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2- Considerando que a edificação é existente, analisada 
conforme Decreto Estadual 63.911/18;

3- Considerando que o interessado solicita retorno de 
vistoria.;

4. Considerando que conforme a IT 01/19 no item 10.3.3.1 
A Comissão Técnica de Primeira Instância (CTPI) será convocada 
para, especificamente, analisar recurso de solução técnica 
exarada no processo de segurança contra incêndio, conforme 
definição contida no Regulamento de Segurança contra Incêndio 
das Edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo.

6- A CTPI decide pelo indeferimento da solicitação, uma vez 
que a presente solicitação não se enquadra em caso de CTPI.

7. Para solicitação de vistoria, o solicitante deverá realizar 
pedido de vistoria no sistema via fácil.

4. DA HOMOLOGAÇÃO: O Comandante/Chefe homologou a 
conclusão da CTPI 2183756.

 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de Segu-
rança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado 
de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 2019 - 
Procedimentos administrativos, publica a conclusão da Comissão 
Técnica de Primeira Instância 2184856, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 115586/3505708/2017;
1.2. Endereço: AVENIDA PIRAMBÓIA, 2594;
1.3. Bairro: CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ;
1.4. Município: BARUERI;
1.5. Proprietário: PIRACEMA PARTICIPAÇÕES LTDA;
1.6. Responsável pelo uso: IRON MOUNTAIN DO BRASIL 

LTDA;
1.7. Responsável técnico: DEBORA ARJONA TOME;
1.8. CREA 5061087216;
1.9. Área existente ou a construir: 3965,77;
1.10. Ocupação: Todo tipo de Depósitos;
1.11. Carga de Incêndio: Alto;
1.12. Altura: 6,00.
2. DA SOLICITAÇÃO: Requerimento do Interessado: Prezado 

oficial analista, solicitamos por meio desta Comissão Técnica, 
analise quanto ao comunique-se de vistoria 000285-2/2019, 
referente as escadas externas.

Informamos que as mesmas foram executadas no local 
e devido a inviabilidade técnica estrutural, não foi possível 
atender na integra a IT 11, quanto ao item de escada protegida, 
conforme solicitado na CTPI 1345366.

Informamos ainda que as escadas da forma existente 
se enquadram na IT 43/2019 nos seguintes itens: Item 7.1.1 
Largura da escada: caso a largura da escada não atenda à IT 
11 – Saídas de emergência, devem ser adotadas as seguintes 
exigências: a. a lotação a ser considerada no pavimento limita-
-se ao resultado do cálculo em função da largura da escada, 
exceto para a Divisão F-11 (boates, casas noturnas, danceterias, 
discotecas e assemelhados);

b. previsão de piso ou fita antiderrapante;
c. previsão de faixas de sinalização refletivas no rodapé das 

paredes do hall e junto às laterais dos degraus
Em relação ao que preconiza o “item 7.1.5.1. Na instalação 

de PCF na caixa de escada pode ser aceita a interferência no raio 
de passagem da escada, devendo manter pelo menos 1 m de 
passagem livre e devidamente sinalizada no piso à projeção de 
abertura da porta”, foi possível alterar visto que a escada tecni-
camnete não estar locada no recuo da edificação, não tendo sido 
possível sua execução com mais de 1,20 m com base no item 
5.7.5.1 da IT 11 largura minima de 0,80 m escada, visto tratar-se 
de passarelas metálicas sem acesso de pessoas por similaridade.

Em anexo segue o projeto ilustrativo, previsto sinalização 
no piso, limitador de abertura da porta visando garantir largura 
minima de 0,80 m da escada, sinalização refletivas em todos os 
degraus. Informamos que as escadas são compostas por pisos de 
materiais anti-derrapante, sendo previsto faixas de sinalização 
em toda sua extenção.

A titulo adicional, será previsto iluminação de emergência 
nos patamares externos das escadas.

Por questão estrutural, houve um desnível entre o nível da 
passarela metálica e o patamar da escada externa. Esse desní-
vel será sinalizado com faixas refletivas e também sinalização 
“Cuidado com o degrau” no lado interno da porta. Por conta 
deste desnível, a passagem do vão da porta está com altura de 
aproximadamente 1,70 m, portanto será previsto sinalização no 
batente superior da porta, indicando que há obstáculo.

Informamos ainda que, uma das portas possue um pilar 
metálico de sustentação do rack, de aproximadamente 75 mm, 
conforme foto constante no projeto em anexo, sendo previsto 
sinalização de obstáculo.

Esclarecemos que demais itens do relatório de vistoria 
000285-2/2019, foram atendidos, podendo ser verificado no 
retorno de vistoria.

Mediante ao exposto, solicitamos o deferimento, para 
prosseguirmos com a solicitação de vistoria, afim de obtenção 
do AVCB.

Certo de sua atenção e compreensão.
Enga. Debora Arjona Tomé - CREA 5061087216
3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA: 1. Considerado 

na análise do projeto técnico que a edificação possui como 
ocupação principal "J-4", com carga-incêndio superior a 1200 
MJ/m², conforme a IT 14/2011, risco alto, conforme a tabela 3 do 
Decreto Estadual nº Decreto Estadual 63.911/2018..

2. Considerado que a área do projeto técnico analisada é 
de 3965,77 m².

3. Considerando que foi realizado pelo Comissão vistoria no 
local sendo constatado que os corredores secundários possuem 
largura de 0,80 m e os corredores principais largura de 1,00 m.

4. Considerando que a população é menor de 20 pessoas.
5. Considerando que a escada externa possui largura de 

1,25 m de largura.
6. Considerando que não foi verificado desnível para as 

saídas de emergência, bem como obstruções nas rotas de fugas 
por um pilar, estes itens da solicitação serão desconsiderados. 
Sendo alvo desta análise somente a questão da interferência no 
raio de passagem da escada.

7. A CTPI decide pelo deferimento da solicitação com as exi-
gências de que as portas não possuam travamento de abertura, 
sejam instaladas molas para o fechamento das portas e deve ser 
previsto demarcação no piso da escada, demonstrando o raio de 
interferência da porta quando aberta.

4. DA HOMOLOGAÇÃO: O Comandante/Chefe homologou a 
conclusão da CTPI 2184856.

 Administração 
Penitenciária
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Secretário, de 10-10-2019
Of.Penit. de Junqueirópolis 4.814/19 - Autorizando em 

caráter excepcional, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 8º do Dec. 
48.292/03, o servidor Antonio Carlos Dalceno, RG. 23.150.601-6, 
Oficial Operacional, lotado na Penitenciária de Junqueirópolis, 
da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste do 
Estado, a perceber a título de diárias, quantia superior a 50% 
de sua retribuição mensal, respeitado o limite correspondente 
a 1 vez sua retribuição mensal, em razão de outras diárias já 
recebidas, nos dias 15 a 16-10-2019, com objetivo de conduzir 
veículo oficial, com destino ao Centro de Detenção Provisória IV 
de Pinheiros, em São Paulo.

1.9. Área existente ou a construir: 154,00
1.10. Ocupação: Local onde pessoas requerem cuidados 

especiais por limitações físicas ou mentais
1.11. Carga de Incêndio: Médio
1.12. Altura: 0,00.
2. DA SOLICITAÇÃO: Requerimento do Interessado: Venho 

a través desta, solicitar atenção quanto ao relatório do comu-
nicado de vistoria da edificação, tendo em vista se tratar de 
edificação térrea com área construída de 154m², conforme pôde 
ser conferido em vistoria realizada.

Segue abaixo comunicado do Corpo de Bombeiros: VISTO-
RIA COMUNICADA 1. EDIFICAÇÃO POSSUI TRÊS PAVIMENTOS, e 
NÃO UM (01) PAVIMENTO COMO INFORMADO NO PROJETO 2. 
ESCADA COM LARGURA INFERIOR A 1,20M 3. ESPAÇAMENTO 
MAIOR QUE 15CM NOS GUARDA CORPO DAS ESCADAS.

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA: 1- Considera-
do na análise do projeto técnico que a edificação possui como 
ocupação principal "H/2 - CASA DE REPOUSO", de 154,00 m²;

2- Considerando que a edificação é existente, possuindo 
último AVCB emitido em 13-05-2016;

3- Considerando que o interessado solicita atenção quanto 
ao relatório de vistoria por haver discordância em relação ao 
relatório apresentado pelo vistoriante;

4. Considerando que conforme a IT 01/19 no item 10.3.3.1 
A Comissão Técnica de Primeira Instância (CTPI) será convocada 
para, especificamente, analisar recurso de solução técnica 
exarada no processo de segurança contra incêndio, conforme 
definição contida no Regulamento de Segurança contra Incêndio 
das Edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo;

5- Considerando que, conforme item 7.3.9 da IT-01/2019, 
quando houver discordância do relatório emitido, deverá apre-
sentar suas argumentações fundamentadas nas referências 
normativas via FAT (Formulário para Atendimento Técnico);

6- Considerando os casos de utilização da ferramenta FAT 
no item 9.2 da IT-01/2019;

7- A Comissão Técnica de Primeira Instância decide de 
forma unânime pelo indeferimento da solicitação, uma vez que 
a presente solicitação não se enquadra em caso de CTPI, e sim, 
caso de Formulário para Atendimento Técnico.

4. DA HOMOLOGAÇÃO: O Comandante/Chefe homologou a 
conclusão da CTPI 2179805.

 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de 
Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do 
Estado de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 
2019 - Procedimentos administrativos, publica a conclusão da 
Comissão Técnica de Primeira Instância 2182333, do processo 
abaixo: 1. DADOS GERAIS:

1.1. Projeto: 362106/3547809/2016;
1.2. Endereço: RUA DAS PALMEIRAS, 677;
1.3. Bairro: BAIRRO JARDIM;
1.4. Município: SANTO ANDRE;
1.5. Proprietário: Fratta Construtora e Incorporadora Ltda;
1.6. Responsável pelo uso: Fratta Construtora e Incorpo-

radora Ltda;
1.7. Responsável técnico: Ivo de Oliveira;
1.8. CREA nº: A8129-9;
1.9. Área existente ou a construir: 8582,87;
1.10. Ocupação: Habitação multifamiliar;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 47,06.
2. DA SOLICITAÇÃO: Requerimento do Interessado: Solicito 

por meio deste que seja aceito conforme a seguir: Tendo em vista 
as janelas de ventilação estarem em posição em desacordo com as 
normas solicito que seja aceito conforme segue abaixo: 1. Trata-se 
de edificação construída conforme imagens apresentada; 2. as áreas 
de abertura para ventilação atende o minimo necessário conforme 
normas, sendo 1,20m2 na primeira janela de captação e 0,80m2 
nas demais janelas de ventilação, conforme medidas apresentadas 
em projeto anexo; 3. Será instalado sinalização de Rodaré como 
medida compensatória para toda escada de emergência a fim de 
melhorar a rota de fuga; 4. Será previsto sistema de detecção de 
fumaça nos Halls comuns dos andares e pavimento térreo como 
medida compensatória, melhorando assim o alarme em uma 
possível situação de risco 5. A edificação esta localizada a menos 
de 2 km do Posto do Corpo de Bombeiros da Av. Prestes Maia em 
Santo André; 6. Existe hidrante de rua a menos de 1 km de distancia 
na rua das Palmeiras; 7. Edificação com baixa carga de incêndio, 
300 MJ/m2, tendo como ocupação prédio Residencial A-2. Sendo 
assim peço deferimento de vossa senhoria e que a edificação seja 
analisada como adaptação de escada conforme IT43, sendo um 
prédio residencial construído e ainda estarmos instalando o sistema 
de detecção de fumaça, melhorando assim, a evacuação e demais 
providencias em situação de sinistro.

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
1. Considerado na análise do projeto técnico que a edifica-

ção possui como ocupação principal "A-2", com carga-incêndio 
de 300 MJ/m², conforme a IT 14/2011, risco baixo, conforme a 
tabela 3 do Decreto Estadual 56.819/2011.

2. Considerado que a altura da edificação é de 47,6 metros, 
conforme medição na folha 07/08, adotando os parâmetros do 
artigo 21, do Decreto Estadual 56.819/2011.

3. Considerado que a área do projeto técnico analisada é 
de 8.582,87 m².

4. Considerando que a edificação já está construída e as 
janelas de ventilação da escada não atendem a norma quanto 
distância máxima do teto de 0,20 metros.

5. Considerando que as dimensões das janelas atendem ao 
previsto em norma.

6. Considerando que está sendo proposto a instalação 
de detecção de fumaça nos halls comuns e térreo, bem como 
instalação de sinalização de emergência no rodapé do interior 
da escada de emergência.

7. A comissão decide unanimente pelo deferimento da 
solicitação.

8. Será considerado para esta análise o corte da edificação com 
o detalhe da janela em destaque, e desconsiderado a nota junto às 
janelas do pavimento tipo e ático que apresentam a distância máxi-
ma de 0,20 m do teto. O solicitante poderá corrigir tal nota via FAT.

4. DA HOMOLOGAÇÃO: O Comandante/Chefe homologou a 
conclusão da CTPI 2182333.

 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de 
Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do 
Estado de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 
2019 - Procedimentos administrativos, publica a conclusão da 
Comissão Técnica de Primeira Instância 2183756, do processo 
abaixo: 1. DADOS GERAIS: 1.1. Projeto: 136747/3550308/2019;

1.2. Endereço: RUA SEBASTIAO SISSON, 417;
1.3. Bairro: JABAQUARA;
1.4. Município: SAO PAULO;
1.5. Proprietário: Jocasp Peças e Serviços;
1.6. Responsável pelo uso: Jocasp Peças e Serviços;
1.7. Responsável técnico: Marcelo Pereira dos Santos;
1.8. CREA 5060981196;
1.9. Área existente ou a construir: 483,00;
1.10. Ocupação: Serviço de conservação, manutenção e reparos;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 0,00.
2. DA SOLICITAÇÃO: Requerimento do Interessado: Solicita-

mos a re-vistoria na empresa, apos o atendimento das exigên-
cias feita anteriormente.

Obrigado
3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
1- Considerado na análise do projeto técnico que a edifi-

cação possui como ocupação principal "Serviço automotivo e 
assemelhados", de 483,00 m² e altura 2 pavimentos;

Esclarecemos que demais itens do relatório de vistoria 
021277-2/2019, foram atendidos, podendo ser verificado no 
retorno de vistoria.

Mediante ao exposto, solicitamos o deferimento, para 
prosseguirmos com a solicitação de vistoria, afim de obtenção 
do AVCB.

Certo de sua atenção e compreensão.
Enga. Debora Arjona Tomé - CREA 5061087216
3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA: 1. Considerado 

na análise do projeto técnico que a edificação possui como 
ocupação principal "J-4", com carga-incêndio superior a 1200 
MJ/m², conforme a IT 14/2011, risco alto, conforme a tabela 3 do 
Decreto Estadual nº Decreto Estadual 63.911/2018.

2. Considerado que a área do projeto técnico analisada é 
de 12820,25 m².

3. Considerando que a CTPI 1367940 anterior estabeleceu que 
as escadas abertas externas (AE) são na verdade medidas compen-
satórias quanto ao estreitamento de corredores entre prateleiras e 
também quanto a distância máxima a ser percorrida;

4. Considerando que os membros da CTPI realizaram visto-
ria no local e que os corredores possuem medidas inferiores a 
0,80m (aproximadamente 0,70m), contrariando o deliberado na 
supracitada CTPI;

5. Considerando que foi constatado em vistoria que não 
há impossibilidade técnica de adequação à IT-11, uma vez que 
existem possibilidades que não irão interferir na parte estrutural 
da edificação;

6. Considerando que não foram propostas medidas adicio-
nais à não adequação da exigência anterior de escadas abertas 
externas;

7. Considerando que a edificação foi aprovada na vigência 
do D.E 46.076/2001, devendo adequar suas saídas de emergên-
cia conforme previsto na IT-43;

8. A CTPI decide de forma unânime pelo indeferimento do 
proposto.

4. DA HOMOLOGAÇÃO: O Comandante/Chefe homologou a 
conclusão da CTPI 2168481.

 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de 
Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do 
Estado de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 
2019 - Procedimentos administrativos, publica a conclusão da 
Comissão Técnica de Primeira Instância 2173467, do processo 
abaixo: 1. DADOS GERAIS:

1.1. Projeto: 023002/3547809/2019;
1.2. Endereço: TRAVESSA CAMPINAS, 48;
1.3. Bairro: VILA ASSUNÇÃO;
1.4. Município: SANTO ANDRE;
1.5. Proprietário: FABIANE AUGUSTO LOCATELLI;
1.6. Responsável pelo uso: FABIANE AUGUSTO LOCATELLI;
1.7. Responsável técnico: ANDRÉ SOBREIRA DE ARAÚJO;
1.8. CREA 5069763373;
1.9. Área existente ou a construir: 493,00;
1.10. Ocupação: Habitação multifamiliar;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 0,00.
2. DA SOLICITAÇÃO: Requerimento do Interessado: 1 - Venho 

através desta solicitar a esta Comissão Técnica providências no 
sentido de que seja analisado o Projeto Técnico Simplificado como 
segue: 2 - Trata-se de uma residência multifamiliar com 3 pavimen-
tos sendo que a escada que inicia no pavimento térreo para acesso 
ao 1º pavimento e a mesma que dá acesso ao 2º pavimento, já 
construída e finalizada, está menor que 1,20m. Tendo sua medida 
de 1,08m conforme comunique-se datado em 13-02-2019.

3 - Esclareço ainda que no 1º pavimento existem somente 
duas residências e no 2º pavimento mais duas residências, sendo 
que o fluxo de pessoas que irão transitar pela mesma é menor 
que 20 pessoas, tendo como base a tabela 1 do anexo a da IT 
11/19 onde o número de pessoas por dormitório são (02) duas 
por dormitório e que cada apartamento contém 2 dormitórios.

4 - Esclareço que estamos dispostos a prever medidas com-
pensatórias para minimizar os riscos aos moradores conforme 
item 7 da IT 43/19.

5 - Solicito deferimento para tal solicitação.
3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA: Considerando 

que não foram apresentadas plantas que elucidem o proposto, 
bem como não foi apresentada documentação comprobatória 
de existência ou quais as medidas compensatórias o interessado 
irá prever, a Comissão Técnica de Primeira Instância decide pelo 
INDEFERIMENTO do proposto.

4. DA HOMOLOGAÇÃO: O Comandante/Chefe homologou a 
conclusão da CTPI 2173467.

 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de 
Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do 
Estado de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 
2019 - Procedimentos administrativos, publica a conclusão da 
Comissão Técnica de Primeira Instância 2174685, do processo 
abaixo: 1. DADOS GERAIS:

1.1. Projeto: 133442/3510609/2019;
1.2. Endereço: RUA SERRANA, 209;
1.3. Bairro: VILA DIRCE;
1.4. Município: CARAPICUIBA;
1.5. Proprietário: VALTIN JOSE DE OLIVEIRA;
1.6. Responsável pelo uso: WAGNER DENIS DE OLIVEIRA 

38792652832;
1.7. Responsável técnico: ARTHUR KOITI;
1.8. CREA 50621930001;
1.9. Área existente ou a construir: 181,88;
1.10. Ocupação: Local para prestação de serviço profissional 

ou condução de negócios;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 0,00.
2. DA SOLICITAÇÃO: Requerimento do Interessado: Preciso 

saber como fazer a solicitação do AVCB e uma mecânica, em 
baixo tem residencia e em cima também como faço se com 3 
pavimentos eu preciso de Projeto Técnico ?

3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA: Para o correto 
enquadramento da edificação junto ao D.E 63.911/18 é necessá-
rio que o responsável técnico observe parâmetros de altura, área 
e uso/ocupação e que adote as medidas de segurança contra 
incêndio previstas na tabela 6 do supracitado decreto.

Considerando relatório de vistoria 171605-2/2019 (con-
forme cadastro realizado pelo interessado no sistema) o caso 
em tela deve ser regularizado através de elaboração de Projeto 
Técnico regular, não sendo caso de Comissão Técnica de Primei-
ra Instância (CTPI).

4. DA HOMOLOGAÇÃO: O Comandante/Chefe homologou a 
conclusão da CTPI 2174685.

 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de 
Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do 
Estado de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 
2019 - Procedimentos administrativos, publica a conclusão da 
Comissão Técnica de Primeira Instância 2179805, do processo 
abaixo: 1. DADOS GERAIS:

1.1. Projeto: 091389/3550308/2019
1.2. Endereço: AVENIDA CORONEL OCTAVIANO DE FREITAS 

COSTA, 310
1.3. Bairro: SOCORRO
1.4. Município: SAO PAULO
1.5. Proprietário: Antônio Dantas Neto
1.6. Responsável pelo uso: CASA DE REPOUSO SAMARITA-

NA LTDA - ME
1.7. Responsável técnico:
1.8. CREA nº:

2- Considerando que a edificação é existente, analisada 
conforme Decreto Estadual 38.069/1993 e IT-43/2018;

3- Considerando que o interessado propõe a possibilidade 
de aprovação independente da clínica H-6 em relação à facul-
dade E-1;

4. Considerando que está sendo solicitado autorização para 
obtenção de projetos separados para a edificação.

5. Considerando que está sendo proposto sistemas indepen-
dentes de sprinkler e hidrantes, bem como sistema de alarme 
de incêndio. E os acessos que permitem comunicação de área 
entre as edificações serão fechados com alvenaria TRRF 120 min.

6- A CTPI decide, de forma unânime, pelo deferimento 
da solicitação. Devendo o projeto ser substituído para análise 
regular.

4. DA HOMOLOGAÇÃO: O Comandante/Chefe homologou a 
conclusão da CTPI 2102887.

 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de Segu-
rança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do Estado 
de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 2019 - 
Procedimentos administrativos, publica a conclusão da Comissão 
Técnica de Primeira Instância 2166943, do processo abaixo:

1. DADOS GERAIS:
1.1. Projeto: 018980/3550308/2019;
1.2. Endereço: RUA KANEDA, 60;
1.3. Bairro: VILA MARIA;
1.4. Município: SAO PAULO;
1.5. Proprietário: RPS KANEDA EMPREENDIMENTOS IMO-

BILIÁRIOS SPE LTDA;
1.6. Responsável pelo uso: RPS KANEDA EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA;
1.7. Responsável técnico: ALEX ROMAO DOS SANTOS;
1.8. CREA 506.134.149-0;
1.9. Área existente ou a construir: 2868,93;
1.10. Ocupação: Habitação multifamiliar;
1.11. Carga de Incêndio: Baixo;
1.12. Altura: 22,00.
2. DA SOLICITAÇÃO: Requerimento do Interessado: Preza-

dos oficiais.
Solicito a avaliação deste colegiado quanto a impossibilida-

de técnica em atender integralmente o item 5.7.9.1, letra "d" 
da IT 11/18, devido a estrutura portante de concreto da caixa 
da escada que está pronta, não é possível ter uma ventilação 
permanente inferior única na medida de 1,20m² (térreo - 1º 
Pavimento), conforme detalhe do projeto estrutural em anexo, 
portanto, propomos a instalação de um sistema de exaustão 
simples, ventilação forçada, ligado ao sistema de alarme do 
prédio com alimentação de energia no mesmo circuito da bomba 
de incêndio para garantir seu funcionamento no caso de sinistro 
e corte da energia.

A ventilação funcionaria da seguinte forma, o exaustor 
estaria ligado a central de alarme e ao acionar qualquer boto-
eira deste sistema de proteção, automaticamente o sistema de 
exaustão entrarei em funcionamento insuflando ar na escada 
protegida. Como ligação auxiliar seria instalado um botão liga-
-desliga junto a central de alarme. Desta forma, atenderíamos 
satisfatoriamente a entrada de ar.

O equipamento de exaustão proposto é o Exaustor Axial 
EQ400T6 da Qualitas Ind. Eletromecânica Ltda - (Tensão (V): 
220 / 380 / 440; Potência (HP): 1 / 5; Rotação (rpm): 1075; Vazão 
(m³/ min): 55; Pressão (mmH2O): 8; Ruído (dBA): 70; Diâmetro 
(mm): 400; Largura (mm): 230; Hélices (material / nº pás): Aço 
galvanizado / 6), conforme ficha técnica em anexo.

Solicito a compressão das dificuldades técnicas expostas 
e perante a análise deste colegiado aguardamos para sua 
implantação.

Nestes termos, P/ deferimento. Atenciosamente,
3. DA CONCLUSÃO DA COMISSÃO TÉCNICA:
1. Considerando que não foi verificado a inviabilidade técni-

ca da construção da uma abertura de 1,20 m² na caixa de escada 
no térreo/1ºpav, pois foi possível a realização de aberturas ao 
longo da caixa na mesma lateral.

2. Considerando que a abertura no térreo ou 1º pavimento 
se faz necessário para entrada de ar limpo no interior da escada 
(ventilação), e está sendo proposto a instalação de um sistema 
de exaustão.

3. Considerando que não foi previsto tomada de ar limpo 
para o interior da caixa de escada.

4. Considerando que não foi previsto medidas compensató-
rias para a edificação.

5. A Comissão Técnica de Primeira Instância decide pelo 
indeferimento.

6. Caso comprovado a real inviabilidade técnica, o solicitan-
te poderá adotar os critérios da IT 13/19 para pressurização da 
escada de emergência.

4. DA HOMOLOGAÇÃO: O Comandante/Chefe homologou a 
conclusão da CTPI 2166943.

 Comunicado
O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do 

Decreto Estadual 63.911 de 10-12-2018 - Regulamento de 
Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do 
Estado de São Paulo combinado com a Instrução Técnica 01 de 
2019 - Procedimentos administrativos, publica a conclusão da 
Comissão Técnica de Primeira Instância 2168481, do processo 
abaixo: 1. DADOS GERAIS: 1.1. Projeto: 200026/3505708/2017;

1.2. Endereço: ALAMEDA RIO PRETO, 576;
1.3. Bairro: CENTRO EMPRESARIAL TAMBORÉ;
1.4. Município: BARUERI;
1.5. Proprietário: MARCELINO CORRAL NETO;
1.6. Responsável pelo uso: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA;
1.7. Responsável técnico: DEBORA ARJONA TOME;
1.8. CREA 5061087216;
1.9. Área existente ou a construir: 12820,25;
1.10. Ocupação: Todo tipo de Depósitos;
1.11. Carga de Incêndio: Alto;
1.12. Altura: 0,00.
2. DA SOLICITAÇÃO: Requerimento do Interessado: Prezado 

oficial analista, solicitamos por meio desta Comissão Técnica, 
analise quanto ao comunique-se de vistoria 021277-2/2019, 
referente as escadas externas.

Informamos que as mesmas foram executadas no local 
e devido a inviabilidade técnica estrutural, não foi possível 
atender na integra a IT 11, quanto ao item de escada protegida, 
conforme solicitado na CTPI 1367640.

Em anexo segue o projeto ilustrativo, a titulo adicional, foi 
previsto sinalização no piso, sinalização refletivas em todos os 
degraus. Informamos que as escadas são compostas por pisos de 
materiais anti-derrapante, sendo previsto faixas de sinalização 
em toda sua extenção.

Será previsto também, iluminação de emergência nos pata-
mares externos das escadas.

Por questão estrutural, viga de concreto pré moldado exis-
tente, não sendo possível a sua retirada, ocorreu um desnível 
entre o nível da passarela metálica e o patamar da escada 
externa. Este desnível será sinalizado com faixas refletivas e 
também sinalização “Cuidado com o degrau” no lado interno 
da porta. Por conta deste desnível, a passagem do vão da porta 
está com altura de aproximadamente 1,70 m, portanto será 
previsto sinalização no batente superior da porta, indicando 
que há obstáculo.

Informamos ainda que, uma das portas possue um pilar 
metálico de sustentação do rack, de aproximadamente 75 mm, 
conforme foto constante no projeto em anexo, sendo previsto 
sinalização de obstáculo, não comprometendo a passagem de 
pessoas. Lembramos que a edificação em questão, não possui 
permanência de pessoas nas passarelas técnicas metálicas.
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