
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo   Reunião CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) e CAU/MG 

Local   Cidade Administrativa- Edifício Minas – 5º pav.: Sala de Reunião 

Data/ Horário   01/10/2020 ás 10:00h. 

Relator   Antônio Henrique Villela Alves 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 

Reunião presencial na sede do Comando do CBMMG, representado pela Diretoria de Atividades Técnicas (DAT). Estavam 
presentes pelo CBMMG: cap. Melgaço (divisão de adjuntoria de normatização), Major João Guilherme (chefe da divisão de 
pesquisa), Cel. Alexandre (diretor da DAT), Ten. Edvar, Cap. Borges (divisão de atividades auxiliares). 
Pelo CAU/MG: arq.urb. Paulo Henrique (vice-presidente do CAU), arq.urb. Rita Lopes, arq. Urb. Samira (fiscalização do CAU) 
e arq. urb. Antônio Henrique Villela Alves (convidado representante, coordenador do CEAU). 
 
Assuntos tratados:  

Após as apresentações de cada um dos participantes e setores, o assunto principal da reunião foi sobre a edição e publicação 
do decreto Estadual 47.998/2020 que altera o decreto em vigor sobre as medidas de segurança contra incêndio e pânico no 
estado de Minas Gerais. Tal decreto foi publicado em 01/07/2020 com previsão de entrar em vigore em 60 dias, ou seja, em 
01/09/2020. O conteúdo do decreto modifica de maneira significativa os procedimentos e exigências para o licenciamento de 
projetos/processo de segurança contra incêndio e pânico e cria divergências com códigos de obras e lei de uso de ocupação 
do solo, além de dificultar o atendimento ás novas medidas impostas. Outro ponto considerado foi a elaboração do decreto de 
maneira unilateral, sem consultar o Conselho Consultivo de Segurança Contra Incêndio e Pânico-CCSCIP, conselho esse que 
o CAU/MG faz parte e ocupa uma de suas cadeiras, junto com outras entidades.  
Foi comunicado também ao CBMMG que as entidades que participam do conselho consultivo estão dispostas a participar e 
colaborar para a elaboração de propostas mais adequadas e tecnicamente mais viáveis a toda sociedade. 
Exposto isso, o CBMMG, já ciente dos problemas criados pelo referido decreto, comunicou que o mesmo foi adiado para entrar 
em vigor em 01/01/2021 e que durante esse período estarão fazendo alterações e recebendo sugestões, através de consulta 
pública e diretamente nos endereços eletrônicos. Outro ponto exposto foi que o que gerou a demanda de modificação dessa 
legislação foi a necessidade imposta pelo sistema informatizado de análise de projetos/processos INFOSCIP.  
Foi informado endereços para sugestões: dat.pesquisa@bombeiros.mg.gov.br at. do capitão Melgaço. Também foi informado 
que para capacitação através da DAT para profissionais de arquitetura e engenharia poderão acessar no Youtube.  
Outra entidade que poderá auxiliar com informações técnicas é a Fundação Salvar. Há também a previsão da realização de 
cursos de capacitação técnica a ser realizado entre o CBMMG e a UFMG.  
Sendo essas as informações relevantes encerro esse relatório. 
 

CONCLUSÃO: 
Acredita-se que a reunião foi muito produtiva e esclarecedora de posições e pontos de vistas dos órgãos e entidades 
envolvidos. Espera-se que os efeitos positivos possam ser alcançados por todos os atingidos pelas normas técnicas produzidas 
pelo CBMMG, mas com a participação direta das entidades que representam os interesses da sociedade. 
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