019), conforme parâ-
metros e cálculos apresentados, sem que haja a necessidade de 
substituição do projeto.

4. Da Homologação:
O Comandante/Chefe homologou a conclusão da CTPI 

1926693.
 Comunicado
Comissão Técnica de Primeira Instância
Parecer Técnico de CTPI 1966374
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no artigo 14 do 

Decreto Estadual 56.819/11 - Regulamento de Segurança contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado de São 
Paulo e na Instrução Técnica 01/11 - Procedimentos adminis-
trativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Primeira 
Instância 1966374, do processo abaixo:

1. Dados Gerais:
1.1. Projeto: 199208/3525904/2018;
1.2. Endereço: Avenida Capitão Francisco Copeli, 1247;
1.3. Bairro: Jundiaí Mirim;
1.4. Município: Jundiai;
1.5. Proprietário: Jurandir Puga;
1.6. Responsável pelo uso: Jorge Luis Polon - ME;
1.7. Responsável técnico:;
1.8. CREA nº:;
1.9. Área existente ou a construir: 68,00;
1.10. Ocupação: Local para refeição;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 0,00.
2. Da Solicitação:
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