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d) fica designada a Chefia da DISAU/SEXEC para distribuição e organização dos militares dentro das 
subcomissões de execução de contratos. 

 
(NB CBMDF/DISAU/SEEXC 00053-00071999/2019-29) 
 

ATO DO DIRETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

LIV - INFORMAÇÃO SOBRE OFICIAL RESPONDENDO POR COMANDO 
  
O DIRETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 26, inciso I, 

do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 8.255, de 20 nov. 
1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, resolve: 

  
TORNAR PÚBLICO que o Maj. QOBM/Comb. JOÃO JOSÉ DA CUNHA, matr. 1400199, respondeu, 

pelo Comando do Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas (CEMEV), no período de 9 à 15 out. 
2019, cumulativamente com a função que exerce, pelo motivo do titular encontrar-se com afastamento 
de abono anual. 

  
Em consequência, os órgãos interessados tomem conhecimento e providências. 
 
(NB CBMDF/CEMEV/SUSEC 00053-00089254/2019-16) 

 
ATO DO DIRETOR DE ESTUDOS E ANÁLISE DE PROJETOS 

 
LV - RATIFICAR QUE A ANÁLISE DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES DE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

DE EDIFICAÇÕES 
 
O DIRETOR DE ESTUDOS E ANÁLISE DE PROJETOS, no uso das atribuições que lhe conferem os 

arts. 26 e 41 do Decreto Federal 7.163, de 29 abr. 2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso I, da Lei 
8.255, de 20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF; combinado com a Portaria 46, 
de 19 set. 2012, publicada no BG 177, de 20 set. 2012, e 

  
Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos a serem adotados pelos analistas de 

projetos e que cabe a DIEAP, promover estudos e análises com vistas ao aprimoramento e racionalização 
de suas atividades; 

Considerando a decisão tomada pelo Conselho do Sistema de Engenharia contra Incêndio e Pânico, 
constante no item 3 da Ata de reunião 80/2004; 

Considerando a criação de um Grupo Técnico para revisão da NT 005/2000 - CBMDF Central Predial 
de GLP, que tem a previsão de aceitar a instalação de medidores individuais em edificações mistas e 
residenciais, resolve: 

 
RATIFICAR que a análise de projetos de instalações de contra incêndio e pânico de edificações que 

exigem centrais de GLP deverá observar a autorização da instalação de medidores individuais em 
edificações mistas e residenciais no Distrito Federal, prevista no item 3 da Ata de reunião 80/2004; 

 
(NB CBMDF/DIEAP/SUBDIR - 00053-00091594/2019-15) 

 
ATOS DO COMANDANTE OPERACIONAL 

 
LVI - AFASTAMENTOS TEMPORÁRIOS 

 
O COMANDANTE OPERACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 22, inciso II e 

V; e 23, inciso III do Decreto 31.817, de 21 ju2010, que regulamenta o art. 10-B, inciso II, da Lei 8.255, de 
20 nov. 1991, que dispõe sobre a organização básica do CBMDF, resolve: 

 
TORNAR PÚBLICO, como Anexo 13, atos referentes a afastamentos temporários, de acordo com 

informações contidas nos respectivos processos. 
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