GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO

PROTOCOLO:
176274/20

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA
Razão Social
COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO GALILEU

CNPJ/CPF
CNPJ: 21.854.519/0001-07

Nome Fantasia
CLINDEUS

Fone
(62)84146214

Finalidade
CERTIFICAÇÃO PRÉVIA

Número CBMGO
37880478305

CNAE
8720499

Endereço
ALAMEDA DAS ROSAS, QD.:0 CHAC LT.:22, Nº 710, SETOR PONTAKAYANA, TRINDADE, 75384155
Ocupação/Uso
Serviço de saúde e
institucional

Divisão
H-2

Descrição
atividades de assistência psicossocial e à saúde a
portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e
dependência química não especificadas

CNAE Secundário
8730199

Divisão
H-2

Descrição Cnae Secundário

Carga de Incêndio
350.0 MJ/m²

Área Construída

Altura

700.0 m²

Térreo

Atividades de assistência social prestadas em
residências coletivas e particulares não especificadas
anteriormente

Quartel Responsável

15º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

Risco
MÉDIO

Data de emissão

Data de validade

25/09/2020

05/09/2021

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.
O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de
inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma Técnica 01.
A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela
edificação ou área de risco
Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer
título, que:
- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados
ou que fazem parte das edificações;
- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou
estando este vencido.

Código de controle do CERCON: 140a412f8dda2
A autencidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do
http://www.bombeiros.go.gov.br

Unidade de Atendimento: 15º batalhão bombeiro militar
TRINDADE, 25 de setembro de 2020.

cbmgo.secip15bbm@gmail.com
avenida manoel monteiro, esq. com rua da pecuária, s/n, jardim salvador, trindade, 75388478
Telefone para dúvidas e consultas:62 3505 3369

