01/09/22, 15:54

SEI/GOVMG - 50793563 - CBMMG - Emenda

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
Diretoria de Atividades Técnicas
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2022.

EMENDA CBMMG/DAT Nº. 3/2022
Esta Emenda tem por objetivo promover as seguintes alterações na Instrução Técnica 02 - 2ª Edição
(Terminologia de proteção contra incêndio e pânico):
1. ALTERAR o item 4.368, que passa a vigorar com a seguinte redação:
4.368 Pavimento: Espaço compreendido entre o plano do piso e o plano do teto imediatamente acima do
piso de referência, admitindo-se um desnível máximo de 1,50 m.
2. ALTERAR o item 4.370, que passa a vigorar com a seguinte redação:
4.370 Percentual de aberturas em uma fachada: Relação entre a área das aberturas do setor
considerado da fachada, dividido pela área total de fachada do respectivo setor.
3. ALTERAR o item 4.375, que passa a vigorar com a seguinte redação:
4.375 Pilotis: Local edificado de uso comum, aberto em pelo menos três lados. Considera-se, também,
como tal, o local coberto, aberto em pelo menos duas faces opostas, cujo perímetro aberto tenha, no
mínimo, 70% do perímetro total. Também se inclui nesta categoria, atendidos os requisitos de abertura
anteriores, o nível de transição das estruturas da edificação, onde os pilares se encontram com os
elementos de fundação ou onde os pilares mudam de forma e ficam aparentes, em atendimento ao
projeto arquitetônico.

Alexandre Gomes Rodrigues, Coronel BM
Diretor de Atividades Técnicas
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Gomes Rodrigues, Diretor(a), em 29/08/2022,
às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 50793563
e o código CRC D7518EFF.
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