
Número Projeto:

Número CTPI:

Endereço:

Bairro:

Risco (Carga de 
Incêndio):

Município:

058459/3553807/2020

2813711

RODOVIA SP 255,  325

RURAL

TAQUARITUBA

Proprietário: Capal Cooperativa Agroindustrial

Responsável pelo Uso: Capal Cooperativa Agroindustrial

Responsável Técnico: Floriano Helmut Essenfelder

CREA/CAU Nº: 5061161000-D

Área Total: 24818,02

Ocupação: Silos

Alto

0,00Altura:

1Nº de Pavimentos:

1. Dados Gerais

2. Dados do Requerimento

Data do Protocolo de Requerimento: 24/06/2021

Requerimento do Interessado:

O Corpo de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14, do Decreto Estadual nº 63.911 de 10 de 
Dezembro de 2018 - Regulamento de Segurança contra Incêndios das edificações e áreas de risco do 
Estado de São Paulo combinado com a Instrução Técnica n° 01 de 2019 - Procedimentos 
administrativos, publica a conclusão da Comissão Técnica de Última Instância n° 2868342, do 
processo abaixo:

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da 
Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".
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Reapresento a solicitação anteriormente anexada para uma reanálise. Pedimos o deferimento do 
pedido com base nas justificativas elaboradas, buscando assim atender ao princípio da "equidade", 
tendo em vista que nos estados vizinhos, a legislação mais branda (conforme apresentado em anexo) 
torna o desenvolvimento das atividades no estado de São Paulo pouco menos competitivas em relação 
às empresas não sediadas aqui. Assim, com esse pedido, dentro do possível, há de se proceder uma 
reavaliação da IT 27/2019  (silos), no que se refere aos sistemas de proteção contra incêndio, não 
deixando de lado a segurança das ocupações, mas também buscando a equidade, a competitividade 
das empresas estabelecidas no estado de São Paulo junto aos demais Estados, já que alguma 
empresas de beneficiamento de cereais estão deixando de se estabelecer nesse Estado devido aos 
altos custos de implantação dos sistemas de proteção contra incêndio (estes não exigidos nos estados 
vizinhos). Diante do acima exposto, solicitamos deferimento desse pedido.
Segue em anexo o pedido detalhado.

3. Conclusão da Comissão Técnica

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da 
Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".
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1. Considerando os parâmetros do Decreto Estadual nº 63.911/2018, combinado com item nº 10 da 
Instrução Técnica nº 01 de 2019, Procedimentos Administrativos. 
2. Considerando os parâmetros do Projeto Técnico nº 058459/3553807/2020, bem como do parecer da 
CTPI nº 2813711. 
3. Considerando que a edificação possui como ocupação principal "M-5", com carga de incêndio acima 
de 1200 MJ/m², com área total de 24.818,02 m². 
4. Considerando que não foi esclarecida pelo Responsável Técnico a inviabilidade técnica da 
instalação do sistema de chuveiros automáticos (tipo dilúvio) sobre as correias transportadoras, 
conforme estabelecido pela Instrução Técnica nº 27/19 em seu item 5.3.8. 
5. Considerando a falta das medidas previstas no item 5.3 da IT 27/19 “Medidas de segurança contra 
incêndios” na edificação. 
6. Considerando o Artigo 4º do Decreto Estadual nº 63.911/2018, que prevê que as medidas de 
segurança contra incêndio previstas neste Regulamento se aplicam às edificações e áreas de risco no 
Estado de São Paulo, não restando aplicação da legislação de outros Estados em sobreposição às 
medidas de segurança contra incêndio exigidas para o Projeto Técnico nº 058459/3553807/2020. 
7. Considerando que o Decreto Estadual nº 63.911/2018, em seu Artigo 2º, prevê como objetivos: 
"I -  proteger, prioritariamente, a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de 
incêndios e emergências; 
II - restringir o surgimento de princípios de incêndio e dificultar a sua propagação, estimulando a 
utilização de materiais de baixa inflamabilidade e reduzindo a potencialidade de danos ao meio 
ambiente e ao patrimônio; 
III - proporcionar, nas edificações e áreas de risco, os meios mínimos necessários para o controle e a 
extinção de incêndios; 
IV - evitar o início e conter a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao 
patrimônio; 
V - viabilizar as operações de atendimento de emergências; 
VI - proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações ou áreas de risco; 
VII - distribuir competências para o fiel cumprimento das medidas de segurança contra incêndios; 
VIII - fomentar o desenvolvimento de uma cultura prevencionista de segurança contra incêndios; 
objetivos esses que se sobrepõe aos interesses exclusivamente econômicos, competindo à Comissão 
Técnica de Última Instância a análise de eventuais impossibilidades técnicas e propostas 
fundamentadas que possam permitir um ambiente seguro, com controle dos riscos existentes".
8. Considerando que foram previstos apenas hidrantes próximos às correias transportadoras e 
nenhuma outra medida adicional foi apresentada como proposta, que possa minimizar o risco previsto 
pelo não atendimento das exigências para ocupações da divisão "M-5". 
9. A Comissão Técnica de Última Instância decide pelo indeferimento do pedido, devendo o 
Responsável adequar a edificação às exigências mínimas de medidas de segurança contra incêndio 
previstas na legislação vigente.

4. Homologação

O Comandante do Corpo de Bombeiros homologou a conclusão da CTUI nº 2868342.

Taquarituba, 11 de Agosto de 2021

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da 
Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".
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Comandante

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da 
Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".
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