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1 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 Estabelecer os critérios para apresentação de 
processos quanto a segurança contra incêndio e 
pânico das edificações e áreas de risco, estabelecida 
na Lei nº 13.556, de 29 de dezembro de 2004 e 
alterada na Lei nº 16.361, de 9 de outubro de 2017, 
nos processos fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Ceará (CBMCE). 

2 DA APLICAÇÃO  

2.1 Esta Norma Técnica (NT) aplica-se aos 
processos de segurança contra incêndio adotados no 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará 
(CBMCE). 

2.2 Quando houver legislação municipal (Código 
de Obras) que exija medidas de segurança contra 
incêndio e pânico mais restritivas nas edificações que 
as preconizadas nesta Norma Técnica, deve ser 
adotada aquela legislação mais severa em termos de 
prevenção contra incêndio e pânico. 

2.3 Quando houver atualização normativa de 
alguma Norma Reguladora Brasileira - NBR que trate 
da segurança contra incêndio e pânico, a Norma 
Técnica correspondente deverá ser atualizada pela 
Comissão Especial de Avaliação (CEA) após a 
publicação da NBR. 

3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E 

BIBLIOGRÁFICAS 

Constituição Federal da República Federativa do 
Brasil, de 5 de outubro de 1988, artigo 144, § 5°. 

Constituição do Estado do Ceará/1989 

Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros do 
Ceará 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, 
Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros do 
Estado do Ceará, 2017 

Lei nº 13.556, de 29 de dezembro de 2004 - que 
dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico 

Lei nº 16.361, de 9 de outubro de 2017 – altera a Lei 
nº 13.556, de 29 de dezembro de 2004 que dispõe 
sobre a segurança contra incêndio e pânico 

NBR 6492 - Representação de projetos de arquitetura. 

NBR 8196 - Emprego de desenho técnico. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e 
dimensões. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em 
desenho técnico. 

NBR 12236 - Critérios de projeto, montagem e 
operação de postos de gás comprimido. 

NBR 14699 - Desenho técnico - Representação de 
símbolos aplicados a tolerâncias geométricas - 
preparos e dimensões. 

NBR 14611 Desenho técnico - Representação 
simplificada em estruturas metálicas. 

Meirelles, Hely Lopes - Direito Administrativo 
Brasileiro, 25a edição - 2000 - Editora Malheiros. 

Lazzarini, Álvaro - Estudos de Direito Administrativo – 
Editora  Revista dos Tribunais – 2000.  

4 DO SERVIÇO DO COMANDO DE 

ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

(CEPI) 

4.1 O Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio (CEPI) é compreendido pela Sede e pelas 
Companhias distribuídas nas Unidades do CBMCE 
distribuídas no Estado do Ceará, que têm por 
finalidade desenvolver as atividades relacionadas à 
prevenção e proteção contra incêndio nas edificações 
e áreas de risco, observando-se o cumprimento das 
exigências estabelecidas na Lei 13.556, de 29 de 
dezembro de 2004, e alterada pela Lei 16.361 de 09 
de outubro de 2017 e nesta Norma Técnica. 

4.2 Ao Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará 
por meio do Comando de Engenharia de Prevenção 
de Incêndio – CEPI, cabe regulamentar, analisar e 
vistoriar as medidas de segurança contra incêndio nas 
edificações e áreas de risco, bem como realizar 
pesquisa no desenvolvimento da tecnologia de 
combate a incêndio e pânico. 

4.2.1 É função do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio (CEPI) do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Ceará: 

I – realizar pesquisa científica de incêndio; 

II – regulamentar as medidas de segurança contra 
incêndio; 

III – credenciar seus Oficiais e Praças para as funções 
inerentes internas ao serviço técnico preventivo de 
incêndio; 

IV - disseminar a cultura preventiva em toda a tropa 
do CBMCE; 
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V - atualizar os profissionais habilitados quanto ao 
conhecimentos técnico de prevenção e combate a 
incêndio e pânico mais atuais; 

VI - promover parcerias com instituições públicas e 
privadas com o fito da pesquisa, da extensão e do 
desenvolvimento tecnológico na prevenção e no 
combate a incêndio e pânico;   

VII – analisar Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico em edificações e/ou áreas de risco; 

VIII – realizar Vistoria Técnica em edificações e/ou 
áreas de risco; 

IX – expedir Certificado de Aprovação de Projeto ou 
Laudo de Correção de Projeto; 

X – expedir o Certificado de Conformidade ou 
Relatório de Irregularidade; 

XI -  cassar o Certificado de Conformidade; 

XII – expedir Notificação de Irregularidade; 

XIII - emitir DAE; 

XIV - emitir Auto de Infração; 

XV - emitir Multa; 

XVI - expedir Termo de Adequação; 

XVII - emitir Consultas Técnicas através de FAT; 

XVIII - emitir Pareceres Técnicos; 

XIX - cadastrar empresas e profissionais envolvidos 
nos diversos serviços relacionados à segurança 
contra incêndio; 

XX – atualizar as Normas Técnicas;  

XXI – controlar, acompanhar e manobrar hidrantes. 

5 DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO 

5.1 As exigências de segurança previstas nesta 
Norma Técnica se aplicam às edificações e áreas de 
risco em todo estado do Ceará, devendo ser 
observadas, em especial, por ocasião da: 

1 - Construção de uma edificação ou área de risco; 

2 - Reforma de uma edificação; 

3 - Mudança de ocupação ou uso; 

4 - Ampliação de área construída; 

5 - Aumento na altura da edificação; 

6 - Regularização das edificações ou áreas de risco; 

7 - Adequabilidade de edificações existentes ou 
recentes. 

5.2 Estão excluídas das exigências desta Norma 
Técnica: 

5.2.1 – edificações de uso residencial exclusivamente 
unifamiliar; 

 5.2.2 Em edificações de ocupação mista 
(residencial/outra atividade), com acessos 
independentes, cuja a área total construída seja 
superior a 750m2  e/ou 3(três) pavimentos, não será 
computada a área destinada exclusivamente  a 
edificação unifamiliar, desde que a área destinada a 
outra atividade não ultrapasse os 750m2, devendo ser 
identificado em Projeto Técnico Contra Incêndio e 
Pânico a área exclusiva destinada ao residencial. 
 
5.2.2.1. Nos casos em que a outra atividade, possua 
área superior a 750,00 m2 , não será computada a 
área referente a construção unifamiliar.   

5.3 Nas edificações enquadradas como 
ocupações mistas, para determinação das medidas 
de segurança contra incêndio a serem implantadas, 
adota-se o enquadramento da edificação de maior 
rigor para o edifício como um todo, avaliando-se os 
respectivos espaços e seus usos individualmente, as 
áreas e as alturas, observando ainda: 

1 – no dimensionamento das medidas de segurança 
contra incêndio, deve ser considerada cada ocupação 
a ser protegida; 

2 – nas edificações térreas, quando houver parede de 
compartimentação entre as ocupações mistas, as 
exigências de chuveiros automáticos, de controle de 
fumaça e de compartimentação horizontal (de áreas) 
podem ser determinadas em função de cada 
ocupação; 

3 – nas edificações térreas com ocupações mistas 
que envolvam as ocupações de indústria, depósito ou 
escritório, as exigências de chuveiros automáticos, de 
controle de fumaça e de compartimentação horizontal 
(de áreas) podem ser determinadas em função de 
cada ocupação, desde que haja, entre elas, parede 
corta fogo, barreira de fumaça (cortina corta-fogo) 
conforme Norma Técnica de Controle de Fumaça; 

4 - nas edificações com mais de um pavimento, 
quando houver compartimentação entre as 
ocupações mistas, as exigências de controle de 
fumaça e de compartimentação horizontal (de áreas) 
podem ser determinadas em função de cada 
ocupação.  

5.4 Quando um PTSCIP englobar várias 
edificações que atendam aos critérios de risco isolado 
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e que possuam medidas de segurança contra 
incêndio instaladas e independentes, e que não haja 
vínculo funcional ou produtivo, deve ser permitida a 
vistoria e a emissão de Certificado de Conformidade 
para as áreas parciais desde que haja condições 
independentes de sistemas preventivos, de acesso às 
viaturas do Corpo de Bombeiros e suas respectivas 
guarnições de bombeiros, tais como condomínio de 
edifícios residenciais verticais e horizontais, 
condomínio de edifícios comerciais, condomínio de 
edifícios de escritórios, condomínio de edifícios 
industriais, condomínios de edifícios de consultórios 
médicos e condomínios de depósitos ou outras 
edificações que possam se adequar a essa medida 

conforme análise do CBMCE 

5.5 Nas edificações de uso comercial com várias 
empresas instaladas, desde que possuam seus 
acessos independentes, suas medidas de segurança 
contra incêndio individualizadas, distância máxima a 
percorrer de no máximo 20m com até dois pavimentos 
e 750m2 de área construída, poderão ser certificadas 
de forma individual e independentes. 
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6 PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO  

6.1 Processo administrativo que visa regularizar 
as edificações junto ao CBMCE, na sua fase de 
projetos, classificando-as em: 

6.1.1 Edificações sem Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico aprovado; 

6.1.2 Edificações com Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico aprovado e que tiveram ou 
não alterações sem mudança de ocupação; 

6.1.3 Edificaçõe com Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico que não executaram seus 
sistemas preventivos; 

7 EDIFICAÇÃO SEM PROJETO APROVADO 

PELO CBMCE  

7.1 Para as edificações que não possuírem 
projeto aprovado e, caso este seja exigido por Norma 
Técnica, deverá ser solicitada a aprovação de um 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico denominado como Projeto de Aceite.  

7.2 As edificações que já possuam os sistemas 
preventivos exigidos nesta norma e que comprovem a 
eficiência dos mesmos durante o processo de vistoria, 
estarão dispensadas da apresentação do Projeto de 
Aceite naquele momento, no entanto o Certificado de 
Conformidade da edificação, independente do 
enquadramento, terá validade de 1(um) ano para a 
devida regularização  com a apresentação de as built 
do Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico através do Projeto de Aceite no prazo de1(um) 
ano. 

7.3 As edificações que necessitem de aprovação 
de projeto, mas que apresentarem algum documento 
comprobatório de que o projeto aprovado existiu, 
porém foi extraviado, serão exigidos os sistemas 
previstos  nesta Norma Técnica, de acordo com as 
características da edificação, podendo ser aplicadas 
as respectivas adaptações especificadas nesta 
Norma, no entanto será dado prazo de 1(um) ano para 
regularização do projeto técnico de incêndio através 
do Projeto de Aceite. 

7.4 As exigências projetuais deverão seguir às 
normas técnicas da época em que a edificação foi 
projetada, no entanto deverão existir adequações 
técnicas viáveis aos sistemas preventivos mais 
modernos, para fins de maior segurança à edificação. 

7.5 Caso os sistemas especificados neste 
subitem sejam exigidos na edificação, deverão ser 
previstas, obrigatoriamente, as seguintes adequações 
de acordo com a viabilidade técnica:  

a) Iluminação de Emergência, conforme NT vigente;  

b) Sinalização de Emergência, conforme NT vigente;  

c) Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio, 
conforme NT vigente;  

d) Saídas de Emergência, conforme NT vigente, 
conforme viabilidade e adequabilidade técnica; 

e) Sistema de Hidrantes e Sprinklers, conforme NT 
vigente, conforme viabilidade e adequabilidade 
técnica; 

f) Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica 
(SPDA), conforme NT vigente, conforme viabilidade e 
adequabilidade técnica; 

g) Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, 
conforme NT vigente; 

h) Sistema de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), 
conforme NT vigente. 

7.6 As  adequabilidades técnicas deverão ser 
apresentadas pelo Projetista através de Formulário de 
Atendimento Técnico - FAT, juntamente ao Projeto 
Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico com 
às alegações técnicas que justifiquem suas soluções 
projetuais e adequabilidades técnicas, podendo em 
caráter excepcional serem analisadas pela Câmara 
Técnica, à fim de deferimento da solução apresentada 
através de Parecer Técnico, devendo nesse caso vir 
em seu anexo o recolhido do emolumento, conforme 
a Lei nº15.838, de 27 de julho de 2015. 

8 EDIFICAÇÕES COM PROJETO 

APROVADO PELO CBMCE E QUE TIVERAM 

ALTERAÇÕES  
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8.1 As edificações que tiveram ampliação de 
área, mudança de risco de ocupação, redução de 
área ou alteração de seu leiaute interno devem 
solicitar a substituição do Projeto Técnico Segurança 
Contra Incêndio e Pânico.  

8.2 Na análise da substituição parcial deve-se 
verificar uma das situações abaixo:  

a) Se após as alterações todas as áreas da edificação 
continuarem protegidas pelas Medidas de Segurança 
do projeto anteriormente aprovado, não será 
necessário adaptar e nem acrescentar novos 
sistemas, salvo exceções das notas abaixo;  

b) Se após as alterações alguma área da edificação 
ficar desprotegida, devem ser aplicadas as 
adaptações desta Norma Técnica apenas para 
ampliar as Medidas de Segurança que o projeto 
anteriormente aprovado possuía. Neste caso não será 
necessário acrescentar novos sistemas, salvo 
exceções das notas abaixo.  

Nota 1: A análise deverá ser realizada adotando as 
Normas Técnicas vigentes para: Iluminação de 
Emergência; Sinalização de Emergência, Sistema de 
Proteção por Extintores de Incêndio. Casos 
específicos poderão ser analisados conforme 
arquitetura e execução das obras na edificação, 
observando-se sempre, a aprovação à época da 
construção.  

Nota 2: Caso haja compartimentação horizontal ou 
isolamento de risco entre a área da edificação 
aprovada e a área ampliada, não há obrigatoriedade 
de ampliação dos sistemas existentes na área 
aprovada para a área ampliada, observando-se os 
sistemas de segurança referente a essa nova área.  

Nota 3: De igual forma não será obrigatória as 
adaptações previstas nesta Norma Técnica para a 
área originalmente aprovada. Os sistemas previstos 
para a parte ampliada devem ser adotados levando-
se em consideração somente a área desta ampliação, 
sua altura e ocupação. Neste caso as medidas 
preventivas da área ampliada deverão ser exigidas 
conforme tabela específica desta Norma Técnica e 
suas respectivas adaptações.  

8.3 As edificações que tiverem ampliação de área 
acima de 50% de sua área construída devem solicitar 
a substituição do Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico para toda edificação.  

8.3.1 Neste caso podem ser aplicados também os 
critérios indicados na Nota 2.  

8.4 Nas edificações que tiverem ampliação de 
área superior a 50% de sua área construída e, caso 
haja compartimentação horizontal ou isolamento de 
risco entre a área da edificação aprovada e a área 
ampliada, os sistemas previstos para a parte ampliada 

devem ser adotados levando-se em consideração 
somente a área desta ampliação, sua altura e 
respectiva ocupação.  

8.4.1 Neste caso deve-se solicitar substituição 
Total de Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico não havendo obrigatoriedade de 
ampliação dos sistemas da área aprovada para a área 
ampliada. De igual forma não será obrigatória as 
adaptações previstas nesta Norma Técnica para a 
área originalmente aprovada. As medidas preventivas 
da área ampliada deverão ser exigidas da seguinte 
forma: 

a) Se a área ampliada configurar como edificação 
existente, deverão ser exigidas as medidas 
preventivas conforme tabela específica desta Norma 
Técnica e as respectivas adaptações projetuais;  

b) Se a área ampliada não configurar como edificação 
existente, deverão ser exigidas as medidas 
preventivas conforme tabela específica desta Norma 
Técnica com os respectivos critérios das demais 
Normas Técnicas vigentes.  

8.5 Caso duas ou mais edificações existentes 
com os respectivos projetos aprovados se unam, 
então deve ser solicitada a substituição Total de 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico para toda a edificação. 

9 EDIFICAÇÕES COM PROJETO 

APROVADO PELO CBMCE E QUE TIVERAM 

MUDANÇA DE NÍVEL DE RISCO DE OCUPAÇÃO  

9.1 Independentemente de alteração ou não de 
área construída, as edificações existentes que tiveram 
mudança de nível risco de ocupação deverão solicitar 
a substituição Total do Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico junto ao Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio (CEPI), desde 
que o referido projeto seja exigido conforme a Norma 
Técnica. 

9.1.1 Em situações excepcionais de mudança de 
nível de risco de ocupação, deverão ser provocados 
através de FAT para fins de avaliação técnica de 
viabilidade de mudança de ocupação e risco a ser 
realizado pela Célula de Análise de Projetos de 
Incêndio.  

9.2 Caso haja necessidade de nova aprovação 
de Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico, serão exigidos os sistemas previstos nesta 
Norma Técnica, considerando a nova ocupação, área 
e altura da edificação, devendo ser aplicadas as 
respectivas adaptações especificadas nesta Norma. 

10 DAS CONSULTAS TÉCNICAS ATRAVÉS 
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DE FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO - 
FAT 

10.1 A Consulta Técnica deve ser realizada por 
modelo de Formulário de Atendimento Técnico - FAT, 
desta Norma Técnica, que tem por objetivo possibilitar 
ao público externo obter uma resposta técnica do 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio 
(CEPI) sobre questões gerais relacionadas às 
Normas Técnicas em vigor, ou a aplicação de 
determinados casos reais as Normas Técnicas, por 
ser uma situação de exceção.  

10.2 A Consulta Técnica poderá ser externa ou 
interna, sendo concedidas suas respostas somente 
aos respectivos proprietários, responsáveis técnicos 
e/ou militar do Corpo de Bombeiros, a partir de um 
Projeto Técnico de Combate a Incêndio e Pânico ou 
uma Vistoria Técnica cadastrada no Sistema SCAT do 
Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio(CEPI). 

10.3 O Formulário de Atendimento Técnico é o  
único expediente, a ser utilizado por interessados em 
realizar o Termo de Adequação para determinada 
edificação após sua Notificação de Irregularidade. 

10.4 O Formulário de Atendimento Técnico 
quando dirigido diretamente à Câmara Técnica para 
fim de emissão e Parecer Técnico à Pedido deverá vir 
em seu anexo o recolhido do emolumento, conforme 
a Lei nº15.838, de 27 de julho de 2015. 

10.5 À Consulta Técnica deve ser escrita de forma 
objetiva, clara e instruída de documentos, projetos 
e/ou informações que o embasam e que possam 
servir de material para conferência de uma justificativa 
técnica, anexando-se, quando necessário, laudo e/ou 
avaliação que sustentem argumentação técnica, 
assinado pelo responsável técnico 

10.6 É vedado a realização de Consulta Técnica 
de maneira informal ou genérica por parte de qualquer 
cidadão e/ou integrante do Comando de Engenharia 
de Prevenção de Incêndio (CEPI), devendo todas 
informações serem registradas para fins de 
elaboração de estatísticas no Sistema SCAT. 

10.7 Os horários que são disponibilizados, o tempo 
de duração de cada Consulta Técnica, e a forma de 
agendamento das mesmas, são decididos pela Chefia 
de cada Companhia de Bombeiros pertencente ao 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio 
(CEPI), observadas as características dos recursos e 
das demandas locais. 

10.8 A Consulta Técnica para o público militar 
interno, realizada dentro do Comando de Engenharia 
de Prevenção de Incêndio (CEPI) deverá ser feita com 
relação a um caso real existente. Sendo um 
instrumento pelo qual o Chefe da Célula de Análise de 

Projetos ou o Chefe da Célula de Vistoria poderão 
utilizar-se para efetuar uma consulta técnica formal 
junto à Câmara Técnica do Comando de Engenharia 
de Prevenção de Incêndio (CEPI). 

10.9 A resposta à Consulta Técnica interna, dada 
a uma Companhia de Bombeiros do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio (CEPI), poderá 
ser realizada através de Ofício Resposta que tem 
natureza coercitiva em relação ao seu cumprimento. 

10.10 A resposta à Consulta Técnica externa tem 
sempre o caráter coercitivo, resultando em Termo de 
Adequação ou Parecer Técnico, devendo inclusive 
ser anexada ao processo referente ao Projeto Técnico 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico a ser 
apresentado posteriormente ou já existente (Laudo de 
Correção de Projeto) e/ou a Vistoria Técnica a ser 
realizada posteriormente ou já realizada (Relatório de 
Irregularidade). 

11 DOS RECURSOS ÀS CONSULTAS 

TÉCNICAS  

11.1 O recurso deve ser realizado por modelo de 
Formulário de Atendimento Técnico sendo um 
instrumento administrativo exclusivo para que o 
público externo possa se valer, para obter do 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio 
(CEPI), uma reconsideração acerca de um Parecer 
Técnico tomado por ocasião da resposta desfavorável 
a um requerimento ou à recusa do aceite de um 
Termo de Adequação requerido. 

11.2 Para os recursos existem duas instâncias 
possíveis: 

I – a primeira destinada diretamente para a própria 
autoridade que proferiu a decisão recorrida; 

II – a segunda e última instância, para o Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio (CEPI) em 
forma de Formulário de Atendimento Técnico (FAT). 
Neste caso, deve-se protocolar o recurso no CEPI que 
proferiu a decisão inicial, que por sua vez 
encaminhará o recurso com todo o processo em 
questão, para que o comando do CEPI para que 
possa tomar a decisão munida de todas as 
informações necessárias de acordo com o rito 
processual obrigatório. 

11.3 A Companhia de Bombeiros do CEPI define 
as autoridades responsáveis em sua jurisdição, para 
o julgamento dos recursos em primeira instância, 
decisão essa que pode ser singular ou colegiada, 
dependendo da demanda e/ou necessidade da 
Unidade Bombeiro Militar em questão. 

11.4 O recurso ao Comando do CEPI só pode ser 
feito depois de indeferido o requerimento a própria 
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Companhia de Bombeiros do CEPI da circunscrição. 

11.5 A Companhia de Bombeiros do CEPI sempre 
julgará os recursos de forma colegiada, de acordo 
com sua organização interna. 

11.6 Os recursos em segunda instância que forem 
direcionados ao Comando do CEPI poderão em 
caráter excepcional ser remetidos à Câmara Técnica 
(CT) para elaboração de Parecer Técnico, a partir de 
uma relatoria interna dos membros e uma decisão 
colegiada sobre o assunto em forma de Parecer 
Técnico. 

11.7 Para realização de Parecer Técnico deverá 
vir em seu anexo o recolhimento do emolumento, 
conforme a Lei nº15.838, de 27 de julho de 2015. 

12 DA RETIRADA DE PROCESSOS FÍSICOS 

12.1 A retirada de processos físicos, se 
necessário, relativos à análise de Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico deferidos ou 
indeferidos sem apresentação do respectivo protocolo 
somente é procedida se pessoalmente requerida pelo 
responsável técnico que protocolou o processo, 
mediante identificação através de documentos com 
foto que comprove o recebimento do referido 
processo. 

13 DOS PRAZOS PARA ARQUIVAMENTO DE 

DOCUMENTOS 

13.1 O Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio (CEPI) compete a responsabilidade pela 
preservação adequada dos documentos produzidos e 
recebidos no exercício de atividades públicas que lhe 
são competentes e sua devida publicização em 
Boletim Interno da Corporação. 

13.2 Às pessoas físicas e jurídicas, bem como 
seus prepostos compete a responsabilidade pela 
preservação adequada dos documentos produzidos e 
recebidos no Comando de Engenharia de Prevenção 
de Incêndio (CEPI) durante prazo indeterminado. 

13.3 Divide-se a tipologia da guarda de 
documentos recebidos e produzidos sobre a 
responsabilidade do CEPI em guarda permanente e 
guarda provisória. 

13.4 Os documentos de guarda provisória poderão 
ser eliminados após o prazo de 12 (doze meses) ou 
até a validade dos mesmos. 

14 INFORMATIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

14.1 O SCAT é o sistema informatizado do CEPI 
utilizado para o controle, produção e armazenamento 
dos processos das análises de Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico, das Vistorias 
Técnicas, dos Formulários Atendimento Técnico, 
Termos de Adequação, Pareceres Técnicos e 
Emissão de Multas. 

14.2 O GERADOC é o sistema informatizado do 
CBMCE utilizado pela Câmara Técnica para o 
controle, produção e armazenamento dos Pareceres 
Técnicos emitidos. 

14.3 Por ocasião da informatização do serviço de 
segurança contra incêndio e pânico, novas regras de 
procedimentos administrativos podem ser publicadas 
pelo CBMCE através de Portarias específicas. 

14.4 Todas as formatações dos documentos 
anexos desta Norma Técnica poderão ter seus 
leiautes de preenchimento atualizados qualquer 
tempo, pelo Comando de Engenharia de Prevenção 
de Incêndio (CEPI), visando melhorar a transmissão 
de informação entre solicitantes e o Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio. 

14.5 A alteração dos referidos anexos somente se 
dará em seu leiaute de preenchimento, ou com o 
acréscimo/edição de informações explicativas, não 
podendo mudar a função para a qual foram 
originalmente criados, salvo por Portaria de 
atualização do Comando Geral do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Ceará. 

14.6 Todos os formulários e anexos editáveis 
citados nesta Norma Técnica serão disponibilizados 
no sítio do Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio (CEPI) pertencente ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Ceará 

15 SOLICITAÇÕES DE AUTORIDADES 

PÚBLICAS 

15.1 As solicitações devem ser feitas via ofício com 
timbre do órgão público, contendo endereço da 
edificação e áreas de risco e telefone do órgão 
solicitante, motivação do pedido e identificação do 
funcionário público signatário. 

15.2 O prazo para solicitações por autoridades 
públicas, a contar da data de entrada do ofício no 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio 
(CEPI), a administração deve responder nos prazos 
legais das requisições e as demais solicitações em 30 
(trinta) dias úteis.  

15.3 Para solicitação de isenção das taxas, seja de 
Projetos Técnicos de Prevenção de Incêndio e Pânico 
ou Vistorias Técnicas, as entidades interessadas 
deverão solicitar o pedido via Formulário de 
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Atendimento Técnico ao CEPI anexando o 
Comprovante de Inscrição e de sua Situação 
Cadastral Nacional da Pessoa Jurídica identificando 
seu responsável legal e sua situação de isenção de 
acordo com lei vigente. 

15.4 Ficam dispensados do pagamento de 
emolumentos os atos praticados em favor de: 

I - Órgão da administração pública direta (municipal, 
estadual e federal) suas autarquias e fundações; 

II - Entidade filantrópica declarada oficialmente como 
de utilidade pública (asilo, creche, hospitais, entre 
outros); 

III - Outros que a legislação determinar. 

16 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

16.1 As medidas de segurança não passíveis de 
adaptações previstas nesta Norma Técnica devem 
ser dimensionadas de acordo com a Lei 16.361, de 9 
de outubro de 2017 e regulamentada pelas Normas 
Técnicas vigentes do Comando do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Ceará. 

16.2 Além desta Norma Técnica as edificações 
Históricas devem ainda atender à legislação nacional 
vigente, com relação às edificações históricas, 
museus e instituições culturais com acervos 
museológicos para fins de adequabilidade técnica 
específica, através da utilização de Cartas 
patrimoniais.  

16.3 Dispensa-se a exigência de área de refúgio 
em edificações denominadas Existentes e Recentes, 
para tanto serão solicitados outros itens 
compensatórios para à adequação da edificação 
como compartimentação horizontal e vertical, 
detecção de incêndio, restrição na quantidade de 
público e CMAR ou outros sistemas para solução do 
problema.  

16.4 Quando houver obrigatoriedade de instalação 
de sistemas em caráter compensatório, ou seja, para 
a substituição de outras medidas exigidas na 
edificação, para aumento da distância máxima a ser 
percorrida ou outra situação similar, tais sistemas 
devem ser instalados em toda edificação.  

16.5 Nos casos de edificações consideradas 
Existentes e Recentes que possuam isolamento de 
risco, sendo uma com projeto aprovado e outra sem 
projeto aprovado, deverá ser aprovado um Projeto 
Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
Gestor englobando todas as edificações. Neste caso, 
a edificação com projeto aprovado poderá precisar de 
adaptações e na edificação sem projeto aprovado 
deverão ser previstas as adaptações desta Norma 

Técnica.



 

PARTE 03 

 

 

 

17 DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - 
PA  

17.1 O Processo Administrativo - PA a que esta 
Norma Técnica engloba os Autos de Infração que 
serão julgados julgados pelo Comandante do 
Comando de Prevenção de Incêndio (CEPI) no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da data do 
protocolo de recebimento da defesa do autuado no 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio - 
CEPI, sendo a decisão do processo publicada no 
Boletim Interno da Corporação e providenciada a 
ciência do interessado.  

17.2 As sanções previstas nesta Norma Técnica 
serão aplicadas pelo Comandante do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio - CEPI, em 
nome do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
do Estado do Ceará, podendo ser cumuladas, sempre 
mediante Processo Administrativo - PA, assegurados 
ao autuado a ampla defesa e o contraditório. 

17.3 Farão parte da equipe de assessoramento do 
Comando do Comando de Prevenção de Incêndio: 

I. Comissão Técnica composta por 03(três) Oficiais 
designados pertencentes ao CEPI podendo em 
caráter, excepcional ser formada por 02(dois) Oficiais 
pertencentes ao CEPI; 

II. Totalidade da Câmara Técnica - CT, através de seu 
Plenário, sendo utilizada somente em caráter 
excepcional, onde para cada caso específico e de 
forma alternada os processos serão distribuídos para 
as duas Turmas da Câmara Técnica que procederão 
um Parecer Técnico dos respectivos casos. 

17.4 Caracteriza-se a reincidência pela prática de 
nova infração a dispositivo da legislação de 
segurança do Corpo de Bombeiros do Estado do 
Ceará por uma mesma pessoa, física ou jurídica, após 
transitado em julgado o Processo Administrativo - PA 
com decisão condenatória referente à infração 
anterior. 

17.5 Existindo ação judicial na qual se discuta a 
imposição de penalidade administrativa proferida em 
última instância, não haverá prática de reincidência 
até o trânsito em julgado da decisão judicial. 

17.6 Para efeito de reincidência, não prevalece a 
anterior punição administrativa, se entre a data do seu 
cumprimento e a infração posterior tiver decorrido 
período de tempo superior ao tempo da renovação do 
seu Certificado de Conformidade sem o cometimento 
de qualquer infração. 

17.7 Os infratores das disposições da Lei 
nº16.361, de 09 de outubro de 2017, desta Norma 
Técnica e demais Normas Técnicas baixadas pelo 
Comandante Geral do CBMCE, ficarão sujeitos às 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 
de natureza civil e penal cabíveis: 

I. Multa; 
II. Apreensão de equipamentos irregulares ou de bens e 

produtos que não estejam atendendo o disposto na 
Lei nº16.361, de 09 de outubro de 2017, nas Normas 
Técnicas baixadas pelo Comandante Geral do Corpo 
de Bombeiros Militar e nesta Norma Técnica; 

III. O Isolamento da área em iminente perigo; 
IV. A Evacuação total ou parcial das pessoas residentes 

ou transeuntes que estejam dentro da área de risco 
em iminente perigo; 

V. A Interdição de obras de infra-estrutura e reforma, 
ampliação de estrutura física e reconstrução de 
edificação de estrutura fixa ou móvel, que em virtude 
da sua realização naquele momento coloque em 
iminente perigo a vida, saúde e segurança de 
pessoas; 

VI. À Embargo, temporário ou definitivo, do 
estabelecimento, instalações ou equipamentos; 

VII. Cancelamento do Certificado de Conformidade do 
Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico. 

VIII. Suspensão temporária das atividades exercidas no 
estabelecimento. 

18 DAS PENALIDADES 

18.1 DA MULTA 

18.1.1 A pena de multa, da edificação ou área de 
risco do estabelecimento, instalações ou 
equipamentos será aplicada mediante Processo 
Administrativo - PA regulamentada por Portaria 
específica, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas e das de natureza civil e penal:  
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I. ao estabelecimento infrator, quando a multa aplicada 
em seu valor máximo não corresponder, em razão da 
gravidade da infração, ao prejuízo causado a 
segurança contra incêndio que trata esta Norma 
Técnica, ou à vantagem auferida em decorrência da 
prática infracional; 

II. à pessoa jurídica, na hipótese de prestar falsas 
informações e declarações; 

III. à pessoa física, na hipótese de prestar falsas 
informações e declarações; 

IV. ao estabelecimento que reincidir na prática de 
infração que resulte em interdição ou suspensão. 

18.2 DA APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS 
IRREGULARES OU DE BENS E PRODUTOS 

18.2.1 A pena de apreensão de equipamentos 
irregulares ou de bens e produtos não necessita de 
Processo Administrativo-PA para sua aplicabilidade 
imediata, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas e das de natureza civil e penal que 
passarão por Processo Administrativo-PA.  

18.3 ISOLAMENTO DA ÁREA 

18.3.1 A pena de isolamento da área visa sinalizar e 
isolar uma área específica da edificação ou área de 
risco, com finalidade de garantir a distância segura e 
o isolamento na execução de serviços que 
salvaguardam a vida de pessoas e bens patrimoniais, 
impedindo a permanência de pessoas não 
autorizadas no local. Não necessitando de Processo 
Administrativo-PA para sua aplicabilidade imediata, 
sem prejuízo de outras sanções administrativas e das 
de natureza civil e penal que passarão por Processo 
Administrativo-PA. 

18.4 EVACUAÇÃO TOTAL OU PARCIAL 

18.4.1 A pena de evacuação total ou parcial visa 
proteger as pessoas residentes ou transeuntes que 
estejam num raio de segurança da área em iminente 
perigo, com a finalidade de garantir a distância segura 
e o isolamento na execução de serviços necessários. 
Não necessitando de Processo Administrativo-PA 
para sua aplicabilidade imediata, sem prejuízo de 
outras sanções administrativas e das de natureza civil 
e penal que passarão por Processo Administrativo-
PA. 

18.5 INTERDIÇÃO DE OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA E REFORMA, AMPLIAÇÃO DE 
ESTRUTURA FÍSICA E RECONSTRUÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO DE ESTRUTURA FIXA OU MÓVEL 

18.5.1 A pena de embargo de obras de infra-
estrutura e reforma, ampliação de estrutura física e 
reconstrução de edificação de estrutura fixa ou móvel 
será aplicada mediante Processo Administrativo, 
regulamentada por Portaria específica, sem prejuízo 
de outras sanções administrativas e das de natureza 

civil e penal. 

18.6 INTERDIÇÃO E EMBARGO, TEMPORÁRIO 
OU DEFINITIVO 

18.6.1 A pena de interdição, temporário ou definitivo, 
da edificação ou área de risco do estabelecimento, 
instalações ou equipamentos será aplicada mediante 
Processo Administrativo - PA, regulamentada por 
Portaria específica, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas e das de natureza civil e penal.  

18.7 CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE 
CONFORMIDADE 

18.7.1 A pena de cancelamento do Certificado de 
conformidade do sistema de Proteção Contra 
Incêndio do registro no Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio (CEPI) será aplicada à pessoa 
jurídica, mediante Processo Administrativo - PA, e 
sem prejuízo de outras sanções administrativas 
aplicáveis à espécie e das de natureza civil e penal 
que couberem, nos seguintes casos: 

I. quando, após a instauração de processo 
administrativo, para edificação com certificado de 
conformidade em vigência ou não, se verificar o não 
cumprimento de determinações estabelecidas nas 
fiscalização realizados, sendo infrator contumaz das 
normas relativas a esta Norma Técnica, a pessoa 
autuada tiver estabelecimento, instalação ou 
equipamento seu interditado na forma do disposto 
nesta esta Norma Técnica neste Decreto. 

II. quando tiver havido aplicação da pena de Interdição, 
Embargo, Auto de Infração e multa, por 02 (duas) 
vezes, num período de 02 (dois) anos consecutivos. 

III. A Prefeitura e o Ministério Público devem ser 
informados, por ofício, sobre o ato de cassação do 
certificado de conformidade do estabelecimento, após 
a conclusão do procedimento. 

IV. O proprietário ou responsável pelo uso poderá 
recorrer do ato de cassação por meio de recurso junto 
ao CEPI, conforme procedimento especificado. 

V. Somente com solicitação de uma nova inspeção 
técnica formalizada, e atendimento das normas de 
segurança contra incêndio, será emitido novo 
certificado, após adequação da empresa e 
regularização das suas instalações.   

19 FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO 

TÉCNICO – FAT 

19.1  DO FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO 
TÉCNICO 

Deverá ser utilizado nos seguintes casos: 

a. para solicitação de substituição e retificação 
do Certificado de Conformidade; 



NT 001/2018 – Procedimentos Administrativos    12 

 

b. para solicitação de retificação justificada pela 
substituição, atualização ou 2ª via do Projeto Técnico 
de Combate a Incêndio e Pânico; 
c. para esclarecimento de dúvida quanto a 
procedimentos administrativos e técnicos de 
processos existentes no sistema SCAT; 
d. para solicitação de revisão de ato praticado 
pelo Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio-CEPI, como laudos de correção de projeto 
ou relatórios de irregularidades; 
e. para solicitação de Parecer Técnico para à 
Câmara Técnica em nível de análise projetual, vistoria 
técnica ou consulta técnica; 
f. para solicitação de Termo de Adequação de 
edificação que tenha recebido Notificação de 
Irregularidade; 
g. para solicitação em caráter de recurso de 
sanções aplicadas; 
h. outras situações a critério do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio-CEPI. 

19.1.1 O interessado quando do preenchimento do 
Formulário para Atendimento Técnico deve propor 
questão específica e objetivas sobre a aplicação da 
legislação, ficando vedado às perguntas genéricas 
que deixem a cargo do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio-CEPI quanto à busca da 
solução específica. 

19.2 DA APRESENTAÇÃO 

19.2.1 A solicitação do interessado deverá ser feita 
por Formulário de Atendimento Técnico ou modelo 
semelhante confeccionado com recursos digital ou 
manuscrito com letra de forma legível devendo ser 
acompanhado de documentos que elucidem a dúvida 
ou comprovem os argumentos apresentados, sempre 
atrelados à um processo existente no SCAT. 

19.3 DA COMPETÊNCIA PARA SOLICITAÇÃO  

19.3.1 Podem fazer uso do presente instrumento os 
seguintes signatários: 

a. Proprietário; 
b. Responsável pelo uso; ou 
c. Procurador Legal; 
d. Responsável Técnico (profissional 
devidamente habilitado); 
e. Bombeiro Militar pertencente ao Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio-CEPI. 

19.3.2 O Formulário de Atendimento Técnico deve 
ser feito somente pelo interessado legal do Projeto 
Técnico de Combate à Incêndio e Pânico ou da 
Vistoria Técnica ou da Notificação de Irregularidade. 

19.3.3 Quando o assunto abordado for de natureza 
técnica, além dos signatários citados acima, o 
formulário deve estar assinado também pelo 
responsável técnico (projetista) com ART/RRT do 

serviço prestado pelo profissional. 

19.3.4 Quando a edificação se tratar de condomínio 
residencial, o signatário deve ser o síndico ou o 
administrador profissional. 

19.3.5 Quando houver alguma dúvida técnica na 
Análise Projeto Técnico ou na Vistoria Técnica, o 
solicitante poderá fazer uso deste instrumento a fim 
de formalizar decisão técnica, contanto o prazo à 
partir da entrada do Projeto ou da solicitação da 
Vistoria Técnica.  

19.4 DA COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE 
TÉCNICA DO FAT 

19.4.1 Podem fazer parte da análise do Formulário 
para Atendimento Técnico os seguintes oficiais: 

19.4.1.1 Subcomandante do Comando de Engenharia 
de Prevenção de Incêndio-CEPI; 

19.4.1.2 Chefe do Célula de Análise de Projetos 
Técnicos; 

19.4.1.3  Chefe do Célula de Vistorias Técnicas; 

19.4.1.4  Analista ou vistoriante do processo 
questionado; 

19.4.1.5  Comissão permanente de oficiais: 

a. 02 (dois) Oficiais do CEPI, Oficiais 
designados pelo Comandante do CEPI; 

b. À Comissão terá tempo de duração de 
06(seis) meses por Portaria do Comandante do CEPI.  

19.4.2 Ao ser dada entrada no FAT caberá ao 
Subcomandante do CEPI, ou seu interino 
determinado pertencente ao CEPI, verificar para qual 
setor deve ser despachado à demanda, identificando 
sua complexidade de análise administrativa, podendo 
respondê-la diretamente, haja vista que já poderão 
haver Pareceres Técnicos elucidativos sobre o 
mesmo assunto ou, remeter aos setores competentes 
do CEPI ou à Comissão Permanente para 
providências legais ou, em situação excepcional 
remeter à Câmara Técnica para elaboração de 
Parecer Técnico. 

19.4.3 Havendo discordância sobre à Resolução da 
Consulta Técnica, o signatário poderá solicitar de 
maneira recursal, uma única vez, nova avaliação 
mediante apresentação de novos documentos 
técnicos que embasem seu recurso; 

19.4.4 Havendo discordância sobre o Parecer 
Técnico (PT) da Câmara Técnica o signatário poderá 
solicitar de maneira recursal avaliação novamente da 
Câmara Técnica em 1º Instância, mediante 
apresentação de novos documentos técnicos que 
embasem seu recurso; 
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19.4.5 Para cada FAT poderão ser determinadas 
diferentes setores sobre um mesmo assunto, de 
acordo com despacho do Subcomandante do CEPI; 

19.4.6 Todos os Pareceres Técnicos da Câmara 
Técnica deverão estar arquivados no sistema 
GERADOC e publicados em Boletim Interno e estar 
disponíveis, caso à Câmara Técnica não considere 
importante seu sigilo, no site do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio-CEPI.  

19.4.7 O processo legal da análise do FAT ocorrerá 
para os setores diversos da seguinte maneira: 

19.4.7.1  Responsável  do Setor ou à Comissão de 
Oficiais apresentará sua Resolução Técnica com as 
seguintes partes: 

a. A identificação do caso técnico, com a suma 
do pedido, dúvida ou contestação e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do 
processo; 
b. Os fundamentos técnicos apresentados e as 
questões sobre o fato e do direito; 
c. Se limitará a indicação, à reprodução ou à 
paráfrase de Norma Técnica de referência, explicando 
sua relação com a causa ou a questão decidida; 
d. Empregará conceitos técnicos da área das 
ciências tecnológicas; 
e. Invocar motivações que se prestam a 
justificar sua posição; 
f. Se limitar a invocar precedente ou enunciado 
técnico, já fundamentado por outra Corporação do 
Corpo de Bombeiros.  

19.4.8  O processo legal da análise do FAT ocorrerá 
para à Câmara Técnica da seguinte maneira: 

1. O Relator da Câmara Técnica apresentará 
seu Parecer Técnico com as seguintes partes: 
a. A identificação do caso técnico, com a suma 
do pedido, dúvida ou contestação e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do 
processo; 
b. Os fundamentos técnicos apresentados e as 
questões sobre o fato e do direito; 
c. Se limitará a indicação, à reprodução ou à 
paráfrase de Norma Técnica de referência, explicando 
sua relação com a causa ou a questão decidida; 
d. Empregará conceitos técnicos da área das 
ciências tecnológicas; 
e. Invocar motivações que se prestam a 
justificar sua posição; 
f. Se limitar a invocar precedente ou enunciado 
técnico, já fundamentado por outra Corporação do 
Corpo de Bombeiros.  

19.5 DO PRAZO DO FORMULÁRIO DE 
ATENDIMENTO TÉCNICO 

19.5.1 O prazo para solução de um FAT não pode 
ser superior a 30 (trinta) dias úteis, excetuando 

devidamente autorizado pelo Comandante do 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio-
CEPI através de justificativa formal do encarregado; 

19.5.2 Em caso do FAT ser encaminhado para 
instância superior, ou seja, Câmara Técnica, o prazo 
para resposta fica prorrogado para mais 30(trinta) dias 
úteis. 

19.5.3 Em caso do FAT provocado por Bombeiros 
Militar durante análise de projeto ou em vistoria 
técnica o prazo para resposta fica prorrogado para 
mais 30 (trinta) dias úteis além do prazo 
regulamentado nesta Norma Técnica para análise de 
projetos e solicitação de vistoria técnica. 

19.5.4 Os prazos estabelecidos para Pareceres 
Técnicos da Câmara Técnica poderão passar por 
elasticidades de prazos devido à adequações na 
Agenda Anual de Reunião da Câmara Técnica e à 
carga de serviços paralelos aos membros da CT. 

20 DA INFRAÇÃO E DO JULGAMENTO 

20.1 As infrações constatadas no exercício das 
atividades sujeitas ao controle e fiscalização do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, através de 
Auto de Infração, serão apuradas em Processo 
Administrativo(PA), após à Notificação de 
Irregularidade, que deverá conter os elementos 
suficientes para determinar a natureza da infração e a 
individualização da penalidade, assegurada ampla 
defesa ao responsável pela edificação ou área de 
risco, à partir da Notificação de Irregularidade, 
conforme portaria específica publicada pela 
corporação. 

20.2 O Comandante da Companhia que possui 
setor fiscalizador ligado ao CEPI iniciará o PA 
instaurando portaria interna designando no mínimo 
um oficial, se possível que não seja composto pelo 
Vistoriante Técnico original daquela edificação, para 
iniciar formalmente o processo.  

20.3 Depois de instaurado o PA, o autuado será 
notificado por ciência do processo, por meio 
presencial ou via postal com aviso de recebimento 
(AR), por email institucional, por telegrama ou outro 
meio que assegure a certeza da ciência, para 
apresentar suas razões de defesa no prazo máximo 
de 15 (quinze dias) corridos perante à Companhia do 
CEPI da OBM da região, a contar da juntada aos 
autos do comprovante de Notificação de 
Irregularidade devidamente protocolada dentro do 
prazo estabelecido. 

20.4 O Comando da Companhia do CEPI da 
região despachará para o Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio (CEPI) as razões de defesa 
para fins do trâmite formal do PA naquela instância 
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oficial. 

20.5 Caso exista formalmente, após Notificação de 
Irregularidade, pedido por FAT de Termo de 
Adequação para para à edificação não será 
instaurado Processo Administrativo durante todo 
processo acordado em Termo de Adequação lavrado 
respeitando-se o prazo estipulado pelo Termo de 
Adequação. 

20.6 Sobre o prazo do Processo Administrativo - 
PA: 

I. Começam a correr a partir da data da cientificação 
oficial, através da Notificação de Irregularidade, 
excluindo-se da contagem o dia do começo, e 
incluindo o do vencimento; 

II. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil 
seguinte, se o vencimento cair em dia em que não 
houver expediente na repartição ou este for encerrado 
antes da hora normal; 

III. Os prazos expressos em dias contam-se de modo 
contínuo; 

IV. Salvo por motivo de força maior, devidamente 
comprovado, os prazos não se suspendem. 

20.7 Se das diligências realizadas resultarem 
modificação do Auto de Infração, devolver-se-á ao 
autuado em igual tempo o prazo de apresentação da 
sua defesa, contando a data a partir da nova 
notificação do autuado. 

20.8 O julgamento do processo, caberá ao 
Comandante do CEPI, ou seu substituto legal, que 
prioritariamente deverá ser o Subcomandante do 
CEPI, após ter analisado a defesa e às Resoluções 
Técnicas por Comissão Técnica. 

20.9 Será publicado em Boletim Interno do 
CBMCE o Termo de Decisão (TD) do Comandante do 
CEPI ou substituto legal para fins de publicitação. 

20.10 O Comandante da OBM de posse da 
publicação em Boletim Interno, através do Termo de 
Decisão (TD) deverá remetê-lo ao autuado, a fim de 
informá-lo sobre o Termo de Decisão via aviso de 
recebimento (AR), por telegrama ou outro meio que 
assegure a certeza da ciência. 

20.11 O autuado ainda poderá recorrer ao 
Comandante do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio, por escrito, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, sobre a decisão proferida, sob 
pena de preclusão.  

21 A decisão definitiva proferida pelo 
Comandante do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio será comunicada ao 
interessado e terá sua publicação no Boletim Interno 
do Comando Geral e no Diário Oficial. 

 

DA MULTA 

21.1 A pena de multa consiste na imposição ao 
infrator da obrigação de pagar ao Corpo de Bombeiros 
Militar a quantia em dinheiro fixada na decisão final 
proferida pelo Comandante do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio, em Processo 
Administrativo - PA instaurado no CEPI para apurar 
infração às normas desta Norma Técnica ou outros 
atos regulamentares, após a Notificação de 
Irregularidade. 

21.2  A multa será imposta, observado o disposto 
na Lei nº16.361, 09 de outubro de 2017. 

21.2.1 Para a aplicação de multas, as 
irregularidades serão agrupadas em níveis, conforme 
previsto no §4º, do Artº 5º Lei nº16.361, 09 de outubro 
de 2017. 

22 DOS PRAZOS DO CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

22.1 O Certificado de Conformidade do Sistema de 
Proteção Contra Incêndio e Pânico terá validade de: 

I. 2 (dois) anos para Risco Alto; 
II. 3 (três) anos para Risco Médio; 
III. 4 (quatro) anos para Risco Baixo. 

22.2 O Certificado de Conformidade do Sistema de 
Proteção Contra Incêndio e Pânico deve ter prazo de 
validade, excepcionalmente, de no máximo 6(seis) 
meses para a edificação e áreas de risco classificadas 
da seguinte forma: 

I. Edificações classificadas como F7 (Construção 
Provisória); 

II. Edificações certificadas sob medidas compensatórias 
prevista em termo de adequação conforme lei 16.361, 
de 09/10/2017. 

22.3 O Certificado de Conformidade do Sistema de 
Proteção Contra Incêndio e Pânico deve ter prazo de 
validade, excepcionalmente e independente, 
obrigatoriamente de 1 (um) ano para a edificação e 
áreas de risco classificadas da seguinte forma: 

III. Edificações classificadas como F3 (Centro esportivo e 
de exibição) e F6 (Clubes sociais e diversão); 

IV. Edificações com atividades de comércio e fabricação 
de fogos de artifícios e explosivos. 

22.4 Para Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico em Instalação e Ocupação 
Temporária - PTSCIPIOT e Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico de Ocupação 
Temporária em Edificação Permanente - 
PTSCIPOTEP, o prazo de validade do Certificado de 
Conformidade do Sistema de Proteção Contra 
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Incêndio e Pânico deve ser para o período da 
realização somente do evento descrito em projeto 
Técnico, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 
6 (seis) meses e somente deve ser válido para o 
endereço onde foi efetuada a vistoria e somente para 
um determinado evento. 

22.5 Quando houver a necessidade de cancelar o 
Certificado de Conformidade do Sistema de Proteção 
Contra Incêndio e Pânico emitido para retificação de 
dados, o prazo de validade do novo Certificado de 
Conformidade deve se restringir ao mesmo período 
de validade emitido no Certificado de Conformidade 
cancelado, mediante devolução do Certificado de 
Conformidade do Sistema de Proteção Contra 
Incêndio e Pânico original. 

23 DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

23.1 A qualquer tempo, independente de 
solicitação, o CBMCE poderá realizar inspeções nas 
edificações e áreas de risco para averiguação de 
regularidade legal quanto aos meios preventivos de 
combate a incêndio e pânico. 

23.2 O CBMCE sempre realizará inspeções 
naquelas edificações nas quais houver denúncias 
formais de irregularidade através de Carta/Ofício, 
Ouvidoria, Denúncia presencial identificada ou 
anônima ou de ofício próprio. 

23.3 Em caso de irregularidade acarretando perigo 
iminente para à vida ou patrimônio, será lavrado Auto 
de Infração, o CEPI interditará as atividades do 
evento, como medida de segurança, realizando o 
Procedimento Administrativo - PA posterior à Sanção 
Administrativa, observando os fatores de risco, 

viabilidade e exequibilidade das exigências. 

23.4 Nos casos de remoção, retenção ou 
apreensão de bens ou produtos perigosos o CEPI 
autuará a edificação/proprietário de imediato e 
remeterá os bens ou produtos perigosos para um fiel 
depositário regularizado até regularização da 
edificação fiscalizada. O Procedimento Administrativo 
- PA será lavrado posterior à ação. 

23.5 Nos casos em que poderá haver cassação do 
Certificado de Conformidade e credenciamento, após 
à entrega da Notificação de Irregularidade, há a 
necessidade de realização do Procedimento 
Administrativo- PA para cumprimento das Sanções 
Administrativas pertinentes. 

23.6 Em todas as situações em que houver sanção 
administrativa coercitiva (remoção, retenção, 
apreensão de bens ou produtos perigosos, embargo 
administrativo de obra ou construção, interdição 
temporária, parcial ou total ou ainda cassação do 
Credenciamento) o Vistoriante Técnico verificará os 
fatores de risco e possíveis danos decorrentes das 
irregularidades dando sempre ciência ao Comandante 
do Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio-CEPI ou seu representante legal 
determinado. 

23.7 Os recursos oriundos de aplicação de Multa 
previstos pela Lei nº 16.361, 09 de outubro de 2017 
destinam-se prioritariamente à estruturação, 
aparelhamento e equipamento do órgão e 
aprimoramento técnico-profissional do Bombeiro 
Militar, bem como aquelas geradas pelo desempenho 
da atividade-fim do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Ceará. 
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24 DA CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÕES DE 

IMÓVEIS  

24.1 Para determinação dos sistemas e medidas 
de segurança contra incêndio e pânico, o imóvel é 
classificado em uma das seguintes ocupações: 

I. Residencial privativa multifamiliar; 
II. Residencial coletiva (pensionatos, asilos, conventos, 

internatos e congêneres); 
III. Residencial transitória (hotéis, apart-hotéis, 

albergues, motéis e congêneres); 
IV. Comercial (mercantil, comercial em geral, lojas, 

mercados, escritórios, galerias comerciais, 
supermercados e congêneres); 

V. Shopping Center; 
VI. Industrial; 

VII. Mista (imóvel com duas ou mais ocupações 
diferentes); 

VIII. Pública (quartéis, secretarias, tribunais, delegacias, 
consulados e outros); 

IX. Escolar Geral (escolas de ensino fundamental, médio 
ou superior, creches, jardins de infância, maternal, 
curso supletivo, curso pré-vestibular e congêneres); 

X. Escolar Diferenciada (escolas de artes, artesanatos, 
profissionalizantes, academias de ginásticas, escolas 
de idiomas, escolas de músicas e outros); 

XI. Hospitalar com internação ou com restrição de 
mobilidade (hospital, laboratório, unidades de pronto 
atendimento, clínica médica e congêneres quando 
houver internação ou ocorrer (mesmo que por breve 
período) a restrição de mobilidade do paciente); 

XII. Hospitalar sem internação e sem restrição de 
mobilidade (hospital, laboratório, unidades de pronto 
atendimento, clínica médica e congêneres quando 
não houver internação ou não ocorrer a restrição de 
mobilidade do paciente); 

XIII. Garagens (edifício garagem, garagens em geral, 
hangares, marinas e congêneres); 

XIV. Reunião de público com concentração (auditórios ou 
salas de reunião com mais de 100,00 m2, boates, 
clubes noturnos em geral, salões de baile, 

restaurantes dançantes, bares dançantes, clubes 
sociais, circos, teatros, cinemas, óperas, templos 
religiosos sem assentos (cadeira, banco ou poltrona), 
estádios, ginásios e piscinas cobertas com 
arquibancadas, arenas em geral); 

XV. Reunião de público sem concentração (auditórios ou 
salas de reunião com até 100,00 m2, restaurantes, 
lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas, 
templos religiosos com assentos (cadeiras, bancos ou 
poltrona), museus, cartórios, piscinas cobertas sem 
arquibancadas, galerias de arte, bibliotecas, 
rodoviárias, parques de diversões, aeroportos, 
aeroclubes); 

XVI. Postos para abastecimentos de combustíveis 
(líquidos inflamáveis e GNV); 

XVII. Postos de revenda de GLP (PRGLP); 
XVIII. Depósitos (galpões, centros de distribuição, centro 

atacadista); 
XIX. Locais com restrição de liberdade (penitenciárias, 

presídios, centro de internação de menor infrator, 
manicômio, congêneres); 

XX. Matas nativas e reflorestamentos; 
XXI. Parques aquáticos; 
XXII. Atividades agropastoris, silos e olarias; 
XXIII. Túneis, galerias e minas; 
XXIV. Riscos diferenciados: 

a. estação de rádio ou TV; 
b. centro de computação; 
c. subestação elétrica; 
d. hidroelétrica, termoelétrica ou usina eólica; 
e. centrais telefônicas ou de telecomunicações; 
f. estações de serviço (torre de transmissão de 
rádio, TV ou telefonia); 
g. portos; 

XXV. Edificações especiais: 
a. oficinas de consertos de veículos 
automotores; 
b. depósito de combustíveis e/ou inflamáveis; 
c. depósito de explosivos e munições; 
d. caldeiras e vasos de pressão. 

25 DO ENQUADRAMENTO E DO 
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CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

25.1 Na implementação das medidas de 
segurança contra incêndio e pânico, as edificações e 
áreas de risco devem atender às exigências contidas 
nesta Norma Técnica e nas tabelas de exigências 
anexas a esta. 

25.2 Consideram-se obrigatórias as medidas de 
segurança assinaladas com “X” nas tabelas de 
exigências, devendo ser observadas as ressalvas, em 
notas transcritas logo abaixo das referidas tabelas. 

25.3 Cada medida de segurança contra incêndio, 
conforme tabela pertinente: 

I. Exigências para edificações Recentes, Existentes ou 
Históricas; 

II. Exigências para edificações com área menor ou igual 
a 750,00 m²; 

III. Edificações do grupo a com área superior a 750,00 
m²; 

IV. Exigências adicionais para ocupações em subsolos 
diferentes de estacionamento), deve obedecer aos 
parâmetros estabelecidos na Norma Técnica 
respectiva. 

V. Classificação das edificações quanto à altura-deve 
obedecer aos parâmetros estabelecidos na Norma 
Técnica respectiva. 

VI. Classificação quanto à carga de incêndio-deve 
obedecer aos parâmetros estabelecidos na Norma 
Técnica respectiva. 

25.4 Os riscos específicos não abrangidos pelas 
exigências contidas nas tabelas desta Norma 
Técnica, devem atender às respectivas Normas 
Técnicas CBMCE. 

25.5 Os pavimentos ocupados das edificações 
devem possuir aberturas para o exterior (por exemplo: 
portas, janelas, painéis de vidro etc.) ou ventilação 
mecânica, conforme regras estabelecidas na Norma 
Técnicas de Controle de Fumaça. 

25.6 As edificações e áreas de risco devem ter 
suas instalações elétricas e sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA) executados, 
de acordo com as prescrições da Norma Técnica de 
Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA), 
conforme gerenciamento de risco da edificação, 
orientações do CEPI e das normas brasileiras oficiais 
(NBR 5419/2015) . 

25.7 As áreas descobertas destinadas ao 
armazenamento de materiais sólidos combustíveis, 
independente do uso da edificação, são consideradas 
áreas de risco, devendo ser fracionadas em lotes e 
possuir afastamentos dos limites da propriedade, bem 
como corredores internos que proporcionem o 
fracionamento do risco, de forma a dificultar a 
propagação do fogo e facilitar as operações de 
combate a incêndio. 

26 DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO 

26.1 Constituem medidas de segurança contra 
incêndio das edificações e áreas de risco: 

I. acesso de viatura na edificação e áreas de risco; 
II. separação entre edificações; 
III. resistência ao fogo dos elementos de construção; 
IV. compartimentação horizontal e vertical; 
V. controle de materiais de acabamento (CMAR); 
VI. saídas de emergência; 

VII. elevador de emergência; 
VIII. controle de fumaça; 

IX. gerenciamento de risco de incêndio; 
X. brigada de incêndio; 
I. iluminação de emergência; 
II. detecção automática de incêndio; 
III. alarme de incêndio; 
IV. sinalização de emergência; 
V. extintores; 
VI. hidrante e mangotinhos; 

VII. chuveiros automáticos; 
VIII. espuma; 

IX. resfriamento; 
X. sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono 

(CO2); 
XI. sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDA); 
XII. controle de fontes de ignição (sistema elétrico; soldas; 

chamas; aquecedores etc.); 
XIII. sistema de gás liquefeito de petróleo (GLP); 
XIV. sistema de gás natural (GN); 
XV. ponto de ancoragem. 

26.2 Para a execução e implantação das medidas 
de segurança contra incêndio, devem ser atendidas 
as Normas Técnicas elaboradas pelo CBMCE. 

26.3 As medidas de segurança contra incêndio das 
edificações e áreas de risco devem ser projetadas e 
executadas visando atender aos objetivos desta 
Norma Técnica. 
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27 DA ANÁLISE DO PROJETO TÉCNICO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

27.1 Para os efeitos desta Norma Técnica aplicam-
se as definições constantes da Norma Técnica de 
Terminologia de Segurança Contra Incêndio e Pânico. 

28  FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

28.1 As medidas de segurança contra incêndio nas 

edificações e áreas de risco devem ser apresentadas 
ao CBMCE, no Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio - CEPI para análise por meio 
de: 

I. Procedimento Simplificado (PS) 
II. Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico para Instalação e Ocupação Temporária 
(PTC) 

III. Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico para Ocupação Temporária em Edificação 
Permanente (PTP) 

 

 

Tabela 1. Formas de apresentação e avaliação de projetos 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PTSCIP FORMA DE AVALIAÇÃO 

PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO (PS) Vistoria Técnica (1) 

PROJETO TÉCNICO COMPLETO (PTC) Análise de Projeto (2) e Vistoria Técnica 

PROJETO TÉCNICO PARA OCUPAÇÕES 
TEMPORÁRIAS E PERMANENTES (PTP) 

Análise de Projeto (3) e Vistoria Técnica 

Notas:  

1 – A Vistoria será dispensada para as edificações, áreas de risco e estabelecimentos enquadradas na rede 
simples ou conforme Portaria do Comando Geral do CBMCE. 

2 - A apresentação de Projeto Técnico de Incêndio só será obrigatória para as edificações, áreas de risco e 
estabelecimentos não contempladas pelo procedimento simplificado. 

3 – A apresentação de Projeto Técnico de Incêndio Ocupações Temporárias só será obrigatória para as 
edificações, áreas de risco e estabelecimentos que houver uma ocupação temporária em uma instalação 
provisória ou em uma instalação permanente não destinada àquela ocupação. 

 



29 DOS PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS PARA ANÁLISE DE PROJETO 

TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO E VISTORIA TÉCNICA 

29.1 Ao Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio - CEPI cabe credenciar seus integrantes 
militares por meio de cursos ou estágios de 
capacitação e de treinamento de forma contínua, a fim 
de realizar as análises e as vistorias das edificações 
e das áreas de risco. 

29.2 O processo de análise do Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico e da Vistoria 
Técnica, devidamente instruído, inicia-se com o 
protocolo no sistema SCAT. 

29.2.1 O processo seja ele Análise de Projeto 
Técnico ou Vistoria Técnica de forma física 
(presencial) ou virtual (digital) será aprovado quando 
constatado, pelo CEPI, o atendimento das exigências 
contidas nesta Norma Técnica e nas respectivas 
Normas Técnicas. 

29.2.2 As medidas de segurança contra incêndio 
devem ser projetadas e executadas por profissionais 
habilitados.  

29.2.3 Possuem habilitação para projetar Projetos 
Técnicos de Segurança Contra Incêndio e Pânico os 
seguintes profissionais: Arquiteto e Urbanista, 
Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e qualquer 
outro Engenheiro com grau de especialização em 
Engenharia de Segurança do Trabalho conforme 
portaria específica publicada no site do CEPI. 

29.2.4 Poderão exercer a função técnica de Analista 
de Projeto Técnico de Combate à Incêndio e Pânico 
somente Oficiais Bombeiros Militares devidamente 
cadastrado na Célula de Análise de Projetos do 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio – 
CEPI e, excepcionalmente Oficiais Bombeiros 
Militares com notório saber na área de prevenção de 
incêndio e pânico, todos estes determinados em 
Portaria anual expedida pelo Comandante Geral do 
CBMCE publicada no Boletim Interno do CBMCE. 

29.2.5 O requerente será notificado pelo sistema 
SCAT através de meios eletrônicos quanto ao 
resultado de sua Análise ou Vistoria. 

 

30 PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PTSCIP) 

30.1 O Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico deve ser utilizado para 
apresentação das medidas de segurança contra 

incêndio e pânico das edificações e áreas de risco: 

30.1.1 Com área de construção acima de 750 m² 
e/ou com altura acima de 3 pavimentos. 

30.2 Para fins do cômputo da quantidade de 
pavimentos da edificação, considera-se como 
pavimento o subsolo. 

30.3 Independente da área da edificação e áreas 
de risco, algumas edificações poderão apresentar 
riscos que necessitem de proteção por sistemas fixos 
tais como: hidrantes, iluminação de emergência, 
extintores de incêndio, chuveiros automáticos, alarme 
e detecção de incêndio, central de gás, SPDA, dentre 
outros, assim podendo apresentar o Projeto Técnico 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico. 

30.4 Independente da área da edificação e área de 
risco quando estas enquadrarem-se a reunião de 
público (F) acima de 100 pessoas, unidade de venda 
e depósito de explosivos (L), terminal de passageiros 
(F-4), teatros e auditórios (F-5), hospitais (H-3), 
privação de liberdade (H-5), depósitos (J-3), Shopping 
Centers (C-3), casas de fogos (L-1), indústrias de alto 
risco(I-3), Hotéis e assemelhados (B), devem 
apresentar as medidas de segurança contra incêndio 
e pânico por meio de Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico (PTC), conforme disposição 
desta Norma Técnica. 

Nota: Eventos temporários em locais abertos, sem 
delimitação da área, de público, permitindo dispersão 
rápida das pessoas, não será exigido projeto técnico 
de segurança contra incêndio, sendo necessário, 
além do recolhimento de emolumento, as 
ART’s/RRT’s e outros documentos necessários para 
a vistoria.   

30.5 Nas ocupações mistas, adota-se o conjunto 
das exigências do enquadramento/classificação de 
maior rigor das medidas de segurança contra incêndio 
e pânico a serem implantadas na edificação para fins 
de enquadramento geral da edificação, avaliando-se 
as respectivas ocupações/divisões, áreas e alturas.  

I. Em edificações com ocupação mista adota-se o 
conjunto das exigências das medidas de segurança 
contra incêndio da ocupação de risco predominante 
na edificação como um todo, exceto para as saídas 
de emergências, que deverão ser compartimentadas. 

II. As saídas de emergência deverão ser definidas de 
acordo com a ocupação de cada ambiente conforme 
parâmetros da Norma Técnica específica, 
predominando sempre pela escolha do maior risco 
predominante da edificação. 

III. Nas ocupações mistas, adota-se o conjunto das 
exigências de maior rigor das medidas de segurança 
contra incêndio e pânico a serem implantadas na 
edificação quando for acima de 10% do total da área 
construída da edificação. 
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31 DA ENTRADA DO PROJETO TÉCNICO DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  

31.1 Será de maneira virtual no site do Comando 
de Engenharia de Prevenção de Incêndio - CEPI  ou, 
excepcionalmente de maneira presencial seja no 
CEPI ou em alguma Unidade do CBMCE que possua 
setor fiscalizador do CEPI. 

32 DOS DOCUMENTOS PARA ENTRADA DO 

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO 

32.1 O Projeto Técnico em formato eletrônico deve 
ser composto e atender aos seguintes documentos e 
parâmetros abaixo determinados: 

I. Todas as plantas das medidas de segurança contra 
incêndio, no formato eletrônico, devem ser anexadas, 
ou seja, feito “upload” no sistema SCAT em formato 
“pdf”, sendo cada planta em arquivo único, com 
modelo de carimbo padrão disponibilizado na página 
do CEPI. 

II. Demais documentos, tais como: memoriais 
(descritivos, de cálculos e outros), Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de 
Responsabilidade Técnica (RRT), laudos, 
declarações e atestados diversos, devem ser 
digitalizadas constando a assinatura do 
Proprietário/Responsável pelo uso ou do responsável 
técnico, bem como a taxa referente ao serviço 
devendo também ser realizado o “upload” dos 
arquivos no sistema SCAT em formato “.pdf”.  

III. Os arquivos eletrônicos devem ser nomeados de 
acordo com o seu tipo, sem constar nome de empresa 
ou outra indicação. Exemplo: memorial de cálculo de 
hidrantes, memorial de isenção de SPDA, etc.;  

IV. Todas as informações complementares estão 
disponíveis na portaria 194/2020, que trata de 
apresentação de projeto de segurança contra 
incêndio de forma digital. 

32.2 O Projeto Técnico em formato físico deve ser 
composto e atender aos seguintes documentos e 
parâmetros abaixo determinados: 

I. Todas as plantas das medidas de segurança contra 
incêndio, memoriais (descritivos e de cálculos), taxa , 
ART’s ou RRT’s, testes, cópia autenticada do Registro 
do imóvel (Matrícula) ou Cópia atualizada do 
IPTU(obrigatório somente para edificações que 
utilizarão a Norma Técnica nº 18)  laudos ou outros 
documentos necessários devem ser gravados em 
mídia (CD’s, Pen drive) em formato “pdf”, para ser 
apresentado no setor de protocolo do CEPI, para que 
seja feito Up load dos arquivos e documentos para 
análise do referido projeto de forma digital. 

II. Procuração do proprietário, quando este transferir seu 
poder de signatário (OPCIONAL); 

III. Cópia da Identidade Civil, do CPF ou CNPJ do 
requerente; 

32.2.1 Projeto Técnico em formato físico deve ser 
utilizado em caráter excepcional e devidamente 
justificado pelo requerente seu uso, devendo ser 
orientado pelo CEPI à sua substituição pelo Projeto 
Técnico eletrônico. 

32.2.2 Memorial Descritivo do Projeto Técnico 
Simplificado 

I. Memorial descritivo dos cálculos realizados para 
dimensionamento dos sistemas fixos contra incêndio, 
tais como hidrantes, chuveiros automáticos, 
pressurização de escada, sistema de espuma e 
resfriamento, controle de fumaça, SPDA, extintores, 
dimensionamento das saídas de emergência, dentre 
outros; 

II. No desenvolvimento dos sistemas que requeiram 
memória de cálculo estas devem estar presentes 
obrigatoriamente em Memorial Descritivo, aplicando-
se essa exigência para os seguintes sistemas: rede 
de hidrantes, SPDA, rede de sprinklers, controle de 
fumaça, sistema de alarme e detecção, saídas de 
emergência, dentre outros; 

32.2.3 Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART/CREA) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT/CAU)  

I. Deve ser apresentada pelo responsável técnico que 
elabora o Projeto Técnico; 

II. Todos os campos devem ser preenchidos e no campo 
"descrição das atividades profissionais contratadas" 
deve estar especificado o serviço pelo qual o 
profissional se responsabiliza; 

III. A assinatura do contratante (proprietário ou 
responsável pelo uso) é facultativa; 

IV. Deve ser apresentada a 1ª via original ou fotocópia 
simples. 

V. Deverá ser apresentado 01(uma) via da ART ou RRT 
em formato .pdf em mídia digital (CD ou DVD). 

32.2.4 Da Autenticidade das Plantas 

I. O Corpo de Bombeiros disponibilizará no projeto 
aprovado sistema tipo Qrcode para de consulta 
pública para que qualquer interessado possa 
verificar a autenticidade de uma planta eletrônica 
aprovada;  

II. Quando do pedido de vistoria, a planta física 
aprovada de forma eletrônica ou o Código Qrcode do 
projeto que permita sua leitura, deverá ser 
disponibilizada ao vistoriante, juntamente com os  
documentos físicos como laudos, testes, 
documentos da brigada, Anotação de 
Responsabilidade Técnica, nota fiscal de 
equipamentos extintores e demais documentos 
necessários, para que possam ser conferidos; 
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III. Para Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico concebido de forma eletrônica não será 
mais aceito a entrega no atendimento do Corpo de 
Bombeiros de qualquer documentação impressa 
somente de forma virtual, salvo situações 
específicas determinadas pelo CEPI; 
 

32.3 CONTEÚDO DA PLANTA DAS MEDIDAS DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. 

32.3.1 Dos detalhes genéricos que devem constar 
nas plantas: 

I. símbolos gráficos, conforme Norma Técnica de 
Símbolos gráficos para projeto técnico de segurança 
contra incêndio e pânico, com a localização das 
medidas de segurança contra incêndio em planta 
baixa; 

II. legenda de todas as medidas de segurança contra 
incêndio utilizadas no Projeto Técnico. A 
apresentação dos demais símbolos não utilizados no 
Projeto Técnico é opcional; 

III. nota em planta com a indicação dos equipamentos 
móveis ou fixos ou sistemas de segurança instalados 
que possuírem a mesma capacidade ou dimensão; 

IV. áreas construídas e áreas de risco com suas 
características, tais como: 
a. tanques de combustível (produto e 
capacidade); 
b. casa de caldeiras ou vasos sob pressão; 
c. dutos e aberturas que possibilitem a 
propagação de calor; 
d. locais de armazenamento de recipientes 
contendo gases inflamáveis (capacidade do recipiente 
e quantidade armazenada); 
e. áreas com risco de explosão; 
f. centrais prediais de gases inflamáveis; 
g. depósitos de metais pirofóricos; 
h. depósito de produtos perigosos; 
i. outros riscos que necessitem de segurança 
contra incêndio. 

V. preferencialmente apresentar no Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico o layout interno 
da edificação; 

VI. o esquema isométrico da tubulação deve ser 
apresentado de acordo com os detalhes executivos 
específicos que devem constar em projeto a depender 
da complexidade da edificação; 

VII. quadro de situação da edificação e áreas de risco, 
sem escala, indicando os logradouros que delimitam 
a quadra; 

VIII. quadro resumo das medidas de segurança contra 
incêndio indicando as normas e/ou legislações 
aplicadas nas respectivas medidas de segurança 
constantes do Projeto Técnico devendo ser colocado 
em todas as pranchas do projeto técnico; 

IX. o quadro com o enquadramento de segurança de 
todos os sistemas preventivos com os dados 
obrigatórios de acordo com cada sistema em prancha 
específica;  

X. medidas de proteção passiva contra incêndio em 
corte esquemático, tais como: dutos de ventilação da 
escada, distância verga peitoril, escadas, 
antecâmaras, detalhes de estruturas e outros quando 
houver a exigência específica destes detalhes 
construtivos; 

XI. localização e independência do sistema elétrico em 
relação à chave geral de energia da edificação e áreas 
de risco sempre que a medida de segurança contra 
incêndio tiver seu funcionamento baseado em 
motores elétricos; 

XII. miniatura da implantação com hachuramento da área 
sempre que houver planta fracionada (setorizada) em 
mais de uma folha, conforme planta chave; 

XIII. Os detalhes genéricos constantes do Projeto Técnico 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico devem ser 
apresentados em todas as pranchas, tais como: 
a. legenda; 
b. quadro resumo das medidas de segurança; 
c. quadro geral com o enquadramento de 
segurança de todos os sistemas preventivos com os 
dados obrigatórios de acordo com cada sistema em 
prancha específica; 
d. espaço padrão conforme portaria para o 
carimbo de aprovação do projeto de incêndio; 
e. quadro resumo de áreas (opcional); 
f. total da população na edificação para 
Projetos Técnicos de reunião de público para eventos 
provisórios; 
g. notas técnicas acerca de adequações nos 
sistemas preventivos (Central de GLP, SPDA, Tipo de 
Escada, Sistema de Hidrantes, Alarme de Incêndio, 
Detecção de Incêndio, dentre outros) da edificação 
quando esta utilizar a Norma Técnica de 
adequabilidade de edificações existentes e recentes; 
h. Os detalhes específicos de execução dos 
sistemas preventivos constantes do Projeto Técnico 
devem ser apresentados preferencialmente nas 
primeiras pranchas, tais como: 

i. detalhes do sistema de saída de emergência (tipo de 
parede, corrimãos, degraus e guarda-corpos, 
ventilação da escada, etc); 

ii. detalhe do sistema de hidrantes (registro de recalque, 
caixas de hidrantes, motor-bomba, etc); 

iii. detalhe do sistema de alarme (central de alarme, 
acionadores, sinalizadores, etc); 

iv. detalhe do sistema de detecção (central de alarme, 
acionadores, sinalizadores, etc); 

v. detalhe do sistema de proteção contra descarga 
atmosférica (tipologia frankllin, DPS, caixas de 
inspeção, aterramento, número de descidas, etc); 

vi. detalhe de sprinklers (registro de recalque, tipologia, 
fixação nos ramais, sistema de bombas, etc); 

vii. detalhe do sistema de sinalização (modelos de 
placas, fixação nas paredes e portas, etc); 

viii. detalhe do sistema de iluminação (tipologia do bloco 
autonomo, fixação na parede ou teto, etc); 

ix. detalhe da central de abastecimento de gás (GLP ou 
GNV) (casa de gás, canalização de abastecimento e 
consumo, tipologia do cilindro, etc) 
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x. detalhe do sistema de extintores de incêndio 
(tipologia, fixação parede ou chão, locação das 
placas, etc); 

33 DO DETALHAMENTO ESPECÍFICO DOS 

SISTEMAS NO PROJETO TÉCNICO DE INCÊNDIO 

33.1 Detalhes específicos dos sistemas devem 
constar na planta de acordo com a medida de 
segurança projetada para a edificação e áreas de 
risco, constante nas respectivas Normas Técnicas: 

33.1.1 Acesso de viatura na edificação e áreas de 
risco: 

I. largura da via de acesso;  
II. indicação se a via de acesso é mão única ou mão 

dupla; 
III. indicação do peso suportado pelo pavimento da via de 

acesso em Kgf; 
IV. largura e altura do portão de entrada da via de acesso; 
V. localização da placa de proibição na faixa de 

estacionamento das viaturas do CBMCE  

33.1.2 Separação entre edificações: 

33.1.2.1 Para as edificações objetos de cálculo deve-
se: 

I. indicar a distância de outras edificações; 
II. indicar a ocupação; 
III. indicar a carga de incêndio; 
IV. indicar as aberturas nas fachadas e suas respectivas 

dimensões; 
V. indicar a fachada da edificação considerada para o 

cálculo de isolamento de risco e suas respectivas 
dimensões; 

VI. parede corta-fogo para isolamento de risco; 
VII. juntar o memorial de cálculo de isolamento de risco. 

33.1.3 Segurança estrutural nas edificações: 

I. identificar os tipos de estruturas;  
II. identificar em planta as áreas das estruturas 

protegidas com material resistente ao fogo e, se for o 
caso, os locais isentos de revestimento, conforme 
descreve Norma Técnica específica. 

33.1.4 Compartimentação horizontal e 
compartimentação vertical: 

I. áreas compartimentadas e o respectivo quadro de 
áreas; 

II. aba horizontal e aba vertical; 
III. afastamento de aberturas perpendiculares à parede 

corta-fogo para compartimentação; 
IV. tempo de resistência ao fogo dos elementos 

estruturais utilizados; 
V. elementos corta-fogo: 
VI. parede corta-fogo para compartimentação; 

VII. vedador corta-fogo; 
VIII. selo corta-fogo; 

IX. porta corta-fogo; 
X. cortina corta-fogo; 
XI. cortina d’água; 

XII. vidro corta-fogo; 
XIII. vidro para-chama. 

33.1.5 Controle de materiais de acabamento e de 
revestimento (CMAR): 

I. indicar nos respectivos cortes ou em notas 
específicas, as classes dos materiais de piso, parede, 
divisória, teto e forro, correspondentes a cada 
ambiente. 

33.1.6 Saídas de emergências: 

II. memória de cálculo da quantidade de pessoas na 
edificação em sua área de maior pavimento e os 
critérios adotados para a escolha do tipo de escada 
para a saída de emergência; 

III. detalhes de degraus; 
IV. detalhes de corrimãos; 
V. detalhes de guarda-corpos; 
VI. largura das escadas; 

VII. detalhe da ventilação efetiva da escada de segurança 
(quando houver); 

VIII. largura das portas das saídas de emergência; 
IX. indicar barra antipânico (quando houver); 
X. casa de máquinas do elevador de emergência 

(quando houver exigência); 
XI. antecâmaras de segurança (quando houver 

exigência); 
XII. indicar a lotação do ambiente quando se tratar de local 

de reunião de público, individualizando a lotação por 
ambiente. 

33.1.7 Centros esportivos e de exibição – Requisitos 
de segurança contra incêndio: 

I. memória de cálculo da quantidade de pessoas na 
edificação em sua área de maior pavimento e os 
critérios adotados para a escolha do tipo de escada 
para a saída de emergência; 

II. larguras das escadas, acessos e portas das saídas de 
emergência; 

III. larguras das portas das entradas dos recintos; 
IV. barra antipânico onde houver; 
V. corrimãos em escadas e rampas, inclusive os 

corrimãos centrais; 
VI. dimensões da base e espelho dos degraus; 

VII. porcentagem de inclinação das rampas; 
VIII. as lotações dos ambientes; 

IX. delimitação física da área de público em pé; 
X. dimensões dos camarotes (quando houver); 
XI. dimensões das cadeiras fixas (dobráveis ou não) e o 

espaçamento entre as mesmas; 
XII. localização do grupo motogerador; 
XIII. localização dos blocos autônomos; 
XIV. indicar a sinalização de piso; 
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XV. constar nota no quadro de informações sobre os 
sistemas de como será o controle de acesso do 
público. 

33.1.8 Pressurização de escada de segurança: 

I. Detalhes normativos da sala do grupo moto 
ventilador; 

II. localização do ponto de captação de ar (pilotis ou 1º 
subsolo); 

III. detectores de acionamento do sistema; 
IV. localização da central de detecção de incêndio; 
V. localização da fonte alternativa de energia do sistema;  
VI. grelhas de insuflamento; 

VII. caminhamento dos dutos; 
VIII. localização do grupo moto gerador; 

IX. janela de sobre pressão; 
X. apresentação esquemática do sistema em corte; 
XI. acionadores manuais dos moto ventiladores 

localizados na sala do grupo moto ventilador e no local 
de supervisão predial com permanência humana 
constante; 

XII. elementos de compartimentação de risco (parede e 
porta corta-fogo) da sala do grupo moto ventilador; 

XIII. antecâmara de segurança e indicação da porta 
estanque quando a sala do grupo moto ventilador 
estiver localizada em pavimento que possa causar 
risco de captação de fumaça de um incêndio; 

XIV. juntar o memorial de cálculo de vazão do sistema de 
pressurização da escada; 

XV. juntar o memorial de cálculo de vazão do sistema de 
pressurização do elevador de emergência (quando 
houver exigência). 

33.1.9 Controle de fumaça: 

I. entrada de ar (aberturas, grelhas, venezianas e 
insuflação mecânica); 

II. exaustores naturais (entradas, aberturas, grelhas, 
venezianas, clarabóias e alçapões); 

III. exaustores mecânicos; 
IV. dutos e peças especiais; 
V. registro corta-fogo e fumaça; 
VI. localização dos pontos de acionamento alternativo do 

sistema; 
VII. localização dos detectores de incêndio; 
VIII. localização da central de alarme/detecção de 

incêndio; 
IX. localização da casa de máquinas dos insufladores e 

exaustores; 
X. localização da fonte de alimentação, quadros e 

comandos; 
XI. duto de entrada de ar, parede corta-fogo e porta corta-

fogo da sala do GMG quando o mesmo estiver 
localizado em área com risco de captação de fumaça 
ou gases quentes provenientes de um incêndio; 

XII. detalhe ou nota em planta da proteção dos dutos 
quando passarem por área de risco. 

XIII. juntar o memorial de dimensionamento e descritivo da 
lógica de funcionamento do sistema de controle de 
fumaça. 

33.1.10 Iluminação de emergência:  

I. locar os pontos de iluminação de emergência; 
II. quando o sistema de iluminação de emergência for 

alimentado por grupo gerador (GG) que não abranja 
todas as luminárias da edificação e áreas de risco, 
devem ser indicadas as luminárias a serem acionadas 
em caso de emergência; 

III. o posicionamento da central do sistema; 
IV. fonte alternativa de energia do sistema; 
V. quando o sistema for abrangido por GG, devem 

constar em projeto técnico a abrangência, autonomia 
e sistema de automatização; 

VI. apresentar quadro com o quantitativo de blocos 
autônomos por pavimentos. 

33.1.11 Sistema de detecção e alarme de incêndio: 

I. localização pontual dos detectores; 
II. os acionadores manuais de alarme de incêndio; 
III. os sinalizadores sonoros e visuais; 
IV. central do sistema; 
V. painel repetidor (quando houver); 
VI. fonte alternativa de energia do sistema; 

VII. apresentar quadro com o quantitativo de detectores e 
alarmes. 

33.1.12 Sistema de sinalização de emergência: 

I. localização pontual das placas de orientação e 
salvamento, de alerta e de equipamentos; 

II. localização pontual da sinalização de piso dos 
sistemas presentes; 

III. apresentar as dimensões das placas de sinalização; 
IV. deve ser lançada uma nota referenciando o 

atendimento do sistema de sinalização de emergência 
de acordo com a Norma Técnica de Sinalização de 
Emergência. 

33.1.13 Sistema de proteção por extintores de 
incêndio: 

I. indicar as unidades extintoras; 
II. quando forem usadas unidades extintoras com 

capacidades diferentes de um mesmo agente, deve 
ser indicada a capacidade ao lado de cada símbolo; 

III. apresentar quadro com o quantitativo de unidades e 
seu agente extintor. 

33.1.14 Sistema de hidrantes ou de mangotinhos para 
combate a incêndio: 

I. indicar os hidrantes ou mangotinhos; 
II. indicar o dispositivo responsável pelo acionamento 

automático no barrilete, bem como, a localização do 
acionador manual alternativo da bomba de incêndio 
em local de supervisão predial, e com permanência 
humana constante; 

III. indicar o registro de recalque, bem como o detalhe 
que mostre suas condições de instalação; 
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IV. quando houver mais de um sistema de hidrantes 
instalado, deve ser indicado no registro de recalque, a 
qual edificação ele pertence; 

V. indicar a capacidade, localização e dimensões 
(CxLxH) do reservatório de incêndio; 

VI. indicar a bomba de incêndio principal, bomba 
secundária a explosão (quando houver) e bomba tipo 
jockey (quando houver) com indicação de pressão, 
vazão e potência; 

VII. quando forem usadas mangueiras de incêndio e 
esguichos com comprimentos e requintes diferentes, 
devem ser indicadas as respectivas medidas ao lado 
do símbolo do hidrante; 

VIII. constar a perspectiva isométrica completa (sem 
escala e com cotas); 

IX. deve constar o detalhe da sucção quando o 
reservatório for subterrâneo ou ao nível do solo; 

X. juntar o memorial de cálculo do sistema de hidrantes; 
. 

33.1.15 Sistema de chuveiros automáticos: 

I. localização das bombas do sistema com indicação da 
pressão, vazão e potência; 

II. a área de aplicação dos chuveiros hachurada para os 
respectivos riscos; 

III. os tipos de chuveiros especificados; 
IV. área de cobertura e localização das válvulas de 

governo e alarme (VGA) e dos comandos secundários 
(CS); 

V. localização do painel de alarme; 
VI. esquema isométrico somente da tubulação envolvida 

no cálculo; 
VII. toda a tubulação abrangida pelo cálculo deve ter seu 

diâmetro e comprimento cotado no esquema 
isométrico; 

VIII. devem ser apresentadas as tubulações de 
distribuição com respectivos diâmetros e cotas de 
distância; 

IX. devem ser indicados os pontos de chuveiros 
automáticos em toda a edificação e áreas de risco; 

X. para edificações C-3, exceto quando se tratar da área 
de operação, não será necessária a apresentação dos 
pontos de chuveiros automáticos nas lojas com área 
inferior a 200,00 m², neste caso, deve-se indicar a 
área protegida através de simbologia específica; 

XI. localização do registro de recalque; 
XII. indicar o dispositivo responsável pelo acionamento do 

sistema no barrilete, bem como a localização do 
acionador manual alternativo da bomba de incêndio 
em local de supervisão predial com permanência 
humana constante; 

XIII. indicar a capacidade, localização e dimensões 
(CxLxH) do reservatório de incêndio; 

XIV. juntar o memorial de cálculo do sistema de chuveiros 
automáticos; 

XV. altura de armazenamento de mercadoria; 
XVI. classe da mercadoria armazenada; 
XVII. apresentar quadro com o quantitativo de hidrantes e 

mangueiras por pavimento e sua tipologia. 

33.1.16 Segurança contra incêndio para líquidos 
combustíveis e inflamáveis: 

I. indicar todos os tanques e instalações; 
II. indicar o tipo de tanque (elevado, subterrâneo, vertical 

ou horizontal); 
III. indicar o tipo de superfície do tanque (teto flutuante ou 

fixo); 
IV. indicar através de cotas os afastamentos entre 

tanques, edificações, vias públicas, limites de 
propriedades e dimensões das bacias de contenção; 

V. indicar a capacidade de armazenamento de cada 
tanque; 

VI. indicar o produto inflamável ou combustível, e ponto 
de fulgor; 

VII. indicar os equipamentos de proteção contra incêndio 
(bombas de incêndio, esguichos reguláveis e 
lançadores de espuma, proporcionadores, canhões 
monitores, aspersores, câmaras de espuma, registro 
de recalque, entre outros); 

VIII. apresentar quadro que contenha a indicação do 
tanque, o produto armazenado, volume, ponto de 
fulgor, diâmetro e altura do tanque; 

IX. indicar a localização e volume do líquido gerador de 
espuma (LGE); 

X. constar o esquema isométrico, podendo ser apenas 
da tubulação envolvida no cálculo; 

XI. juntar o memorial de cálculo do sistema de espuma e 
resfriamento. 

33.1.17 Sistema fixo de gases para combate a 
incêndio: 

I. indicar a botoeira alternativa para acionamento do 
sistema fixo; 

II. indicar a botoeira de desativação do sistema de 
gases; 

III. indicar a central do sistema de detecção e alarme de 
incêndio; 

IV. indicar os detectores de incêndio; 
V. indicar a bateria de cilindros de gases; 
VI. indicar as áreas protegidas pelo sistema fixo de 

gases; 
VII. indicar o tempo de retardo para evacuação do local; 
VIII. deve constar o esquema isométrico somente da 

tubulação envolvida no cálculo; 
IX. juntar o memorial de cálculo do sistema de gases 

limpos e CO2. 

33.1.18 Armazenamento em silos: 

I. indicar o respiro da cobertura de cada silo; 
II. indicar a largura das escadas; 
III. constar nota no quadro de informações sobre os 

sistemas de que os elevadores devem ser fechados 
em poços estanques com paredes resistentes ao fogo 
por 2 horas; que as luminárias, inclusive as de 
emergência, da área de risco são à prova de explosão 
e de pó; que os transportadores verticais e horizontais 
são dotados de sensores automáticos de movimento, 
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que desligam automaticamente os motores ao ser 
detectado o escorregamento da correia ou corrente;  

IV. indicar nas escadas e elevadores as portas corta-fogo 
(PCF) do tipo P-90, com fecho automático em todas 
as aberturas; 

V. indicar o sensor de temperatura localizado entre os 
dispositivos de produção de calor e o secador; 

VI. indicar o dispositivo corta-fogo provido de alívio de 
explosão, no duto de conexão entre os silos e o 
dispositivo de coleta de poeira; 

VII. indicar na cobertura a vedação contra pós e contra 
água; 

VIII.  indicar o sistema de detecção e de extinção de 
faíscas nos dutos de transporte de poeira; 

IX. constar em todos os locais confinados ventiladores à 
prova de explosão, com acionamento manual ou 
automático; 

X. indicar os dispositivos de alívio de explosão nos 
equipamentos (dutos, silos de pó, coletores, etc), 
edificações e estruturas onde exista o risco de 
explosão de pó. 

33.1.19 Manipulação, armazenamento, 
comercialização e utilização de gás liquefeito de 
petróleo – GLP: 

I. localização da central de GLP; 

II. apresentar os encaminhamentos das tubulações 
desde à Central de GLP até os pontos de consumo; 

III. indicar a capacidade dos cilindros, bem como da 
capacidade total da central; 

IV. afastamentos das divisas de terrenos, áreas 
edificadas no mesmo lote e locais de risco; 

V. local de estacionamento do veículo abastecedor, 
quando o abastecimento for a granel; 

VI. sistema de proteção da central; 
VII. localização do botijão e das aberturas previstas para 

ventilação (caso de área interna em unidade 
habitacional quando permitido e forma de instalação); 

VIII. indicar os equipamentos de proteção contra incêndio 
(bombas de incêndio, esguichos reguláveis, canhões 
monitores, aspersores, registro de recalque, entre 
outros), se houver exigência de sistema de 
resfriamento; 

IX. constar o esquema isométrico, podendo ser apenas 
da tubulação envolvida no cálculo, se houver 
exigência de sistema de resfriamento; 

X. juntar o memorial de cálculo do sistema de 
resfriamento, se houver exigência de sistema de 
resfriamento. 

33.1.20 Comercialização, distribuição e utilização de 
gás natural: 

I. indicar os compressores, estocagem e unidades de 
abastecimento de gás; 

II. indicar as distâncias mínimas de afastamentos 
previstos na tabela I da NBR 12236/94, para postos 
que comercializem gás combustível comprimido; 

III. indicar o local de estacionamento do veículo 
abastecedor quando o gás natural for distribuído por 
este meio de transporte; 

IV. constar o esquema isométrico, podendo ser apenas 
da tubulação envolvida no cálculo, se houver 
exigência de sistema de resfriamento; 

V. localização da central de GLP; 
VI. indicar a capacidade dos cilindros, bem como da 

capacidade total da central; 
VII. afastamentos das divisas de terrenos, áreas 

edificadas no mesmo lote e locais de risco. 

33.1.21 Fogos de artifício: 

I. deve ser lançada uma nota referenciando o 
atendimento às distâncias de separação do comércio 
à via pública, edifícios habitados e confrontantes de 
acordo com a Norma Técnica de Fogos de Artifício; 

II. quantidades de fogos armazenados e suas 
classificações. 

33.1.22 Segurança contra incêndio para heliponto e 
heliporto: 

I. sinalização do heliponto conforme previsto na 
respectiva Norma Técnica; 

II. indicar a capacidade de carga do heliponto; 
III. apresentar todos os sistemas presentes na área e 

seus quantitativos conforme previsto em Norma 
Técnica. 

33.1.23 Cobertura de sapé, piaçava e similares: 

I. especificar qual o tipo de cobertura utilizada; 
II. afastamentos dos limites do terreno e de postos de 

abastecimento de combustíveis, gases inflamáveis, 
fogos de artifício ou seus depósitos; 

III. localização de fogões, coifas e similares; 
IV. localização da central de GLP (quando houver) 
V. Identificar que medidas de segurança serão tomadas. 

33.1.24 Hidrante urbano: 

I. Posicionamento dos hidrantes em planta de situação 
ou locação urbana; 

II. Constar até 600m de caminhamento para isenção de 
hidrante urbano nas proximidade das edificações ou 
que seja informado qualquer outra situação de 
impedimento de instalação do referido equipamento, 
onde  será emitido parecer do CEPI acerca da sua 
instalação; 

III. Será exigido nas edificações que possuam mais de 
trinta unidades de casas, apartamentos, leitos, celas, 
salas comerciais, salas de aulas e similares, 
dependendo da destinação da mesma, incluindo-se 
as vilas e condomínios residenciais, comerciais; 

IV. Nas edificações industriais de alto risco; 

V. Nas edificações acima de 3.000m de área construída, 
para municípios que possuam até 
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100.000 habitantes; 

VI. Nas edificações acima de 4.500m de área construída, 
para municípios que possuam até 

200.000 habitantes; 

VII. nas edificações acima de 6.000m de área construída, 
para municípios que possuam acima 

de 200.000 habitantes. 

 

33.1.25 Túnel rodoviário: 

I. indicar a interligação dos túneis paralelos (quando for 
o caso); 

II. indicar o sistema de exaustão; 
III. indicar as defensas das laterais do túnel; 
IV. indicar os detalhes dos corrimãos; 
V. indicar as áreas de refúgio (quando houver); 
VI. indicar as rotas de fuga e as saídas de emergência; 

VII. indicar as medidas de segurança contra incêndio 
adotadas; 

VIII. indicar o sistema de drenagem de líquidos e bacias de 
contenção; 

IX. indicar o sistema de comunicação interna; 
X. indicar o sistema de circuito interno de televisão. 

33.1.26  Pátio de contêiner: 

I. Indicar as áreas de segregação de cargas e 
respectivas proteções. 

33.1.27 Subestação elétrica: 

I. indicar as áreas destinadas aos reatores, 
transformadores e reguladores de tensão; 

II. indicar as vias de acesso a veículos de emergência; 
III. indicar as paredes corta-fogo de isolamento de risco 

utilizadas no local; 
IV. indicar a bacia de contenção com drenagem do óleo 

isolante e a caixa separadora de óleo e água; 
V. detalhamento do sistema de água nebulizada para os 

casos de subestação compartilhada. 

33.1.28 Segurança contra incêndio em cozinha 
profissional: 

I. indicar o caminhamento dos dutos de exaustão; 
II. indicar o sistema fixo de extinção a ser instalado, 

quando for o caso. 

34 DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO PARA AVALIAÇÃO JUNTO AO CBMCE. 

34.1 O Projeto Técnico deve ser apresentado de 
forma virtual e, excepcionalmente em forma física 
presencial ao Comando de Engenharia de Prevenção 
de Incêndio-CEPI, em no mínimo uma via impressa, 
em casos excepcionais das Pranchas, Memorial 

Descritivo, ART/RRT e Taxa de análise paga em 
formato “pdf” em mídia digital (CD, DVD ou pendrive) 
para fins de arquivamento no SCAT. 

34.2 O interessado deve acessar o site do 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio-
CEPI e realizar seu cadastro fazendo upload de todos 
os documentos necessários já descritos para a 
análise do Projeto Técnico. 

34.3 Após ser dado entrada no processo o 
interessado receberá um número de protocolo 
atrelado à edificação e ao seu logradouro. 

35 DA ALTURA E DAS ÁREAS DAS 

EDIFICAÇÕES 

35.1 Para fins de aplicação desta Norma Técnica, 
na mensuração da altura da edificação, não serão 
considerados: 

I. os subsolos destinados exclusivamente a 
estacionamento de veículos, unicamente na 
quantidade de 01(um) subsolo, que acesse o 
logradouro público, vestiários e instalações sanitárias, 
áreas técnicas sem aproveitamento para quaisquer 
atividades ou permanência humana; 

II. pavimentos superiores destinados, exclusivamente, a 
áticos, casas de máquinas, barriletes, reservatórios 
de água e assemelhados; 

III. o pavimento superior da unidade duplex do último piso 
de edificação de uso residencial. 

35.2 Para implementação das medidas de 
segurança contra incêndio, a altura definida é o 
conceito de altura considerada, seja ela descendente 
(último piso do pavimento habitável) ou ascendente 
(último piso do pavimento do subsolo) desta Norma 
Técnica. 

35.3  Para o dimensionamento das saídas de 
emergência, as alturas dos blocos edilícios serão 
consideradas de forma independente, conforme 
determina esta Norma Técnica. 

35.4 Para fins de aplicação desta Norma Técnica 
de combate a incêndio e pânico, bem como na  
determinação da área construída, não serão 
computados: 

I. Telheiros com laterais abertas, destinados a proteção 
de utensílios, caixas d’água, tanques e outras 
instalações, desde que não tenham área superior a 10 
(dez) m2; 

II. Platibandas e beirais de telhado até 3 metros de 
projeção; 

III. Passagens cobertas, com largura máxima de 4 
(quatro) metros, com laterais abertas, destinadas 
apenas à circulação de pessoas ou mercadorias; 
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IV. As coberturas de bombas de combustível, de quadras 
de escolas e de praças de pedágio desde que não 
sejam utilizadas para outros fins; 

V. Reservatórios de água; 
VI. Piscinas; 

VII. Áreas de escadas protegidas e/ou enclausuradas 
especificadas em um quadro de áreas próprio, 
incluindo as antecâmaras especificadas em um 
quadro de áreas próprio; 

VIII. Dutos de ventilação das saídas de emergência 
especificadas em um quadro de áreas próprio; 

IX. Poços de elevadores especificadas em um quadro de 
áreas próprio; 

X. Área técnica (centro de medição de energia, água, 
gás, etc.) ou lajes técnicas (ar-condicionado, 
aquecedores, etc.) especificadas em um quadro de 
áreas próprio; 

36 DA CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E 

ÁREAS DE RISCO 

36.1 Para efeito desta Norma Técnica, as 
edificações e áreas de risco são classificadas 
conforme segue: 

I. quanto à ocupação;  
II. quanto à altura; 
III. quanto à carga incêndio; 
IV. quanto à carga de incêndio relativa à altura de 

armazenamento. 

37 PRAZO DE ANÁLISE DE PROJETO 

TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO 

37.1 O Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio – CEPI fornecerá um protocolo numerado de 
acompanhamento para o interessado (presencial ou 
via virtual) da situação da análise que contenha um 
número sequencial de entrada, bem como senha de 
acesso privada. 

37.2 O Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio – CEPI tem o prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos para analisar o Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico. 

37.3 Cada período de reanálise do Projeto Técnico 
terá o mesmo prazo para ser analisado.  

37.4 O Projeto Técnico de Incêndio deve ser 
analisado conforme ordem cronológica de entrada. 

37.5 A ordem do item anterior pode ser alterada 
para o atendimento das ocupações ou atividades 
temporárias ou de interesse da administração pública, 
conforme cada caso e determinado pelo Chefe do 
Núcleo de Análise de Projetos de Incêndio. 

38 DAS RESPONSABILIDADES 

38.1 Nas edificações e áreas de risco a serem 
construídas cabe aos respectivos autores e/ou 
responsáveis técnicos, o detalhamento técnico dos 
projetos e instalações das medidas de segurança 
contra incêndio, objeto desta Norma Técnica, e ao 
responsável pela execução obra, o fiel cumprimento 
do que foi projetado e das normas técnicas 
pertinentes. 

38.2 Nas edificações e áreas de risco já 
construídas, é de inteira responsabilidade do 
proprietário ou do responsável pelo uso, a qualquer 
título: 

I. utilizar a edificação de acordo com o uso para o qual 
foi projetada e aprovado junto a Prefeitura do 
Município na qual e encontra; 

II. tomar as providências cabíveis para a adequação da 
edificação e das áreas de risco às exigências desta 
Norma Técnica, quando necessário. 

38.3 O proprietário do imóvel ou o responsável 
pelo uso obrigam-se a manter as medidas de 
segurança contra incêndio em condições de 
utilização, providenciando sua adequada 
manutenção, sob pena de cassação do Certificado de 
Conformidade, independentemente das 
responsabilidades civis e penais cabíveis. 

39 ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

PARA EDIFICAÇÕES EXISTENTES E RECENTES 

39.1 OBJETIVO 

39.1.1 Estabelecer medidas para a regularização de 
edificações existentes e recentes, visando atender às 
condições mínimas de segurança contra incêndio e 
pânico, atendendo aos objetivos da Lei n.º 10.973 de 
10 de dezembro de 1984, regulamentada pelo 
Decreto n.º 17.364 de 22 de agosto de 1985 (Código 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico) e da Lei nº 
13.556/2004 regulamentada pelo Decreto nº 
28.085/2006 alterada pela Lei nº 16.361, de 9 de 
outubro de 2017. 

39.2 Aplica-se às edificações comprovadamente 
construídas que se enquadrem em uma das seguintes 
situações:  

I. Edificações que tiveram ou não ampliação de área, 
limitando-se esta ampliação a no máximo 50% da 
área comprovada;  

II. Edificações que tiveram redução da área 
comprovada;  

III. Edificações que tiveram mudança de ocupação. 

39.3 Para que a edificação seja considerada 
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existente ou recente deve-se apresentar documento 
de fé pública como IPTU ou Registro Imobiliário do 
Cartório, ou outro documento de semelhante valor 
com a referência que comprove sua data de 
construção com a respectiva área construída.  

39.4 Na impossibilidade de apresentação de 
documento comprobatório, e por interesse do 
responsável pela edificação, o reconhecimento de 
existência da mesma poderá ser solicitado por meio 
de Fato Notório, embasado em registros fotográficos, 
publicações antigas, dentre outros.  

39.5 A solicitação de reconhecimento de Fato 
Notório deverá ser formulada por meio de Formulário 
de Atendimento Técnico. 

39.6 Deverá ser apresentado uma Carta 
Justificativa do projetista com a motivação técnica 
para a solicitação da Adaptação da edificação. 

39.7 Sempre que, em decorrência de alguma 
adaptação projetual, sempre deverão ser 
apresentadas novas pranchas técnicas, novo 
Memorial Descritivo e nova ART/RRT, conjuntamente 
sempre com o Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico anteriormente aprovado através de 
apresentação de Projeto de Aceite. 

40 DA SUBSTITUIÇÃO DO PROJETO 

TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO 

40.1 Não haverá necessidade de substituição de 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico quando for preservada à atividade de mesmo 
risco da atividade originalmente aprovada para o 
Projeto. 

40.2 A edificação e áreas de risco que se 
enquadrar dentro de uma das condições abaixo 
relacionadas devem ter o seu Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico substituído: 

I. Ampliação de área construída que implique o 
redimensionamento dos elementos das saídas de 
emergência, tais como tipo e quantidade de escadas, 
acessos, portas, rampas, lotação e outros; 

II. Ampliação de área construída que implique o 
redimensionamento do sistema hidráulico de 
segurança contra incêndio existente, tais como: 
pressão, vazão, potência da bomba de incêndio e 
reserva de incêndio; 

III. Ampliação de área que implique a adoção de nova 
medida de segurança contra incêndio (medida não 
prevista anteriormente) no enquadramento anterior; 

IV. A mudança de ocupação da edificação e áreas de 
risco com agravamento de risco que implique a 
ampliação das medidas de segurança contra incêndio 

existentes e/ou exigência de nova medida de 
segurança contra incêndio; 

V. A mudança de leiaute da edificação e áreas de risco 
que implique a adoção de nova medida de segurança 
prevista no Projeto Técnico existente; 

VI. O aumento da altura da edificação e áreas de risco 
que implique a adoção de nova medida de segurança 
contra incêndio e/ou redimensionamento do sistema 
hidráulico de segurança contra incêndio existente 
e/ou rotas de fuga; 

VII. Sempre que, em decorrência de alguma substituição, 
deverão ser apresentadas novas pranchas técnicas, 
novo Memorial Descritivo e, caso necessário, nova 
ART/RRT, conjuntamente sempre com o Projeto 
Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
anteriormente aprovado. 

VIII. Deverá ser apresentado uma Carta Justificativa do 
projetista com a motivação técnica para a solicitação 
da substituição projetual. 

IX. Deverá ser apresentado para os itens I, II, III, IV e V, 
o comprovante de recolhimento do emolumento 
referente a área total apresentada em projeto, 
referente a nova Análise de Projeto de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico. 

X. Poderá ser cobrada para os demais itens o 
comprovante de recolhimento do emolumento 
referente proporcionalmente a ampliação ou mudança 
de layout apresentada, referente a nova Análise de 
Projeto Técnico de Combate a Incêndio e Pânico. 

XI. Sempre que, em decorrência de várias ampliações ou 
diversas alterações, houver acúmulo de plantas e 
documentos que dificultem a compreensão, análise e 
o manuseio do Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico por parte do Comando de 
Engenharia de prevenção de Incêndio-CEPI, a 
decisão para substituição de todo Projeto Técnico de 
Incêndio caberá ao Chefe da Célula de Análise de 
Projetos e ao Oficial Analista responsável pela análise 
daquele Projeto Técnico sendo comunicado através 
de Laudo de Inconformidade.  

41 DA ATUALIZAÇÃO, 2º VIA DO PROJETO 

TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO  

41.1 É a complementação de informações ou 
alterações técnicas relativas ao Projeto Técnico 
aprovado, por meio de documentos encaminhados ao 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio, 
via Carta Justificativa ou Formulário para Atendimento 
Técnico, que ficam apensos ao Projeto Técnico, 
encaminhados de forma digital para análise e parecer. 

41.2 Quando se tratar de Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico com aprovação 
anterior ao sistema SCAT (junho de 2010), desde que 
possuam documentos que comprovem sua 
aprovação: 
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I. As Pranchas Técnicas carimbadas impressas e 
assinadas, digitalizadas em formado “pdf”, juntamente 
com: Plantas em pdf, memorial descritivo, ART/RRT, 
quitação e emolumentos, se necessário, e outros 
documentos julgados pertinentes. 

II. Deverão ser apresentados para fins de Atualização 
(desde que não haja aumento de área construída com 
as medidas de segurança contra incêndio atendendo 
a legislação da época com adequações e 
atualizações baseadas na Norma Técnica nº 18 de 
adequação de edificações existentes apresentando 
as devidas Notas Técnicas acerca de cada sistema 
preventivo e suas limitações. 

41.3 O Projeto Técnico enquadrado nessa 
situação será denominado de Projeto de Aceite; 

41.4 Quando se tratar de Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico com aprovação 
posterior ao sistema SCAT (junho de 2010), desde 
que possuam documentos que comprovem sua 
aprovação, tais como: 

I. As Pranchas Técnicas carimbadas impressas e 
assinadas ou; 

II. O Certificado de Aprovação de Projeto de incêndio 
impressas com as devidas assinaturas ou; 

III. O Certificado de Conformidade impresso da 
edificação com as devidas assinaturas atrelado à um 
Certificado de Aprovação de Projeto de incêndio ou; 

IV. O Certificado de Aprovação de Projeto de incêndio 
presente no sistema SCAT ou; 

V. O Certificado de Conformidade da edificação presente 
no sistema SCAT atrelado à um Certificado de 
Aprovação de Projeto de incêndio. 

41.5 Deverão ser apresentados para fins de 
Atualização, 2º Via do Projeto Técnico todos os 
documentos necessários como se fosse um projeto a 
executar, no entanto, as medidas de segurança contra 
incêndio deverão atender a legislação à época com 
adequações baseadas na Instrução Técnica de 
adequação de edificações existentes com as devidas 
Notas Técnicas. 

41.6 São aceitas as modificações ou 
complementações desde que não se enquadrem nos 
casos previstos no item da Substituição do Projeto 
Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico. 

41.7 Sempre que, em decorrência de várias 
atualizações, deverão ser apresentadas novas 
pranchas técnicas e novo Memorial Descritivo com 
nova ART/RRT, com apresentação e nova ART/RRT 
do Projeto Técnico de Combate a Incêndio e Pânico, 
mesmo com a preservação da área construída. 

41.8 Deverá ser apresentado uma Carta 
Justificativa do projetista com a motivação técnica 
para a solicitação da atualização, 2º via de projeto ou 
outra motivação. 

41.9 Não será cobrada Taxa de Análise de Projeto 
para a situação de atualização, reanálise de projeto já 
aprovado, desde que não se enquadrem nos casos 
previstos nos itens da substituição do Projeto Técnico 
de Combate a Incêndio e Pânico. 

42 PROCESSO TÉCNICO SIMPLIFICADO DE 

SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

(PTSCIP) 

42.1 Procedimento usado para regularização de 
edificações com área de construção de até 750,00 m² 
e com até 3 pavimentos nos termos e exceções 
previstas na Norma Técnica de Projeto Técnico 
Simplificado, nas condições abaixo. 

43 PROCESSO SIMPLIFICADO 

43.1 As edificações classificadas em baixo risco e 
que atendam aos critérios da portaria 185/2020, 
podem ser dispensadas da vistoria prévia do Corpo de 
Bombeiros. 

43.2 A dispensa da vistoria prévia não exime o 
proprietário ou responsável pelo uso da instalação 
das medidas de segurança contra incêndio, prescritas 
nesta Norma Técnica. 

43.3 As atividades econômicas de médio e alto 
risco são aquelas cujo exercício apresente nível de 
perigo à integridade física de pessoas, ao meio 
ambiente ou ao patrimônio. 

43.4 São consideradas como baixo risco, 
dispensadas de atos públicos, as atividades das 
edificações que atendam os seguintes requisitos, 
conforme Art.4º da Resolução 51/2019,  CGSIM, e 
também: 

I. Quando a atividade seja na própria residência do 
empreendedor sem recepção ou circulação de 
pessoas; 

II. em edificações diversas da residência, se a ocupação 
da atividade tiver ao todo até 200 m² (duzentos metros 
quadrados) e for realizada: 
a)Em edificação que tenha até 03 (três) pavimentos; 
b)Locais de reunião de público com até 100 (cem) 
pessoas; 
c)Não comercialize, manipule, ou armazene produtos 
perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao 
patrimônio, tais como: explosivos, gases inflamáveis, 
líquidos inflamáveis e combustíveis, peróxidos 
orgânicos, substâncias oxidantes, substâncias 
tóxicas, substâncias radioativas, substâncias 
corrosivas e substâncias perigosas diversas; 
d)Não comercialize ou armazenamento de mais de 
1.000L de líquido inflamável ou combustível; 
e)Não utilize ou armazene gás liquefeito de petróleo 
(GLP) acima de 190 Kg; 
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f)Não comercialize, manipule ou armazene de fogos 
de artifícios; 
g)Que não tenha subsolo com uso distinto de 
estacionamento. 
h)Edificações com coberturas construídas com fibras 
de sapé, piaçava e similares, com área de coberta não 
superior a 200 m². 
i)Que não possua qualquer tipo de abertura e acessos 
por meio de portas, telhados ou janelas, para o interior 
de edificação adjacente. 
h)Que a edificação tenha acesso à via de tráfego ou 
via pública. 
 
Nota 01: As edificações acima classificadas com 
atividades de baixo risco, até 300Mj/m2, que não se 
enquadrem nas exigências acima, terão seu processo 
de certificação realizados de forma digital, com 
recolhimento de emolumentos, formulário auto 
declaratório, sem visita prévia e liberação imediata do 
certificado de conformidade das instalações e 
segurança contra incêndio do local. 
 

43.5 Os estabelecimentos de médio e alto risco 
exigem o licenciamento por meio de procedimentos 
específicos, pré-definidos, e a realização de vistoria 
prévia por parte do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Ceará para fins de emissão do Certificado 
de Conformidade. 

43.6 No Processo Técnico para Ocupações 
Temporárias e Permanentes são necessários os 
procedimentos de vistoria técnica e análise de projeto 
técnico, sendo este último exigido sempre que houver 
uma ocupação temporária em uma instalação 
provisória ou em uma instalação permanente não 
destinada àquela ocupação.  

43.7 Do procedimento para regularização de 
edificação: 

43.7.1 Edificações que não se enquadram no Baixo 
Risco, com dispensa de ato público, ou baixo risco 
com certificação digital, poderão ser certificadas 
mediante processos específicos da seguinte forma: 
auto declaração específica para atividades de médio 
risco, vistorias no local por equipes do CEPI, emissão 
de ART’s e RRT’s de execução dos sistemas de 
segurança contra incêndio ou comissionamento 
técnico dos equipamentos e sistemas de segurança 
existentes na edificação. 

43.8 Para regularização dessas edificações no 
Corpo de Bombeiro é necessário: 

I. Protocolo de vistoria técnica de forma online na 
página do Corpo de Bombeiros; 

II. Recolhimento de emolumento correspondente ao 
serviço de segurança contra incêndio, sendo vistoria 
técnica ou apresentação e projeto técnico de 
segurança contra incêndio. 

III. Documento que comprove a área construída da 
edificação; 
 

43.9 Aceita-se uma única ART/RRT, no projeto de 
segurança contra incêndio, bem como nos serviços de 
responsabilidade técnica referente a execução ou 
comissionamento dos equipamentos do sistema de 
segurança contra incêndio para efeito de certificação 
das instalações do local, se os serviços forem 
prestados pelo mesmo responsável técnico. 

43.10 O pagamento do emolumento de vistoria dá 
direito a realização de uma vistoria e de um retorno de 
vistoria, caso sejam constatadas irregularidades pelo 
vistoriante, outro retorno deverá ser recolhido novo 
emolumento correspondente ao serviço de vistoria 
solicitado. 

43.11 Em sendo aprovada a vistoria, será emitido o 
Certificado de Conformidade. 

43.12 Prescrições diversas: 

43.12.1 O Microempreendedor Individual – MEI está 
dispensado do pagamento de taxas, emolumentos e 
demais custos relativos à abertura, renovação, à 
inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro 
e aos demais itens relativos ao disposto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, inclusive das taxas e 
emolumentos dos serviços de segurança contra 
incêndio. 

43.12.2 O Microempreendedor Individual – MEI que 
exerça sua atividade econômica em área não 
edificada, tais como ambulantes, carrinhos de lanches 
em geral, barracas itinerantes e congêneres, não 
estão sujeitos à fiscalização do Corpo de Bombeiros. 

43.12.3 O Microempreendedor Individual – MEI que 
exerça sua atividade em residência unifamiliar não 
está sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros. 

43.12.4 O proprietário ou responsável pelo uso pode 
obter orientações no Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio (CEPI) quanto à proteção 
necessária, podendo inclusive apresentar plantas 
para melhores esclarecimentos. 

43.12.5 O proprietário do imóvel, o representante 
legal do condomínio, e os empresários são 
solidariamente responsáveis pela manutenção e 
instalação das medidas de prevenção contra incêndio 
e pânico do imóvel onde estão contidos os 
estabelecimentos. 

43.12.6 O empreendimento localizado dentro de outra 
edificação (galerias, shopping center, condomínios 
comerciais, industriais...) terá seu licenciamento 
dependente da certificação da empreendimento 
principal, tendo em vista haver o compartilhamento 
dos sistemas de proteção e segurança contra 
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incêndio, rotas de fuga e outros itens de uso coletivo 
entre as empresas. 

43.12.7 Para maior detalhamento das medidas de 
segurança contra incêndio, quando necessário, 
devem ser consultadas as respectivas Normas 
Técnicas. 

43.12.8 O proprietário, responsável pelo uso, ou 
empresário deve solicitar a regularização no Corpo de 
Bombeiros com vistas à emissão do Certificado de 
Conformidade do estabelecimento, somente quando 
estiver com os equipamentos de segurança contra 
incêndio instalado em toda a edificação, conforme 
esta Norma Técnica. 

43.12.9 O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, 
mediante convênio com os municípios e outros 
órgãos, poderá fazer parcerias, oferecer o serviço de 
prevenção contra incêndio e educação pública nos 
locais onde não há a instalação física de quartéis, 
aumentando a capilaridade do serviço oferecido ao 
empreendedor. 

44 DO TRATAMENTO ÀS MICROEMPRESAS, 
ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E AOS 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

44.1 As microempresas, as empresas de pequeno 
porte e os microempreendedores individuais, nos 
termos das legislações pertinentes, terão tratamento 
simplificado para regularização das edificações, 
visando à celeridade no licenciamento. 

44.2 Os procedimentos para regularização dessas 
empresas, junto ao CBMCE, estão prescritos na 
Norma Técnica do Projeto Técnico Simplificado. 

44.3 As microempresas, as empresas de pequeno 
porte e os microempreendedores individuais poderão 
ser licenciados mediante certificados eletrônicos, por 
meio de sítio do Governo na rede de alcance mundial, 
caso se enquadrem nas atividades autorizadas 
conforme portaria especifica do CEPI. 

44.4 Os Certificado eletrônicos têm imediata 
eficácia para fins de abertura do empreendimento 
constante desta Norma Técnica. 

44.5 O Corpo de Bombeiros deverá, a qualquer 
tempo, proceder a verificação das informações e das 
declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias 
e de solicitação de documentos. 

44.6 A vistoria nos empreendimentos com 
certificado de baixo risco deve ter natureza 
fiscalizadora, destacando que, quando houver 
situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente, 
constatando in loco que as informações declaradas no 
formulário de baixo risco não condiz com o local, o 

certificado será imediatamente cancelado. 

44.7 A vistoria nos empreendimentos que 
estiverem com certificado cancelado por fraude, 
reincidência, resistência ou embaraço à fiscalização 
ou resultante e algum ato administrativo, será 
notificado devendo seu proprietário num prazo de 48 
horas dirigir-se ao CEPI para os devidos 
esclarecimentos. 

44.8 Constatada a não observância do 
cumprimento desta Norma Técnica, o CBMCE 
procederá imediata cassação do Certificado de 
conformidade do Corpo de Bombeiros. 

45 DO PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA 

INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA 

(PTSCIPIOT) 

45.1 DAS CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO 
E OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA 

45.1.1 Instalações como circos, parques de 
diversão, feiras de exposições, eventos desportivos, 
feiras agropecuárias, rodeios, shows artísticos, entre 
outros, devem ser desmontadas e transferidas para 
outros locais após o prazo máximo de 6 (seis) meses, 
e após este prazo a edificação e áreas de risco 
passam a ser regidas pelas regras do Projeto Técnico 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PTCIP). 

45.2 DA COMPOSIÇÃO 

45.2.1 Deverá ser de maneira virtual no site do 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio - 
CEPI ou, excepcionalmente de maneira presencial 
seja no CEPl ou em alguma Unidade do CBMCE que 
possua setor fiscalizador do CEPI. 

45.2.2 O Projeto Técnico para Instalação e 
Ocupação Temporária deve ser composto pelos 
seguintes documentos: 

I. Formulário de segurança contra incêndio de Projeto 
Técnico; 

II. Comprovante de recolhimento do emolumento 
referente ao serviço de análise de projetos;  

III. Pasta Plástico do Projeto Técnico; 
IV. Procuração do proprietário, quando este transferir seu 

poder de signatário (OPCIONAL); 
V. Documento de Identidade, CPF ou CNPJ do 

requerente; 
VI. Memorial Descritivo do Projeto Técnico; 

VII. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 
responsável técnico pela elaboração do Projeto 
Técnico para Instalação e Ocupação Temporária, que 
deve ser juntada na via que permanece na 
Coordenadoria de Atividades Técnicas (CAT), com via 
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do comprovante de recolhimento do respectivo 
emolumento por parte do CREA ou CAU, 
respectivamente; 

VIII. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do 
responsável técnico ou dos responsáveis técnicos 
para os seguintes sistemas existentes, quando 
necessário: 
a. instalação da lona de cobertura de material 
específico, conforme determinado na Instrução 
Normativa de controle de materiais de acabamento e 
revestimento para ocupação com lotação superior a 
200 pessoas; 
b. instalação e estabilidade das arquibancadas 
e arenas desmontáveis; 
c. instalações dos brinquedos de parques de 
diversão; 
d. instalação e estabilidade dos palcos;  
e. instalação e estabilidade das armações de 
circos; 
f. instalações elétricas; 
g. grupo moto gerador; 
h. outras montagens mecânicas ou 
eletroeletrônicas. 

IX. 01(uma) Via impressa do Projeto Técnico de Combate 
a Incêndio e Pânico, com o número do CREA/CAU 
(ART e RRT) e as assinaturas do proprietário e do 
profissional projetista acondicionada em Pasta 
suspensa de plástico ou papel; 

X. 01 (uma) via do Projeto completo (ART, Memorial e 
Pranchas) gravada em mídia digital (CD ou DVD) em 
arquivo formato .pdf; 

XI. O Projeto Técnico deverá quando de maneira via 
virtual seguir os mesmos procedimentos do Projeto 
Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
virtual; 

45.3 DAS PRANCHAS DO PROJETO TÉCNICO 
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA 
(PTSCIPIOT) 

I. Área com as cotas de todos os perímetros e larguras 
das saídas em escala padronizada; 

II. Locação da placa de aviso da Lotação da edificação 
e áreas de risco em todos os acessos ao evento; 

III. A indicação de todas as dependências, áreas de risco, 
arquibancadas, arenas e outras áreas destinadas à 
permanência de público, instalações, equipamentos, 
brinquedos de parques de diversões, palcos, centrais 
de gases inflamáveis, enfim, tudo o que for 
fisicamente instalado, sempre com a identificação das 
medidas da respectiva área; 

IV. Nota Técnica em Projeto com os seguintes dizeres: “A 
RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DE 
ACESSO AO RECINTO E DA LOTAÇÃO, BEM 
COMO EM MANTER AS SAÍDAS DESIMPEDIDAS E 
DESOBSTRUÍDAS, E DEMAIS EXIGÊNCIAS 
CONSTANTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE 

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA É DO RESPONSÁVEL 
PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO”; 

V. Os símbolos gráficos dos sistemas e equipamentos 
de segurança contra incêndio conforme Instrução 
Normativa de Símbolos gráficos de projeto técnico de 
incêndio; 

VI. Deverá ser apresentado em Pranchas devidamente 
assinadas pelo proprietário ou responsável pelo uso e 
responsável técnico e com carimbo padrão modelo; 

VII. As pranchas deverão estar acondicionadas em 
Pranchas Plásticas; 

VIII. O Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico para Instalação e Ocupação Temporária, a 
partir da sua complexidade deverá apresentar os itens 
de segurança conforme Modelos nos Anexo 04 desta 
Norma Técnica; 

IX. O Projeto Técnico deverá quando de maneira via 
virtual seguir à mesma formatação do Projeto Técnico 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico virtual; 

45.4 DA APRESENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO 
DO PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA 
INCÊNDIO E PÂNICO PARA INSTALAÇÃO E 
OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA JUNTO AO CBMCE 

45.4.1 O Projeto Técnico para Instalação e 
Ocupação Temporária deve ser apresentado ao 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio 
do Corpo de Bombeiros, em 01(uma) via impressa e 
01(uma) via em mídia digital (CD ou DVD). 

45.4.2 Permanecerá no arquivo digital (download) do 
respectivo Processo no sítio do SCAT toda mídia 
digital referente ao Projeto Técnico para Instalação e 
Ocupação Temporária somente quando aprovado. 

45.4.3 A via do interessado deve acompanhar a 
instalação ou a ocupação em todo o Estado do Ceará 
e deve ser apresentada ao Comando de Engenharia 
de Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiros da 
localidade, em toda solicitação de nova vistoria. 

45.4.4 Depois de instalada toda a proteção exigida, 
deve ser realizada a vistoria e emitido o respectivo 
Certificado de Conformidade, caso não haja 
irregularidades, com validade somente para o 
endereço onde esteja localizada a instalação na 
época da vistoria pelo prazo máximo de 6 (seis) 
meses. 

45.4.5 Nos demais municípios que possuam ou não 
unidades do Corpo de Bombeiros, em cada vez que 
for montada a instalação ou ocupação, não há 
necessidade de se refazer o projeto de segurança 
contra incêndio, devendo ser apresentadas as 
ART’s/RRT’s de montagem das estruturas, das 
instalações elétricas e outras necessárias para o 
endereço atual do evento. 

45.4.6 Esses documentos, juntamente com a via do 
Projeto Técnico que poderá ser original ou cópia, 
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devem ser apresentados ao Comando de Engenharia 
de Prevenção de Incêndio do município onde exista 
Companhia Militar do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiros mais 
próxima, onde devem ser conferidos e liberados para 
a realização da vistoria. 

45.4.7 A via da ART/RRT original ou cópia deve ser 
deve apresentada ao vistoriador quando da realização 
da vistoria no local. 

45.4.8 Devido à peculiaridade do tipo de instalação 
ou ocupação, o Projeto Técnico deve ser protocolado 
no setor de análise do Corpo de Bombeiros da 
unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima ao 
município onde será realizado o evento de forma 
física, com o prazo mínimo de 72 (setenta e duas 
horas) de antecedência. 

45.4.9  A taxa de análise do Projeto Técnico de 
Instalação e Ocupação Temporária deve ser 
calculada de acordo com a área delimitada a ser 
ocupada pelo evento, incluindo as áreas edificadas 
cobertas, como arenas, estandes, barracas, 
arquibancadas, palcos e similares, excluindo-se as 
áreas descobertas destinadas a circulação de 
pessoas e estacionamentos descobertos. 

46 DO PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA OCUPAÇÃO 

TEMPORÁRIA EM EDIFICAÇÃO PERMANENTE 

(PTSCIPOTEP) 

46.1 DAS CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO 
E OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA EM EDIFICAÇÃO 
PERMANENTE. 

46.1.1 Instalações como shows artísticos, religiosos, 
beneficentes, privados (casamento, formaturas, 
corporativos, etc), de interesse públicos, ou de outros 
tipos em estádios e teatros. 

46.2 DA ENTRADA DO PROJETO TÉCNICO DE 
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE OCUPAÇÃO 
TEMPORÁRIA EM EDIFICAÇÃO PERMANENTE. 

46.2.1 É o procedimento administrativo adotado para 
evento temporário em edificação e áreas de risco 
permanente e deve atender às seguintes exigências: 

I. A edificação e áreas de risco permanente devem 
atender às medidas de segurança contra incêndio 
previstas nas Normas Técnicas do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Ceará, juntamente com as 
exigências para a atividade temporária que se 
pretende nela desenvolver; 

II. A edificação e áreas de risco permanente devem estar 
devidamente regularizadas junto ao CBMCE, com 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 

Pânico aprovado e possuir Certificado de 
Conformidade aprovado válido; 

III. Se for acrescida uma instalação temporária em área 
externa junto da edificação e áreas de risco 
permanente, esta instalação deve estar regularizada 
e compatibilizada tecnicamente de acordo com o 
Projeto Técnico de Combate a Incêndio e Pânico da 
edificação permanente; 

IV. Se no interior da edificação e áreas de risco 
permanente for acrescida instalação temporária, tais 
como boxe, estande, palcos, pórticos, dentre outras 
estruturas, prevalece a proteção da edificação e áreas 
de risco permanente, desde que atenda aos requisitos 
para a atividade temporária em questão. 

46.3 DA APRESENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
PARA AVALIAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO JUNTO 
AO CBMCE 

46.3.1 O Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico para Instalação e Ocupação 
Temporária em Edificação Permanente deve ser 
apresentado ao Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio do Corpo de Bombeiros de 
forma física e, em casos excepcionais, de forma 
digital. 

46.3.2 Depois de instalada toda a proteção exigida, 
deve ser realizada a vistoria e emitido o respectivo 
Certificado de Conformidade, caso não haja 
irregularidades, com validade somente para o 
endereço onde esteja localizada a instalação. 

46.3.3 A pasta com documentos deve ser devolvida 
ao interessado que deve apresentá-la ao Bombeiro 
Vistoriante quando da realização da vistoria no local. 

46.3.4 A taxa de análise do Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico para Instalação 
e Ocupação Temporária em Edificação Permanente 
deve ser calculada de acordo com a área delimitada a 
ser ocupada pelo evento, incluindo as áreas 
edificadas como arenas, estandes, barracas, 
arquibancadas, palcos e similares, excluindo-se as 
áreas descobertas destinadas a circulação de 
pessoas e estacionamentos descobertos. 

46.4 DISPOSIÇÕES GERAIS PARA 
APRESENTAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO 

46.4.1 Cada medida de segurança contra incêndio 
deve ser dimensionada conforme o critério existente 
em uma única norma, vedando o uso de mais de um 
texto normativo para uma mesma medida de 
segurança contra incêndio. 

46.4.2 É permitido o uso de norma estrangeira 
quando o sistema de segurança estabelecido oferecer 
melhor nível de segurança, sendo tal autorização 
analisada pela Câmara Técnica do CBMCE. 

46.4.3 Se o responsável técnico fizer uso de norma 
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estrangeira, deve apresentá-la obrigatoriamente 
anexada ao Projeto Técnico no ato de sua entrega 
para análise. 

46.4.4 A norma estrangeira deve ser apresentada 
sempre em seu texto total e traduzida para a língua 
portuguesa, por um tradutor juramentado. 

46.4.5 A medida de segurança contra incêndio não 
exigida no enquadramento padrão, ou dimensionada 
acima dos parâmetros normatizados da exigência 
mínima, poderá ser orientado por escrito em Laudo de 
Correção de Projeto Técnico de Incêndio, pelo 
analista, ao proprietário ou responsável pelo uso, 
quanto a não obrigatoriedade daquela medida ou 
parte dela. 

46.4.6 Devem ser adotados todos os modelos de 
documentos exemplificados nas Normas Técnicas 
para apresentação nos Projetos Técnicos de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico, porém, é 
permitida a fotocópia e a reprodução por meios 
eletrônicos, dispensando símbolos e brasões neles 
contidos. 

46.4.7 Todas as páginas dos documentos onde não 
haja campo para assinatura devem, a critério do 
Projetista, ser rubricadas pelo responsável técnico e 
proprietário ou responsável pelo uso, podendo estas 
serem digitalizadas. 

46.4.8 Quando for emitido um Laudo de Correção de 
Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
constatadas na análise do Projeto Técnico pelo 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio, 
o interessado deve encaminhar resposta 
circunstanciada, por meio de carta resposta sobre os 
itens emitidos, esclarecendo as providências 
adotadas para que o Projeto Técnico possa ser 
reanalisado pelo Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio até a sua devida aprovação. 

46.4.9 Quando houver a discordância do interessado 
em relação aos itens emitidos em Laudo de Correção 
de Projeto de Incêndio pelo Comando de Engenharia 
de Prevenção de Incêndio e esgotadas as 
argumentações técnicas na fase de análise, o 
interessado pode solicitar recurso Formulário de 
Atendimento Técnico (FAT) que terá tempo 
processual de 30(trinta) dias corridos, podendo aos 
critérios estabelecidos nesta Norma Técnica serem 
dilatados seu prazo. 

46.4.10 O pagamento do emolumento (DAE) de 
análise de projeto, dá direito a realização de 
avaliações até a sua aprovação, desde que o 
processo não ultrapasse o período de um ano sem 
movimentação no sistema de controle SCAT, a contar 
da data emissão do laudo de correções elaborado. 

46.4.11  A retirada do Projeto Técnico de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico ou seu acesso em arquivo 
eletrônico no Setor de Atendimento ao Público do 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio 
só é permitida com a apresentação do original do 
respectivo protocolo de análise; 

46.4.12 Nos casos de extravio do protocolo de 
análise, o responsável técnico, proprietário ou 
responsável pelo uso deve encaminhar uma 
solicitação por escrito ou Formulário para 
Atendimento Técnico (FAT) o Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio, esclarecendo 
o fato ocorrido com documentos comprobatórios. 

46.4.13 A instalação das medidas previstas no Projeto 
Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
somente devem ocorrer quando da emissão do 
Certificado de Aprovação do Projeto Técnico de 
Combate a Incêndio e Pânico. 

46.4.14 Após a realização da análise e aprovação do 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico pelo analista, deve ser emitido pelo Comando 
de Engenharia de Prevenção de Incêndio o respectivo 
Certificado de Aprovação do Projeto Técnico. 

46.4.15 O Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico terá validade permanente, desde 
que não sofra nenhuma alteração que se enquadre 
como substituição ou atualização do Projeto Técnico 
de Combate a Incêndio e Pânico. 

46.4.16 Nos casos de Extravio da primeira via do 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico ou parte deste, deve o proprietário ou 
responsável técnico pelo uso encaminhar uma 
solicitação por escrito ao Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio através de uma Formulário de 
Atendimento Técnico (FAT) anexando o Certificado 
de Aprovação de Projeto ou o Certificado de 
Conformidade da edificação, esclarecendo a 
motivação da solicitação, anexada uma via impressa 
do as built do projeto técnico executado, com 
ART/RRT, Pranchas e Memorial Descritivo 
atualizado, mídia digital(formato .pdf) com todos os 
documentos e um documento legal comprobatório 
datando a edificação, para que o Núcleo de Análise 
de Projetos possa analisá-lo conforme a legislação à 
época e autenticar o novo Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico, denominado 
assim de Projeto Aceite. 

46.4.16.1 No caso da não existência dos 
documentos descritos, deverá ser elaborado novo 
Projeto Técnico do tipo as built do projeto técnico 
executado e pagamento do emolumento 
correspondente à totalidade da área construída para 
fins de análise, conforme a legislação à época e 
autenticar o novo Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico, denominado assim de 
Projeto Aceite. 
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46.4.17 Nos casos de Atualização do Projeto Técnico 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico ou parte dele, 
deve o proprietário ou responsável técnico pelo uso 
encaminhar uma solicitação por escrito ao Comando 
de Engenharia de Prevenção de Incêndio anexando o 
Certificado de Aprovação de Projeto ou o Certificado 
de Conformidade da edificação, esclarecendo a 
motivação da solicitação, anexada uma via impressa 
projeto técnico executado aprovado pelo Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio, com 
Certificado de Aprovação de Projeto Técnico, 
ART/RRT, Pranchas e Memorial Descritivo, mídia 
digital(formato .pdf) com todos os documentos e um 
documento legal comprobatório datando a edificação, 
para que o Núcleo de Análise de Projetos possa 
analisá-lo conforme a legislação à época e reanalisar 
as novas pranchas do referido Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico, denominado 
assim de Projeto Aceite. 

46.4.18 No caso da não existência dos documentos 
descritos, deverá ser elaborado novo Projeto Técnico 
do tipo as built do projeto técnico executado e 
pagamento do emolumento correspondente à 
totalidade da área construída para fins de análise, 
conforme a legislação à época e autenticar o novo 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico, denominado assim de Projeto Aceite. 

46.4.19 Nos casos de Inclusão de edificação existente 
no Sistema SCAT deve o Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico, através de seu 
proprietário ou responsável técnico pelo uso 
encaminhar uma solicitação por escrito ao Comando 
de Engenharia de Prevenção de Incêndio, 
esclarecendo a motivação da solicitação, anexada 
uma via impressa do projeto técnico de segurança 
contra incêndio e pânico executado aprovado pelo 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio, 
com seu Certificado de Aprovação de Projeto Técnico, 
ART/RRT, Pranchas e Memorial Descritivo, mídia 
digital(formato .pdf), sendo uma planta para cada 
arquivo e demais documentos do projeto em pdf, com 
um documento legal comprobatório datando a 
edificação, para que o Núcleo de Análise de Projetos 
possa analisá-lo conforme a legislação à época, 
reanalisando o referido Projeto Técnico de combate a 
incêndio e pânico, denominado assim como Projeto 
Aceite e incluí-lo no Sistema SCAT. 

46.4.19.1 No caso descrito deverá ser 
elaborado novo Projeto Técnico do tipo as built do 
projeto técnico executado e pagamento do 
emolumento correspondente à totalidade da área 
construída para fins de análise, conforme a legislação 
à época e autenticar o novo Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico, denominado 
assim de Projeto Aceite.
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47 DA FISCALIZAÇÃO 

47.1 O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Ceará - CBMCE, no exercício de suas atribuições, 
através do Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio-CEPI, fiscalizará toda e qualquer edificação 
e área de risco existente no Estado do Ceará e, 
quando necessário, expedirá notificações e auto de 
infração, aplicará multas, procederá embargos e 
interdições e apreensão de bens e produtos, com o 
intuito de sanar as irregularidades verificadas. 

47.2 A irregularidade nos sistemas de segurança e 
proteção contra incêndio e pânico é definida como 
qualquer fato ou situação de inobservância às 
exigências da Lei 13.556, de 29 de dezembro de 
2004, alterada pela Lei nº16.361, de 09 de outubro de 
2017, da Norma Técnica 01 e demais Normativos 
Técnicos específicos do CBMCE, que comprometam 
o perfeito funcionamento ou operacionalização 
daqueles sistemas, provocando risco à integridade e 
à vida das pessoas e à segurança do patrimônio 
público ou privado. 

47.3 Verificando-se qualquer irregularidade no 
sistema de segurança e proteção contra incêndio e 
pânico, o Bombeiro Militar Fiscal/Vistoriante Técnico 
notificará o responsável para comparecer ao 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio-
CEPI, onde será elaborado Termo de Adequação 
contendo as medidas necessárias para sua 
regularização, conforme prazos e medidas 
compensatórias de adequabilidade estabelecidas 
nesta Norma Técnica 

I. O não cumprimento das medidas de adequação 
acarretará a lavratura dos autos de infração referentes 
às irregularidades observadas;  

II. O procedimento para aplicação de penalidades de 
multa, de interdição e de embargo será disciplinado 
nesta Norma Técnica devendo seu rito prever, no 
mínimo, o Auto de Infração, garantido ao autuado o 
pleno exercício do seu direito de defesa;  

III. Excepcionalmente, quando a gravidade da situação 
não permitir o Auto de Infração para procedimento de 
adequação, o Vistoriante Técnico/Bombeiro Militar 
Fiscal lavrará a Notificação de Autuação para 

posterior aplicação das penalidades de multa, de 
interdição ou de embargo, conforme o caso.  

47.4 A interdição ou embargo de edificações ou de 
construções, em desconformidade com as medidas 
de segurança contra incêndio e pânico, ou cujos 
responsáveis sejam reincidentes na infração das 
disposições desta Norma Técnica, será executada 
pelo Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio da seguinte forma:  

I. a edificação interditada permanecerá sob guarda e 
responsabilidade de seu proprietário ou possuidor e 
não poderá ser utilizada para os fins a que se destina 
até que sejam solucionadas as irregularidades 
apontadas pelo Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio através do Relatório de 
Irregularidades e através Termo de Adequação 
realizado;  

II. a obra embargada permanecerá sob guarda e 
responsabilidade de seu proprietário ou possuidor e 
somente poderá ter continuidade após solucionadas 
as irregularidades apontadas pelo Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio através de 
Relatório de Irregularidades e Termo de Adequação 
realizado. 

48 DO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO 

48.1 Compete ao Vistoriante Técnico/Bombeiros 
Militar Fiscal no exercício desta função, proceder Auto 
de Infração aplicando-se as medidas administrativas 
previstas nesta norma: Interdição e embargo, 
temporário ou definitivo, Isolamento da área, 
Apreensão de equipamentos irregulares ou de bens e 
produtos, evacuação total ou parcial,  Interdição de 
obras de infra-estrutura e reforma, ampliação de 
estrutura física e reconstrução de edificação de 
estrutura fixa ou móvel, Multa, Cancelamento do 
Certificado de Conformidade e  Suspensão 
temporária das atividades. 

48.2 A fiscalização da segurança contra incêndios 
será realizada por 02(dois) bombeiros militares, no 
exercício da função prevista em Lei, que receberá a 
nomenclatura de “Vistoriante Técnico/Bombeiro 
Militar Fiscal, excepcionalmente a fiscalização poderá 
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ser realizada por 01(um) bombeiro militar com notória 
experiência na atividade técnica de prevenção contra 
incêndio e pânico. 

48.3 Poderão exercer a função técnica de 
Vistoriante Técnico/ Bombeiro Militar Fiscal Oficiais e 
Praças pertencentes ao Quadro do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio – CEPI e suas 
Companhias nas Unidade Bombeiros Militares 
determinados em Portaria anual expedida pelo 
Comandante Geral do CBMCE publicada no Boletim 
Interno do CBMCE. 

48.4 O Vistoriante Técnico/Bombeiro Militar Fiscal 
deverá ter capacidade técnica comprovada para 
exercer a função, a partir de uma formação básica e 
continuada na área tecnológica ministrada pelo 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio – 
CEPI e seus colaboradores. 

48.5 As atribuições do Vistoriante 
Técnico/Bombeiro Militar Fiscal serão exercidas 
externa e internamente e, neste último caso, atuando 
no âmbito do próprio órgão, preparando e instruindo 
os processos administrativos e prestando as 
informações de sua alçada, necessárias ao 
julgamento. 

48.6 O Vistoriante Técnico/Bombeiro Militar Fiscal 
realizará fiscalizações em toda estrutura física da 
edificação tendo livre acesso aos pavimentos e áreas 
comuns, notificando, quando necessário, conferirá os 
projetos das edificações e/ou prevenção e combate a 
incêndio, o exame técnico das especificações 
aprovadas para a edificação fiscalizada, através das 
ART/RRT específicas dos sistemas apresentados dos 
aparelhos e equipamentos existentes, previstos e 
destinados a prevenção de incêndio e pânico, 
observando o disposto no parágrafo seguinte. 

48.7 Constatada qualquer infração às disposições 
da Lei 13.556, de 29 de dezembro de 2004, alterada 
pela Lei nº16.361/2017, desta Norma Técnica e 
demais normas legais e regulamentares relativas à 
segurança contra incêndio, o Vistoriante 
Técnico//Bombeiro Militar Fiscal deverá aplicar uma 
notificação de acordo com o disposto em portaria 
especifica do CEPI. 

48.8 O Vistoriante Técnico/Bombeiro Militar Fiscal 
promoverá, nos limites de sua competência, as 
diligências e vistorias em estabelecimentos, 
instalações, equipamentos e veículos de pessoas 
jurídicas que exerçam atividades de risco, bem como 
o transporte de materiais perigosos, procederá ao 
exame nos equipamentos, sistemas preventivos fixos 
e portáteis e de quaisquer documentos referentes à 
atividade fiscalizadora. 

48.9 Os Vistoriantes Técnicos/Bombeiro Militar 
Fiscal deverão requisitar o auxílio da força policial em 

caso de desacato ou embaraço ao exercício de suas 
funções. 

48.10 Se recusada a exibição de livros de registro 
de materiais ou documentos referentes ao objeto da 
fiscalização por qualquer motivo, o Vistoriante 
Técnico/Bombeiro Militar Fiscal notificará o infrator a 
apresentá-los no prazo de 48(quarenta e oito) horas 
no Comando de Engenharia de Prevenção de 
Incêndio, não importando o não cumprimento no 
prazo estabelecido para à lavratura do competente 
Auto de Infração imediatamente. 

48.11 Nos casos em que seja evidente o iminente 
perigo e possibilidade de grave lesão à vida, à saúde, 
ao patrimônio público ou privado, à segurança de 
pessoas, e sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções administrativas e, quando for o caso, das de 
natureza civil ou penal, os Vistoriantes 
Técnicos/Bombeiro Militar Fiscal procederão, como 
medida cautelar antecedente ou incidente de 
processo administrativo. 

48.12 Em qualquer caso de interdição preventiva, 
apreensão de equipamentos, evacuação total ou 
parcial e suspensão de atividade o Vistoriante 
Técnico/Bombeiro Militar Fiscal comunicará 
imediatamente, a ocorrência da medida ao 
Comandante do CEPI, Subcomandante do CEPI e ao 
Chefe do Núcleo de Vistorias do CEPI remetendo ao 
último, tão logo seja possível, o Auto de Infração 
correspondente, sob pena de responsabilidade 
administrativo disciplinar. 

48.13 Em qualquer outro caso de embargo, 
temporário ou definitiva, o Vistoriante 
Técnico/Bombeiro Militar Fiscal comunicará, no prazo 
máximo de 24 horas, a ocorrência da medida ao 
Comandante do CEPI, Subcomandante do CEPI e ao 
Chefe do Núcleo de Vistorias do CEPI remetendo ao 
último, tão logo seja possível, o Auto de Infração 
correspondente, sob pena de responsabilidade 
administrativo disciplinar. 

48.14 A desinterdição ou desembargo das 
instalações, áreas de risco ou equipamentos, ou do 
próprio estabelecimento promovidas por Vistoriante 
Técnico/Bombeiro Militar Fiscal, será determinada por 
ato do Comandante do CEPI e, na sua ausência o 
Subcomandante do CEPI somente após Vistoria 
Técnica do Núcleo de Vistorias que comprove a 
eliminação das circunstâncias determinantes do ato 
de interdição realizada por  Vistoriante Técnico 
determinado pelo Comandante do CEPI  ou seu 
substituto legal. 

49 SOLICITAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

49.1 A vistoria do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio na edificação e áreas de risco 
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é realizada mediante solicitação do proprietário, 
responsável pelo uso ou responsável técnico com a 
apresentação dos documentos necessários. 

49.2 À solicitação poderá ser realizada de maneira 
virtual no site do CEPI, ou em casos excepcionais de 
forma presencial, munida dos documentos pré-
estabelecidos e obrigatórios pode protocolar a 
solicitação de vistoria técnica da edificação e áreas de 
risco. 

49.3 É facultativa a assinatura da ART pelo 
contratante (proprietário ou responsável pelo uso) e 
obrigatória pelo responsável técnico. 

49.4 Podem ser apresentadas cópias dos 
documentos especificados. 

49.5 O pagamento do emolumento para área 
parcialmente construída é correspondente a área 
solicitada. 

49.6 Deve ser recolhido o emolumento 
correspondente a área edificada de arquibancadas, 
palcos e similares, excluindo-se as áreas descobertas 
destinadas à circulação de pessoas e 
estacionamentos descobertos. 

49.7 O pagamento dos emolumentos realizado 
através de compensação bancária que apresentar 
irregularidades de quitação junto ao CEPI para fins de 
Vistoria Técnica de acordo com a área construída 
especificada no Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico a ser vistoriado não dever ter seu 
processo de vistoria técnica interrompido até a 
correção da situação irregular. 

49.8 Após o pagamento do respectivo 
emolumento, o CBMCE deve fornecer um protocolo 
de acompanhamento da vistoria que contenha um 
número sequencial de entrada. 

49.9 O processo de vistoria técnica deve ser 
reiniciado quando a irregularidade for sanada. 

49.10 Nos casos de ocupações temporárias 
conforme descritos, o emolumento deve ser calculado 
de acordo com a área delimitada a ser ocupada pelo 
evento, incluindo as áreas edificadas, arenas, 
estandes, barracas, palcos e similares. 

49.11 Para a solicitação de vistoria de área 
parcialmente construída deve ser encaminhado ao 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio 
uma solicitação por escrito ou através de Formulário 
para Atendimento Técnico-FAT, especificando a área 
a ser vistoriada juntamente com seu Projeto Técnico 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico. 

49.12 É permitida a vistoria para áreas parcialmente 
construídas, desde que atendam aos critérios de 
isolamento de riscos previstos na Norma Técnica de 

Separação entre edificações, ou as áreas em 
construção estejam protegidas conforme Normas 
Técnicas específicas. 

49.13 Quando um Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico englobar várias edificações 
que atendam aos critérios de risco isolado e que 
possuam medidas de segurança contra incêndio 
instaladas e independentes, deve ser permitida a 
vistoria para áreas parciais desde que haja condição 
de acesso às viaturas do Corpo de Bombeiros e às 
respectivas guarnições, tais como condomínio de 
edifícios residenciais, de galpões, de edifícios 
comerciais, de edifícios de escritórios, de edifícios 
industriais e condomínios de depósitos. 

49.14 Quando da vistoria em edificação e áreas de 
risco que possua critério de isolamento através de 
parede corta-fogo, a vistoria deve ser executada nos 
ambientes que delimitam a parede corta-fogo no 
mesmo lote e que tenham medidas de segurança 
contra incêndio independentes. 

49.15 Edificações verticalizadas que possuam os 
critérios de isolamento, acessos independentes desde 
que a construção tenha até dois pavimentos e até 
750m2 de área construída, sendo até 20m a distância 
máxima a percorrer até a escada, poderão ser 
certificadas de forma independente. 

50 DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 

50.1 O Certificado de Conformidade será expedido 
pelo Corpo de Bombeiros, desde que as edificações e 
as áreas de risco estejam com suas medidas de 
segurança contra incêndio executadas de acordo com 
a regulamentação do CBMCE. 

50.2 A vistoria nas edificações e áreas de risco 
pode ser realizada: 

I. de ofício endereçado ao Comandante Geral do 
CBMCE ou ao Comandante do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio; 

II. mediante solicitação do proprietário, do responsável 
pelo uso, do responsável técnico ou da autoridade 
competente; 

III. mediante denúncia via canais oficiais (ouvidoria) ou 
presencialmente no CEPI ou em qualquer Companhia 
Militar do CEPI nas demais cidades do Estado do 
Ceará. 

50.3 Na vistoria, compete ao CBMCE a verificação 
da execução das medidas de segurança contra 
incêndio previstas nas edificações e nas áreas de 
risco, não se responsabilizando pela instalação, 
manutenção ou utilização indevida. 

50.4 Após a emissão do Certificado de 
Conformidade e durante sua validade legal, sendo 
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constatada irregularidade nas medidas de segurança 
contra incêndio previstas nesta Norma Técnica, o 
CBMCE iniciará a fiscalização com a emissão de 
Relatório de Irregularidades e abertura de 
Procedimento Administrativo para correção dos itens 
observados, podendo aplicar as sanções legais 
previstas em portaria específica até a cassação do 
referido certificado. 

50.5 Certificado de Conformidade terá prazo de 
validade pré-determinado de acordo com a Lei nº 
16.361 de 09 de outubro de 2017 que dispõe da 
segurança contra incêndio e pânico no Estado do 
Ceará, Cabe ao Comandante do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio do CBMCE a 
expedição da Autorização para Adequação para 
edificações e áreas de riscos que necessitem de 
ajustamento das medidas de segurança contra 
incêndio da legislação vigente e que cumprirem as 
exigências compensatórias previstas nesta Norma 
Técnica através do Termo de Adequação. 

50.6 O proprietário, o responsável pelo uso ou o 
responsável técnico poderão solicitar informações, 
sobre o andamento do processo de análise de projeto 
técnico em cinsulta ao site do CEPI, acerca e 
andamento dos processos existentes no setor. 

50.7 A apresentação de norma técnica, ou 
literatura estrangeira pelo interessado, deverá estar 
acompanhada de tradução juramentada para a língua 
portuguesa, a fim de ser verificada sua 
compatibilidade com os objetivos desta Norma 
Técnica. 

50.8 Serão objetos de análise por Câmara Técnica 
os casos atípicos que necessitem de soluções 
técnicas diversas daquelas previstas nesta Norma 
Técnica. 

51 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A 

VISTORIA DE ACORDO COM O RISCO E/OU 

MEDIDA DE SEGURANÇA EXISTENTE NA 

EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO  

51.1 Cópia do Imposto Predial e Territorial Urbano 
- IPTU 

51.2 Anotação de Responsabilidade 
Técnica(ART)/CREA ou Registro de 
Responsabilidade Técnica(RRT)/CAU de execução 
ou comissionamento dos sistemas preventivos ativos 
e passivos, constando os seguintes sistemas: 

I. de instalação/execução ou comissionamento das 
instalações com as medidas de segurança contra 
incêndio (hidrantes, iluminação de emergência, 
alarme de incêndio, detecção de incêndio, sinalização 
de emergência, sprinklers, SPDA, controle de fumaça, 

pressurização da escada de incêndio, elevador de 
emergência); 

II. de instalação e/ou de manutenção dos sistemas de 
utilização de gases inflamáveis; 

III. de instalação e/ou manutenção do grupo 
motogerador; 

IV. das instalações elétricas; 
V. de instalação e/ou manutenção do material de 

acabamento e revestimento quando não for de classe 
I; 

VI. de inspeção e/ou manutenção de vasos sob pressão; 
VII. dos sistemas de controle de temperatura, de 

despoeiramento e de explosão para silos; 
VIII. de outros sistemas, quando solicitados pela Comando 

de Engenharia de Prevenção de Incêndio. 

 

51.2.1 A ART/RRT, de execução dos sistemas de 
segurança contra incêndio poderá ser individualizada 
comprobatória da execução dos serviços realizados 
para os preventivos ativos e passivos da edificação, e 
é exigida quando da emissão do Certificado de 
Conformidade do Corpo de Bombeiros. 
 
51.2.2  A ART/RRT, de comissionamento poderá ser 
individualizada comprobatória do funcionamento de 
cada sistema preventivos ativos e passivos da 
edificação, e é exigida quando da renovação do 
Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros.  

51.2.2.1 Podem ser emitidas várias ART/RRT de 
execução  e comissionamento desmembradas com as 
respectivas responsabilidades por medidas 
específicas, quando houver mais de um responsável 
técnico pelas medidas de segurança contra incêndio 
instaladas. 

51.2.2.2 Os profissionais habilitados a emitir as ART’s 
de execução e comissionamento dos sistemas e 
segurança contra incêndio nas edificações são os 
previstos na portaria 340/2019, CEPI/CBMCE. 

51.3 Atestado de Brigada Contra Incêndio e 
Pânico 

51.3.1 Documento que atesta que os ocupantes da 
edificação receberam treinamentos teóricos e práticos 
de prevenção e combate a incêndio, de acordo com a 
Norma Técnica específica.  

51.4 Planilha de informações operacionais (Plano 
de Emergência Contra Incêndio e Pânico ou de 
Planos de Intervenção Contra Incêndio e Pânico) 

51.4.1 A planilha de informações operacionais 
constitui no resumo de dados sobre a edificação, sua 
ocupação e detalhes úteis para o atendimento 
operacional, conforme modelo constante na Norma 
Técnica de Plano de Emergência ou de Intervenção 
Contra Incêndio e Pânico. 
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51.5 Termo de responsabilidade das Saídas de 
Emergência 

51.5.1 Documento que atesta que as portas de 
saídas de emergência da edificação estão instaladas 
com sentido de abertura no fluxo da rota de fuga e 
permanecem abertas durante a realização do evento 
ou do horário de expediente comercial/administrativo. 

51.6 Quando se tratar de comércio ou 
armazenamento de fogos de artifício, deve-se 
apresentar: 

I. Memorial de segurança contra incêndio das estruturas 
para as condições descritas na Norma Técnica de 
Fogos de Artifício quanto à resistência das paredes e 
elementos estruturais; 

II. Planta de Segurança da edificação aprovado no 
CEPI. 

51.7 Memorial de segurança contra incêndio das 
estruturas: 

51.7.1 Memorial descritivo dos cálculos realizados 
para dimensionamento dos revestimentos das 
estruturas contra ação do calor e outros conforme a 
Norma Técnica de Resistência ao Fogo dos 
Elementos de Construção. 

51.8 Todos os documentos relacionados com a 
edificação e o risco devem estar à disposição do 
bombeiro fiscal vistoriador, no momento da vistoria. 

51.9 Prescrições diversas: 

51.9.1 O pagamento do emolumento (DAE) de 
Vistoria Técnica dá direito a realização de 01(uma)  
vistoria técnica e de 01(um) retorno dentro o período 
de 1(um) ano a contar da data de emissão do primeiro 
Relatório de Irregularidades.  

52 SOLICITAÇÃO DE VISTORIA 

FISCALIZADORA 

52.1 A solicitação de vistoria fiscalizadora poderá 
ser encaminhada ao Comando do CBMCE ou ao 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio 
por: 

I. Autoridade da administração pública interna ou 
externamente, via ofício com timbre do órgão público; 

II. Por qualquer pessoa, de maneira anônima ou 
identificada, presencialmente no Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio ou em um 
Município que possua Companhia Militar do Corpo de 
Bombeiros; 

III. Através da Ouvidoria do Estado do Ceará de maneira 
anônima ou identificada;  

52.2 Da Solicitação de Vistoria Fiscalizadora: 

52.2.1 Deverá ser informado no momento da 
solicitação ou denúncia o endereço completo da 
edificação e áreas de risco, telefone ou email do 
solicitante, quando na opção para situações não-
anônimas, a motivação da solicitação e, somente para 
autoridade pública, a identificação do funcionário 
público signatário. 

52.2.2 Não serão necessários quando da solicitação 
dos demais documentos obrigatórios, sendo 
requisitados estes documentos quando na ocasião da 
Vistoria Técnica pelo Bombeiro Militar Fiscal. 

52.3 Do Prazo de solicitação de Vistoria 
Fiscalizadora: 

52.3.1 A contar da data de entrada na Célula de 
Vistoria Técnica do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio, a administração deve 
responder nos prazos legais das requisições e as 
demais solicitações em até 30 (trinta) dias corridos. 

53 DURANTE A VISTORIA 

53.1 Deve haver pessoa habilitada com 
conhecimento do funcionamento das medidas de 
segurança contra incêndio para que possa manuseá-
los quando da realização da vistoria. 

53.2 Deve haver em local de fácil acesso e de 
irrestrito conhecimento o Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico para  fins de 
realização da vistoria técnica. 

53.3 Durante a realização de vistoria, constatada 
uma ou mais das alterações constantes do item da 
Substituição ou Atualização do Projeto Técnico de 
Combate a Incêndio e Pânico, tal fato deve implicar 
em Relatório de Irregularidades e obrigatoriedade de 
apresentação de novo Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico conforme regulamentado 
nesta norma técnica. 

53.4 Durante a realização de vistoria, constatada 
uma ou mais das alterações constantes do item da 
Atualização, 2º Via(extravio) ou Recarimbação do 
Projeto Técnico, tal fato deve implicar em Relatório de 
Irregularidades e obrigatoriedade de apresentação de 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio 
atualizado conforme regulamentado nesta norma 
técnica. 

53.5 Nos casos de Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico regido por legislação 
anterior a Lei n.º 10.973 de 10 de dezembro de 1984, 
quando constatada em vistoria a existência de 
medidas de segurança contra incêndio instaladas na 
edificação e áreas de risco que não estejam previstas 
no Projeto Técnico original e que seja possível avaliar 
no local, que atendam às exigências de segurança 
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contra incêndio vigentes à época, deve ser emitido o 
Certificado de Conformidade mediante a 
apresentação de termo de compromisso do 
proprietário através de Projeto de Aceite para 
apresentação de novo Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico atualizado de acordo com a 
Norma Técnica NT 18 de adequação de edificações 
existentes denominado Projeto de Aceite no prazo de 
01(um) ano, do contrário seu Certificado de 
Conformidade será cancelado. 

53.6 Quando constatado em vistoria que o Projeto 
Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
possui alguma não conformidade passível de 
cassação, o vistoriador deve encaminhar o Projeto 
Técnico ao Setor de Análise Técnica do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio, para fins de 
avaliação do Chefe da Célula de Análise de Projeto 
para se analisar se haverá necessidade de 
atualização projetual. 

53.7 A solicitação do retorno de vistoria deverá ser 
prioritariamente realizada virtualmente com o anexo 
dos documentos necessários e à resolutividade dos 
itens apresentados no Relatório de Irregularidades da 
vistoria para que se agende o retorno e à solicitação 
da nova vistoria. 

53.8 Caso seja do interesse do solicitante, a 
solicitação do retorno de vistoria poderá ser realizada 
de forma digital, e em casos excepcionais, para o 
Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio 
ou em uma Companhia Bombeiro Militar do Município 
da edificação, a fim de que seja agendado o retorno 
da nova vistoria. 

53.9 Na hipótese de na segunda vistoria emitir-se 
um Relatório de Irregularidade, o responsável poderá 
apresentar suas argumentações técnicas por meio do 
Formulário para Atendimento Técnico - FAT, 
devidamente fundamentadas nas referências 
normativas, quando houver impasses discordâncias 
técnicas presentes em Relatório de Irregularidades 
emitido pelo vistoriador ou havendo necessidade de 
regularização de alguma pendência em nível de 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico ou em Vistoria Técnica para só assim, solicitar 
uma nova vistoria, sob o risco de ser emitido um novo 
Relatório de Irregularidades e haver a obrigatoriedade 
de pagamento novamente da Taxa de Vistoria 
Técnica. 

53.10 As medidas de segurança contra incêndios 
instaladas na edificação e áreas de risco e não 
previstas no Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico já devidamente aprovado poderão 
ser aceitas como medidas adicionais de segurança, 
desde que não interfiram na cobertura das medidas 
originalmente previstas no Projeto Técnico aprovado, 
sem a necessidade técnica de se refazer 
integralmente o projeto, mas somente anexar este ao 

Projeto Técnico original para fins de controle técnico 
do próprio proprietário. Tais medidas deverão seguir 
os parâmetros previstos em normas e executados 
mediante um Projeto Técnico com responsabilidade 
técnica de um profissional habilitado. Caso não seja 
possível avaliar no local da vistoria a interferência da 
medida de proteção adicional, o interessado deve 
esclarecer posteriormente por meio de Formulário 
para Atendimento Técnico (FAT) a medida adotada 
para avaliação no Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio. 

53.11 Em local de reunião de público, o responsável 
pelo uso e/ou proprietário deve manter, na entrada e 
nos acessos da edificação e áreas de risco, uma placa 
indicativa contendo a lotação máxima permitida. 

54 EMISSÃO DO CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE DO CBMCE 

54.1 Após a realização da vistoria na edificação e 
áreas de risco e aprovação pelo vistoriador, deve ser 
emitido pelo Comando de Engenharia de Prevenção 
de Incêndio o respectivo Certificado de Conformidade 
com validade definida tendo por base o 
enquadramento da edificação ou área de risco. 

54.2 O Certificado de Conformidade somente pode 
ser emitido para edificação e áreas de risco que tenha 
todas as medidas de segurança contra incêndio 
instaladas e em funcionamento, de acordo com o 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico aprovado. 

54.3 A retirada do Certificado de Conformidade 
poderá ser realizado virtualmente ou presencialmente 
no protocolo do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio somente permitida para à 
forma presencial com a apresentação do respectivo 
protocolo de vistoria da edificação. 

54.4 Nos casos de extravio da primeira via do 
Certificado de Conformidade, desde que o prazo de 
validade não tenha expirado, recuperar tal documento 
por meio do SCAT ou se preferir deve o proprietário 
ou responsável encaminhar uma solicitação por 
escrito através de FAT ao Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio esclarecendo o motivo do 
pedido. 

54.5 Para qualquer situação de extravio o 
Certificado de Conformidade continuará com à 
validade definida no momento de sua emissão 
anterior até a próxima vistoria técnica. Dessa forma, 
quando da emissão de um a segunda via o prazo de 
validade da primeira via continua valendo retroativo a 
respectiva data de emissão. 

54.6 Após a emissão do Certificado de 
Conformidade para a edificação e áreas de risco o 
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responsável pelo uso e/ou proprietário deve manter o 
Certificado de Conformidade original ou cópia na 
entrada da edificação e áreas de risco em local visível 
ao público e juntamente com a cópia impressa do 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico aprovado. 

54.7 Quando houver edificação e áreas de risco 
onde seja solicitada a emissão do Certificado de 
Conformidade para áreas construídas em endereços 
distintos, dentro do mesmo Projeto Técnico, poderão 
ser emitidos os Certificados de Conformidades para 
as respectivas áreas e edificações. Neste caso, os 
Certificados de Conformidades devem ser emitidos 
especificando a área total aprovada no Projeto 
Técnico Gestor e a área parcial referente a subdivisão 
de área requerida que a depender do seu 
enquadramento deverá possuir Projeto Técnico de 
Combate à Incêndio e Pânico específico. 

54.8 Quando houver edificação e áreas de risco 
onde seja solicitada a emissão do Certificado de 
Conformidade, mesmo pertencente ao mesmo Projeto 
Técnico de Segurança Contra Incêndio e Pânico, com 
saídas independentes dos outros acessos da 
edificação, inclusive com logradouro distinto daquele 
apresentado em Projeto Técnico e no Certificado de 
Conformidade da edificação e áreas construídas 
distintas, poderão ser emitidos os Certificados de 
Conformidades para as respectivas áreas, sem ônus 
ao respectivo local, desde que exista um Certificado 
de Conformidade válido para a edificação Gestora. 
Neste caso, os Certificados de Conformidades devem 
ser emitidos especificando a área total aprovada no 
Projeto Técnico Gestor e a área parcial referente a 
subdivisão de área requerida que a depender do seu 
enquadramento deverá possuir Projeto Técnico 
específico para casos de áreas construída acima de 
750,00 m².  

55 CASSAÇÃO DO CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE DO CBMCE 

55.1 Quando constatado pelo Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio que ocorreram 
alterações prejudiciais às medidas de segurança 
contra incêndio da edificação ou áreas de risco que 
possua Certificado de Conformidade com prazo de 
validade em vigência e verificada a necessidade de 
adequações, deve ser confeccionado um Relatório de 
Irregularidade, identificando os ajustes a serem 
realizados, conforme esta Norma Técnica. 

55.2 O proprietário ou responsável pelo uso deve 
ser comunicado por meio de Relatório de 
Irregularidade via email cadastrado, sobre as falhas 
constatadas e a necessidade de regularização ou 
complementação das medidas de segurança contra 
incêndio, fornecendo ao mesmo um prazo para sanar 
as deficiências da instalação através do Termo de 

Adequação. 

55.3 O prazo a ser fornecido para tratativas do 
Termo de Adequação à fim de complementação e 
adequação das medidas de segurança contra 
incêndio urgentes dependerá do risco e da gravidade 
da situação, não podendo ser superior a 2(dois) dias 
úteis, salvo excepcionalidades justificáveis do CEPI. 

55.4 Constatado que o proprietário ou responsável 
pelo uso da edificação ou áreas de risco não adotou 
as providências necessárias para a correção da(s) 
irregularidade(s), mesmo após acordado Termo de 
Adequação o Comandante do CEPI ou o Comandante 
da Companhia Militar subordinada ao CEPI no 
Município onde a edificação existir deve remeter 
Ofício ao interessado informando sobre a cassação 
do Termo de Adequação. 

55.5 O prazo a ser fornecido para tratativas do 
Termo de Adequação à fim de complementação das 
medidas de segurança contra incêndio urgentes 
dependerá do risco e da gravidade da situação, não 
podendo ser superior a 2(dois) dias úteis. 

55.6 Caso não seja protocolado pelo interessado, 
no prazo de 05 dias úteis, pedido de reconsideração 
do ato, a cassação imediata do Certificado de 
Conformidade deve ser publicada em Boletim Interno 
do CBMCE. 

55.7 Após esta última publicação em Boletim 
Interno, a Prefeitura e Ministério Público e demais 
órgãos interessados no caso, devem ser cientificados 
da cassação do Certificado de Conformidade. 

55.8 Deverá existir uma Lista com as edificações 
possuidoras do seu Certificado de Conformidade 
cassado no Comando de Engenharia de Prevenção 
de Incêndio, no entanto tal informação é restrita 
unicamente ao Comando para fins de planejamento 
estratégico-operacional, não podendo ser divulgado 
nomes e endereços das respectivas edificações. 

 

56 PRAZOS DO CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

56.1 O Certificado de Conformidade do Sistema de 
Proteção Contra Incêndio e Pânico terá validade de: 

I. 2 (dois) anos para Risco Alto; 
II. 3 (três) anos para Risco Médio; 
III. 4 (quatro) anos para Risco Baixo. 

56.2 O Certificado de Conformidade do Sistema de 
Proteção Contra Incêndio e Pânico deve ter prazo de 
validade, excepcionalmente e independente do Risco 
classificado na Tabela de Carga de Incêndio desta 
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Norma Técnica, obrigatoriamente de 1 (um) ano para 
a edificação e áreas de risco classificadas da seguinte 
forma: 

I. Edificações classificadas como F6 (Boates, clubes 
sociais); 

II. Edificações classificadas como F-3 (Estádios de 
Futebol); 

III. Edificações com atividades de comércio de fogos de 
artifícios (Explosivo); 

56.3 Para Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico para Instalação e Ocupação 
Temporária - PTSCIPIOT e Projeto Técnico de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico para Ocupação 
Temporária em Edificação Permanente - 
PTSCIPOTEP, o prazo de validade do Certificado de 
Conformidade do Sistema de Proteção Contra 
Incêndio e Pânico deve ser para o período da 
realização somente do evento descrito em projeto 
Técnico, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 
6 (seis) meses e somente deve ser válido para o 
endereço onde foi efetuada a vistoria. 

56.4 Quando houver a necessidade de cancelar o 
Certificado de Conformidade do Sistema de Proteção 
Contra Incêndio e Pânico emitido para retificação de 
dados, o prazo de validade do novo Certificado de 
Conformidade deve se restringir ao mesmo período 
de validade emitido no Certificado de Conformidade 
cancelado. 

56.5 O proprietário ou responsável pelo uso deve 
ser comunicado por meio de Relatório de 
Irregularidade via email cadastrado, sobre as falhas 
constatadas e a necessidade de regularização ou 
complementação das medidas de segurança contra 
incêndio, fornecendo ao mesmo um prazo para sanar 
as deficiências da instalação. 

56.6 O prazo a ser fornecido para a 
complementação das medidas de segurança contra 
incêndio dependerá do risco e da gravidade da 
situação, que deverá ser tecnicamente justificado com 
apresentação por parte da edificação ou área de risco 
de Cronograma físico-financeiro, onde à partir de uma 
análise unicamente do Comando do CEPI, podendo 
ser assessorada pela Câmara Técnica(CT) em 
reunião extraordinária para o referido assunto, 
fornecendo assim para à edificação um prazo 
operacional para sanar as deficiências da instalação 
contra incêndio e pânico através do Termo de 
Adequação. 

56.7 O prazo a ser fornecido para tratativas do 
Termo de Adequação à fim de complementação das 
medidas de segurança contra incêndio urgentes 
dependerá do risco e da gravidade da situação, não 
podendo ser superior a 2(dois) dias úteis. 

57 PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA 

57.1 O prazo máximo para realização de vistoria 
técnica pela Célula de Vistoria Técnica do Comando 
de Engenharia de Prevenção de Incêndio é de 30 
(trinta) dias corridos, salvo situações operacionais e 
administrativas que possam justificar aumento ou 
redução desse prazo.  

57.2 O prazo de realização de vistoria para 
eventos em ocupações temporárias e/ou em 
edificações permanentes deve ser no mínimo 24(vinte 
e quatro) horas antes do evento iniciar, para que 
assim possam tramitar as formalidades necessárias 
para emissão ou não do Certificado de Conformidade. 
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58 COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO 

(CEA) 

58.1 Aplica-se Comissão Especial de Avaliação 
(CEA) com o objetivo de propor alterações e 
atualizações das Normas Técnicas quando assim 
necessário e determinado pelo Comandante Geral do 
CBMCE e/ou pelo Comandante do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio-CEPI. 

58.2 DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS 

58.2.1 A Comissão Especial de Avaliação (CEA) 
poderá ser utilizável quando da atualização ou criação 
de NBR relevante no campo da segurança contra 
incêndio e pânico ou quando houver necessidade de 
estudo de casos especiais como forma de garantir a 
atualização da segurança contra incêndio e pânico, a 
exemplo de: 

I. Atualização de NBRs; 
II. Atualizações de normas internacionais; 
III. Utilização de novos sistemas construtivos; 
IV. Utilização de novos conceitos no campo da segurança 

contra incêndio e pânico; 
V. Apresentar propostas de alteração da lei vigente que 

dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico e 
as Normas Técnicas face às atualizações normativas 
NBR.  

VI. Avaliar a execução das Normas Técnicas previstas 
neste ordenamento e os eventuais problemas 
ocorridos em sua aplicação; 

VII. Casos em que o Comandante Geral do CBMCE 
tenham interesse público. 

58.3 DA ESTRUTURA BÁSICA 

58.3.1 A Comissão Especial de Avaliação (CEA), 
prevista nesta Norma Técnica, é presidida pelo 
Comandante do CBMCE, que poderá delegar esta 
função unicamente ao Comandante do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio-CEPI. 

58.3.2 A CEA será composta por Oficiais Superiores 
e Intermediários com notório conhecimento em 
análise de projetos de Incêndio, que pertençam ou 

que já tenham participado da Câmara Técnica, com 
experiência nas atividades de segurança contra 
incêndio do CBMCE e, prioritariamente pertencentes 
ao CEPI e à Câmara Técnica, podendo, a critério do 
presidente da CEA, serem convidados outros Oficiais 
Superiores Bombeiros Militares não pertencentes ao 
CEPI ou já reformados, representantes civis de 
entidades públicas ou privadas, com notório 
conhecimento em segurança contra incêndio. 

58.3.3 A composição da CEA terá validade de 02 
(dois) anos corridos, devendo ser renovado, por ato 
do Comando Geral por igual período; 

58.3.4 Caberá exclusivamente ao presidente a 
nomeação dos integrantes que compõem a CEA. 

58.3.5 Será publicado em Boletim Interno a relação 
de pessoas pertencentes a CEA, as datas das 
reuniões ordinárias e publicitado as Atas das reuniões 
no site da CAT. 

58.4 DO FUNCIONAMENTO 

58.4.1 Competência para impetrar a Comissão 
Especial de Avaliação (CEA). 

58.4.1.1 Pode fazer uso, à qualquer tempo, do 
presente instrumento unicamente o Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará 
quando assim considerar necessário. 

58.4.2 Expediente da Comissão Especial de 
Avaliação (CEA): 

58.4.2.1  A Comissão Especial de Avaliação deverá ter 
quantos membros forem estipulados, porém sempre 
em número ímpar. 

58.4.2.2  A Comissão Especial de Avaliação funciona 
como instância orientativa no campo da segurança 
contra incêndio e pânico ao Comando Geral e ao 
Comandante do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio-CEPI. 

58.4.2.3  Todo Parecer Técnico da CAE deverá passar 
pela análise técnica da Câmara Técnica para adquirir 
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legalidade técnica através de Parecer proferido pela 
CT. 

58.4.2.4  Caso o Parecer Técnico da CAE não seja 
aprovado pela Câmara Técnica, caberá unicamente 
um recurso avaliativo, provocado pelo Comandante 
Geral ou  Comandante do CEPI, a fim de nova análise 
técnica pela CT, devendo existir somente se houver 
novos elementos técnicos para tal recurso.  

58.4.2.5  Os Pareceres Técnicos da CAE quando 
aprovados pela Câmara Técnica, tornar-se-ão 
doutrina no campo da segurança contra incêndio e 
pânico no Estado do Ceará e deverão ser 
incorporados às Normas Técnicas diretamente 
relacionada, ou seja, uma emenda aos normativos 
técnicos do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. 

58.4.2.6  Após a aprovação ou reprovação pela CT, o 
Parecer Técnico transformar-se-á em doutrina 
técnica. 

58.4.2.7  O prazo para os trabalhos da CEA será 
determinados pelo Comandante Geral do CBMCE. 

58.5 DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 

58.5.1 As propostas de alteração das normas 
técnicas deverão ser apreciadas pela Câmara 
Técnica e serão homologadas pelo Comandante do 
Geral do CBMCE, desde que sejam consideradas 
convenientes e oportunas pela comissão e que 
atendam os objetivos da segurança contra incêndio e 
pânico no Estado do Ceará. 

59 DA CÂMARA TÉCNICA (CT) 

59.1 DA APLICAÇÃO 

59.1.1 A Câmara Técnica é o instrumento 
administrativo em grau de recurso que funciona como 
instância superior de decisão da Comissão Especial 
de Avaliação (CEA) ou ainda, sobre assunto técnico 
relevante ao serviço de segurança contra incêndio e 
pânico que não seja previsto em normatização técnica 
do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. 

59.1.2 Aplica-se a todos os procedimentos junto ao 
Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico 
quanto iniciados através de Formulário de 
Atendimento Técnico (FAT). 

59.1.3 Quando a edificação e áreas de risco não 
possuir Projeto Técnico de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico com plantas junto ao CEPI, devem 
ser apresentadas na FAT as informações sobre a 
proteção ativa e passiva exigidas pela Norma Técnica 
nº 001 através de um Projeto de Aceite, bem como 
deve ser especificado o processo industrial e qualquer 
risco específico existente (ex.: caldeira, alto forno, 

produtos perigosos, etc) que existam. 

59.1.4 Além dos requisitos constantes de Câmara 
Técnica, quando se tratar de edificações ou de outra 
atividade diferenciada, o CEPI, poderá determinar 
outras medidas que, a seu critério, julgar 
convenientes à segurança contra incêndios. 

59.2 COMPETÊNCIA PARA IMPETRAR A 
CÂMARA TÉCNICA (CT) 

59.2.1 Podem fazer uso do presente instrumento os 
seguintes signatários: 

I. Comandante Geral do CBMCE; 

II. Comandante do CEPI; 

III. Proprietário; 

IV. Responsável pelo uso; 

V. Procurador; 

VI. Projetista. 

59.2.2 Quando o assunto abordado for de natureza 
técnica, além dos signatários citados acima, o 
requerimento deve estar assinado também pelo 
responsável técnico. 

59.2.3 Quando a edificação se tratar de Condomínio 
de qualquer natureza, o signatário deve ser o síndico 
ou o administrador profissional. 

59.2.4 Podem ser signatários diversos responsáveis 
técnicos em cada nível da Câmara Técnica, desde 
que seja comprovada a anuência do proprietário e/ou 
responsável pelo uso. 

59.2.5 O responsável técnico da original pode ser 
substituído durante o seu andamento, desde que seja 
comprovada a anuência do proprietário e/ou 
responsável pelo uso e acompanhada da respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

59.3 DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS 

59.3.1 A Câmara Técnica poderá ser utilizável nas 
fases de análise de Projeto Técnico de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico e na Vistoria Técnica ou 
quando houver necessidade de estudo de casos 
especiais como forma de garantir ao interessado ou 
projetista a manutenção de exigências mínimas de 
segurança, desde que devidamente provocada por 
FAT interna ou externa e aprovada sua propositura 
pelo Presidente da CT. 

59.3.2 Compete às Câmara Técnica instituída no 
âmbito do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará: 

I. Analisar os casos que sejam conflitantes com as 
Normas Técnicas de Segurança contra incêndio e 
Pânico, assessorando o Comandante do Comando de 
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Engenharia de Prevenção de Incêndio nas suas 
decisões; 

II. Apresentar alternativas de prevenção de incêndios, 
para casos não contemplados nas Normas Técnicas 
do CBMCE; 

III. Emitir Pareceres Técnicos; 
IV. Propor alterações e/ou inclusões de novas exigências 

no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico. 
V. Emitir Parecer Técnico (PT) fundamentado, favorável 

ou contrário, quanto a liberação total ou parcial da 
edificação, nas situações em que a implementação de 
uma ou mais medidas de segurança requeridas por 
este código seja técnica ou economicamente inviável 
de ser implementada.  

VI. Solicitação de isenção de medidas de segurança 
contra incêndio; 

VII. Utilização de normas internacionais; 

VIII. Utilização de novos sistemas construtivos ou de 
novos conceitos de medidas de segurança contra 
incêndio e pânico; 

IX. Adequações projetuais observadas em vistoria que 
possam divergir das medidas de segurança contra 
incêndio e pânico aprovadas em projeto; 

X. Casos em que o CEPI não possua os instrumentos 
adequados para a avaliação em análise e/ou vistoria; 

XI. Ratificar trabalhos (Artigos, TCCs, Dissertações e 
Teses) de relevante interesse a ciência  da Tecnologia 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico produzidos 
por entidades públicas e privadas no campo da 
Segurança Contra Incêndio e Pânico. 

59.4 DA ESTRUTURA BÁSICA 

59.4.1 Os membros da Câmara Técnica serão 
Oficiais nomeados por ato do Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, 
sendo no total de 07(sete) membros, devendo ser 
membros natos o Comandante Adjunto do CEPI e o 
Chefe da Célula de Análise de Projetos do CEPI, 
preferencialmente detentores de formação superior 
tecnológica ou especialização na área tecnológica 
com enfoque aos sistemas de combate à incêndio e 
pânico (Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil ou 
demais engenharias). 

59.4.1.1  A Câmara Técnica será composta 
preferencialmente por Oficiais Superiores com notório 
saber nas atividades de segurança contra incêndio do 
CBMCE e pertencentes ao CEPI, podendo, a critério 
do seu Presidente, ser convidados outros Oficiais 
Superiores não pertencentes ao CEPI, com notório 
saber em segurança contra incêndio e pânico. 

59.4.1.2  Na carência de Oficiais Superiores para a 
composição, poderão ser escalados Oficiais 
Intermediários, preferencialmente detentores de 
formação superior tecnológica na área da Arquitetura 
e Urbanismo, Engenharia Civil ou demais 

engenharias que sejam pertencentes ao CEPI na 
função de Analista de Projetos de Incêndio com pelo 
menos 04(quatro) anos de experiência técnica em 
análise. 

59.4.1.3  A composição da Câmara Técnica terá 
validade de 01(um) ano, devendo ser renovado por 
igual período pelo Comandante Geral do CBMCE. 

59.4.1.4  Caberá exclusivamente ao Comandante 
Geral do CBMCE a nomeação e o desligamento dos 
integrantes que compõem da Câmara Técnica à 
qualquer tempo. 

59.4.1.5  Será publicado em Boletim Interno a relação 
dos Oficiais escalados, as datas das reuniões 
ordinárias pelo período da nomeação e publicitado as 
Atas das reuniões nos Boletins Internos e no site do 
CEPI. 

59.4.1.6  A qualquer tempo um Membro da Câmara 
Técnica poderá solicitar seu desligamento por motivo 
de incompatibilidade funcional, conflito de interesse 
público ou por solicitação própria de desligamento, 
para isso deverá o mesmo apresentar justificação por 
escrita. 

59.4.2 A Câmara Técnica terá a seguinte 
constituição:  

I. Presidente (Comandante Adjunto do CEPI);  

II. Vice-Presidente (Chefe do Núcleo de Análise de 
Projetos de Incêndio); 

III. Primeiro Secretário (01 Oficial); 
IV. Segundo Secretário (01 Oficial); 
V. Membros Natos (04 Oficiais); 

VI. Suplentes (02 Oficiais) 

59.4.2.1  Ao Presidente compete: 

I. Convocar, dirigir, coordenar, controlar, fiscalizar e 
orientar as atividades da Câmara Técnica (CT) 

II. Representar a Comissão Técnica;  
III. Designar relator para os casos a serem analisados;  
IV. Adotar as providências competentes para a solução 

de assuntos não previstos em instrumentos 
normativos;  

V. Zelar pela segurança e sigilo dos assuntos tratados 
pela Câmara, permitindo apenas o acesso às pessoas 
devidamente autorizadas pelo Comando do CEPI; 

VI. Votar os relatórios apresentados.  

59.4.2.2  O Presidente da CT, será o Comandante 
Adjunto do CEPI e o Vice-Presidente será o Chefe da 
Célula de Análise de Projetos. 

59.4.2.3  No caso de impedimento do Presidente o 
Vice-Presidente da CT será o substituto, sendo 
substituído este em sua ausência pelo Oficial Superior 
mais antigo. 
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59.4.3 O Secretário tem por atribuição assessorar o 
Presidente nos serviços administrativos da Câmara 
Técnica, competindo-lhe:  

I. Elaborar documento de convocação da Câmara 
Técnica;  

II. Elabora agenda anual das Reuniões Ordinárias da 
Câmara Técnica; 

III. Elaborar pauta das reuniões da CT, segundo a ordem 
dos protocolos encaminhados para análise da CT;  

IV. Secretariar as reuniões da CTI, registrando as Atas 
em livro próprio e/ou sistema de controle adequado;  

V. Organizar os Pareceres Técnicos ou outros 
documentos oriundos das deliberações tomadas pela 
CT;  

VI. Fazer a apresentação dos casos a serem analisados 
pelos Membros da CT; 

VII. Redigir a Notificação e encaminhar ao requerente a 
decisão do Parecer Técnico homologado pela CT e 
pelo Comandante do CEPI.  

VIII. Zelar para o atendimento dos prazos para a emissão 
dos documentos necessários. 

59.4.4 Os Membros da Câmara Técnica (CT) têm 
por atribuição:  

I. Atender a convocação e justificar quando do seu não 
atendimento; 

II. Relatar os processos quando indicado como relator 
pelo Presidente ou seu substituto legal;  

III. Votar os Pareceres apresentados; 

IV. Informar e solicitar ao Presidente que seja 
redistribuído relatória de Parecer Técnico se houver 
conflito de interesse no referido processo técnico. 

59.4.4.1 Os Membros da Câmara Técnica só poderão 
ter no máximo 03(três) ausências/faltas devidamente 
justificadas ao Presidente da CT, sobre o risco de 
serem automaticamente desligados e substituído pelo 
primeiro suplente que passará à ser Nato, devendo 
ser nomeado outro membro suplente para à vaga. 

59.4.4.2 O comparecimento dos integrantes poderá 
ser considerada através de videoconferência com 
utilização de aplicativos de comunicação. 

59.4.4.3 Não há impedimento de um membro a 
Câmara Técnica ser um Membro Nato da Comissão 
Especial de Avaliação (CEA) simultaneamente. 

59.4.5 Ao Relator do Parecer Técnico compete:  

I. Receber o processo a ser relatado;  
II. Analisar o processo e fundamentar o relatório;  
III. Apresentar sua solução para apreciação da Câmara 

Técnica;  
IV. Apresentar todos os documentos necessários para o 

embasamento da decisão, providenciando ou 
solicitando do requerente laudos, projetos, croquis, 

Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de 
Responsabilidade Técnica, fotos, e outros; 

V. Cumprir os prazos disposto nesta Norma ou justificar 
seu atraso.  

59.4.5.1 Os Relatores serão indicados pelos 
Presidentes da CT.  

59.5 DO EXPEDIENTE 

59.5.1 A Câmara Técnica será desmembrada em 
duas Turmas, servindo unicamente de instâncias 
apelativas, formada por 03(Membros) determinados 
pelo Presidente denominadas como 1ª Turma da 
Câmara Técnica e 2ª Turma da Câmara Técnica, 
devendo os Pareceres Técnicos em nível de apelação 
serem distribuídos alternadamente para as duas, 
sendo que sua última análise será realizada pelo 
Plenário da Câmara Técnica. 

59.5.2 Às instâncias da Câmara Técnica funcionam 
da seguinte forma: 

I. Turma da Câmara Técnica de Instância, sendo 
dividida em 1º e 2º Instância e; 

II. Plenária da Câmara Técnica de última Instância. 

59.5.3 A Primeira ou Segunda Turma da Câmara 
Técnica de Primeira Instância da CT; 

I. É a comissão composta por 3 (três) Oficiais do CEPI, 
preferencialmente um Oficial Superior na Relatoria e 
dois Oficiais Intermediários, que tem a finalidade de 
analisar tecnicamente o primeiro recurso através de 
uma Parecer Técnico.  

II. Serão distribuídos os processos de forma alternada 
para a 1ª Turma Técnica ou 2ª Turma Técnica 
conforme controle interno do Presidente da CT. 

III. Deverá ser formulado Parecer Técnico Conclusivo 
pelo Relator da análise e seu integrantes, antes de ser 
votado pelos membros da Turma para fins de análise 
técnica e Parecer Técnico Final.  

59.5.4 Plenário da Câmara Técnica de Última 
Instância 

I. É a instância deliberativa máxima do Comando de 
Engenharia de Prevenção de Incêndio-CEPI, 
absolutamente soberana em suas decisões e 
composto somente por membros nomeados pelo 
Comandante Geral do CBMCE; 

II. Na plenária, realizam-se as reuniões técnicas, nas 
quais os Membros se reúnem para discutir e votar as 
demandas dos Pareceres Técnicos analisadas pela 
Turma da Câmara Técnica de instância preliminar, 
baseadas na relatoria anterior; 

III. A Plenária somente é acionado quando houver 
recurso do interessado acerca de entendimento 
diferente, devidamente instrumentado tecnicamente, 
sobre decisão da Turma da Câmara Técnica no 
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âmbito de atribuição do Comando de Engenharia de 
Prevenção de Incêndio-CEPI. 

IV. Será composta por todos os Oficiais natos 
pertencentes a Câmara Técnica; 

V. Deverá fazer parte do pleno, por ausência de algum 
membro nato devidamente justificado sua ausência 
ou impedimento, um membro suplente, por ordem 
hierárquica; 

VI. Após a aprovação ou reprovação do Parecer Técnico, 
a análise técnica do pleno transformar-se-á em 
Parecer Técnico Deliberativo, ou seja uma emenda 
aos normativos técnicos do Corpo de Bombeiros do 
Estado do Ceará; 

VII. Quando um dos Membro Nato discordar do Parecer 
Técnico Preliminar apresentado, poderá pedir vistas 
ao processo, pelo prazo de cinco dias úteis e 
fundamentar sua posição através de Relatório 
suplementar paralelo. 

59.5.5 O prazo para solução de uma Câmara 
Técnica não deverá ser superior a: 

I. 60 (sessenta) dias, para Câmara Técnica de Primeira 
Instância; 

II. 60 (sessenta) dias, para Plenária da Câmara Técnica 
de Última Instância. 

59.6 DO FUNCIONAMENTO 

59.6.1 A Câmara Técnica (CT) reunir-se-á 
ordinariamente uma vez por mês, mediante 
calendário apresentado pelo Secretário e aprovado 
pelo Presidente da Comissão, e extraordinariamente 
sempre que convocada pelo Comandante Geral do 
CBMCE, pelo Comandante do CEPI ou pelo 
Presidente da CT.  

59.6.2 Às reuniões da Câmara Técnica 
ordinariamente deverão ser realizadas no Comando 
do CEPI, podendo à critério do presidente serem 
realizadas em outros locais pré-determinados. 

59.6.3 Às reuniões da Câmara Técnica 
ordinariamente deverão ser agendadas pelo 
Presidente através de documento de Convocação 
com no mínimo uma semana de antecedência 
devendo conter o local, horários e as Pautas a serem 
tratadas durante a reunião, bem como sua publicação 
deverá ser em Boletim Interno da Corporação. 

59.6.4 Toda reunião da Câmara Técnica deverá ser 
confeccionada Ata devidamente numerada por seu 
Secretário contendo todos os assuntos tratados, 
Pareceres Técnicos votados, Relatorias e missões 
determinadas aos seus membros e prazos. 

59.6.5 No início de toda reunião da Câmara Técnica 
deverá ser lida à Ata da Reunião anterior, pelo Vice-
Presidente ou outro determinado, para fins de 
transparência e posterior assinatura dos presentes à 
mesma.  

59.6.6 Havendo o interesse expresso do 
responsável técnico ou do proprietário e, após 
avaliação do Presidente da CT poderá ser aberto para 
que o responsável técnico faça a apresentação da 
solicitação destacando as soluções técnicas 
sugeridas, por no máximo 15 minutos, contudo sem, 
no entanto, acompanhar o processo de votação da 
CT.  

59.6.7 A CT funcionará como um colegiado, 
tomando as decisões por consenso, sempre que 
possível ou por votação de seus Membros, sendo 
aprovado o relatório que obtiver maioria simples de 
votos. 

59.6.8 Quando um dos Membros discordar do 
Parecer Técnico apresentado, poderá pedir vistas ao 
processo, pelo prazo de cinco dias úteis e 
fundamentar sua posição através de Relatório 
Suplementar que será votado na próxima Reunião da 
CT. 

59.6.9 A Ata da Reunião deverá somente expor em 
seu escopo o voto do Relator do Parecer Técnico, 
mantendo a decisão do colegiado em sigilo, mesmo 
não havendo consenso sem a identificação dos votos 
a favor ou contra o Parecer Técnico apresentado. 

59.6.10 Sempre que ocorrer empate na votação 
caberá o voto de desempate ao Presidente da CT.  

59.6.11 O quórum mínimo para deliberação nas 
reuniões da CT será de 04 (quatro) Membros, não 
entrando na contagem o Presidente. 

59.6.12 Situação abaixo do quórum mínimo não serão 
realizadas deliberações que precisem de votação do 
Plenário da CT. 

59.6.13 Recomenda-se que o prazo máximo para 
Pareceres Técnicos não ultrapassem 30 (trinta) dias, 
no entanto devidamente justificados poderão 
ultrapassar os prazos recomendados. 

59.6.14 Para Pareceres Técnicos em que produtos e 
novas tecnologias sejam avaliados o prazo mínimo 
será de 03(três) meses e máximo de 06(seis) meses, 
no entanto quando devidamente justificados poderá 
esse prazo ultrapassar os prazos recomendados, 
nunca menos tempo. 

59.6.15 O prazo previsto poderá ser aumentado caso 
seja necessário produção de laudos, documentos 
complementares, visitas técnicas e consultas com 
profissionais de notório saber técnico na área. 

59.6.16 A Câmara Técnica pode solicitar, além do 
levantamento fotográfico, outros documentos 
complementares para fins de análise. 

59.6.17 A Câmara Técnica, através de representantes 
poderá ir ao local da edificação para fins de análise in 
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loco da situação da edificação, sendo feito um 
Relatório da visita técnica para instrumentar o Parecer 
Técnico ou mesmo o Parecer Técnico Deliberativo  

59.7 PROCEDIMENTOS GERAIS 

59.7.1 Da decisão da Câmara Técnica será emitido 
Parecer Técnico (PT), que, obrigatoriamente, deverá 
acompanhar o processo em todo seu histórico 

59.7.2 Todo Parecer Técnico provocado por FAT 
originado por demanda externa so CBMCE deverá vir 
recolhido do emolumento correspondente à 500,00 
UFIRCE, conforme a Lei nº15.838, de 27 de julho de 
2015. 

59.7.3 A Câmara Técnica apresentada por exigência 
específica de Norma Técnica deve ser isenta de 
emolumentos.   

59.7.4 A solicitação de reavaliação da solução 
apresentada pelos diversos níveis de Câmara 
Técnica, não acarreta novo pagamento de 
emolumento para situações de análise técnica de 
Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico e/ou Vistoria Técnica. 

59.7.5 Dado início aos trabalhos da Câmara 
Técnica, cessam-se o cômputo de prazo da Análise 
técnica de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico 
e/ou Vistoria Técnica, recomeçando a nova contagem 
após o retorno da documentação à Célula de Análise 
de Projetos e/ou à Célula de Vistoria Técnica. 

59.7.6 O Parecer Técnico (PT) emitido por essa 
instância administrativa poderá servir de parâmetro 
para fundamentar a decisão da 1ª Instância da CT em 
seu Parecer Técnico Decisório (PT) se assim houver 
necessidade. 

59.7.7 O Presidente da CT remeterá o Parecer 
Técnico da CT ao Comandante do CEPI que deverá 
por sua vez, enviar ao Comando Geral do CBMCE 
para homologar a decisão exarada pela Câmara 
Técnica para que tal decisão possa ser publicada em 
Boletim Interno e remetida ao interessado.  

59.7.8 Às decisões técnicas através de Parecer 
Técnico da CT só poderão ser colocadas no site do 
CEPI para fins de publicização quando autorizadas 
pelo colegiado da CT.  

59.7.9 O resultado da Câmara Técnica deve ser 
publicado em Boletim Interno da Corporação e 
podendo estar publicitado no rol dos Pareceres 
Técnicos Deliberativos do Plenário no site do CEPI. 

59.7.10 À qualquer tempo o interessado no Parecer 
Técnico poderá discordar da decisão exarada pela 
Câmara Técnica, devendo tão somente discordar 
através de fundamentação técnica seu 
posicionamento e encaminhar através de FAT o 

processo para reanálise da Câmara Técnica.  

59.7.11 Da decisão da Câmara Técnica em seu 
Parecer Técnico, caberá ao requerente, recurso ao 
Comando do CEPI na Turma da CT que funcionará 
como fase recursal. 

59.7.12 O Parecer Técnico poderá servir de 
parâmetro para fundamentar a decisão da Turma da 
CT em seu Parecer Técnico Decisório (PT). 

59.7.13 O Comandante do Corpo de Bombeiros 
poderá homologar o Parecer Técnico Decisório (PT) 
exarada pela Câmara Técnica, devendo publicar tal 
decisão em Boletim Interno. 

59.7.14 Caso o Comandante do Corpo de Bombeiros 
não concorde com a decisão exarada pela Câmara 
Técnica, este deverá fundamentar seu 
posicionamento e encaminhar o processo para nova 
análise e possível reconsideração de ato da Câmara 
Técnica. 

59.7.15 Caso a Câmara Técnica mantenha o Parecer 
Técnico Decisório (PT), o Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros deverá publicitar tal decisão em 
Boletim Interno da Corporação. 

59.7.16 Compete a Companhia da Unidade Militar 
pertencente ao CEPI receber o Formulário de 
Atendimento Técnico (FAT) através de protocolo 
interno e encaminhar ao Comando do CEPI para fins 
de processo legal.  

59.7.17 O Formulário de Atendimento Técnico (FAT) 
deverá incluir o número do processo interno do SCAT, 
seja de Análise de Projeto ou Vistoria Técnica, o 
motivo do pedido com fundamentação técnica e legal, 
bem como à identificação e assinatura do 
representante legal.  
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TABELA 1 

CLASSIFICAÇÕES EM EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO 

 

 

 

Gru
po 

 

Ocupação/Us
o 

 

Divis
ão 

 

Descrição 
 

Exemplos 

 
 
 

 
A 

 
 
 

 
Residencial 

 
A-1 

 
Habitação unifamiliar 

Casas térreas ou assobradadas (isoladas e não 

isoladas). 

 

A-2 

 

Habitação multifamiliar 
Edifícios de apartamento em geral e condomínios 

horizontais. 

 
A-3 

 
Habitação coletiva 

Pensionatos, internatos, alojamentos, mosteiros, 

conventos, residências geriátricas. 

 
 
 

B 

 

 
Serviço 

de 

Hospedag

em 

 
B-1 

 
Hotel e assemelhado 

Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, pousadas, 

albergues, casas de cômodos e assemelhados. 

 
B-2 

 
Hotel residencial 

Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos 

apartamentos (incluem-se apart-hotéis, hotéis 

residenciais) e assemelhados. 

 
 
 

 
C 

 
 
 

 
Comercial 

 
C-1 

Comércio com baixa carga 

de incêndio 

Armarinhos de artigos de metal, louças, artigos 

hospitalares e assemelhados. 

 
C-2 

Comércio com média e alta carga 

de incêndio 

Edifícios de lojas de departamentos, magazines, 

galerias comerciais, supermercados em geral, 

mercados e assemelhados. 

 
C-3 

 
Shoppings centers 

 
Centro de compras em geral (shopping centers). 

 
 
 
 
 

 
D 

 
 
 
 
 

Serviç

o 

profissio

nal 

 
D-1 

Local para prestação de 

serviço profissional ou condução 

de negócios 

Escritórios administrativos ou técnicos, instituições 

financeiras (que não estejam incluídas em D-2), 

centros profissionais e assemelhados. 

 
D-2 

 
Agência bancária 

 
Agências bancárias e assemelhados. 

 
D-3 

Serviço de reparação (exceto 

os classificados em G-

4) 

Lavanderias, assistência técnica, reparação e 

manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, 

pintura de letreiros e outros. 

 
D-4 

 
Laboratório 

Laboratórios de análises clínicas sem internação, 

laboratórios químicos, fotográficos e assemelhados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educacion

al e 

cultura 

física 

 
E-1 

 
Escola em geral 

Escolas de ensino fundamental e médio, cursos 

supletivos, pré-universitários, universitários e 

assemelhados. 

 
E-2 

 
Escola especial 

Escolas de artes e artesanato, escolas religiosas e 

assemelhadas. 

 
 

E-3 

 
 

Espaço para cultura física 

Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, 

ginástica (artística, dança, musculação e outros) 

esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não 

estejam incluídos em F-3), sauna, casas de 

fisioterapia e assemelhados. 

 
E-4 

 
Centro de treinamento profissional 

 
Escolas profissionais em geral. 

 
E-5 

 
Pré-escola 

 
Creches, escolas maternais, jardins-de-infância. 

 
E-6 

Escola para portadores 

de deficiências 

Escolas para excepcionais, deficientes visuais e 

auditivos e assemelhados. 
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Gru
po 

 
Ocupação/Us
o 

 
Divis
ão 

 
Descrição 

 
Exemplos 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
F 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Local de 

Reunião 

de Público 

 
F-1 

Local onde há objeto de 

valor inestimável 

Museus, centro de documentos históricos, 

bibliotecas e assemelhados. 

 
F-2 

 
Local religioso e velório 

Igrejas, capelas, sinagogas, mesquitas, templos, 

cemitérios, crematórios, necrotérios, salas de funerais 

e assemelhados. 

 

 
F-3 

 

Centro esportivo e de 

exibição e Locais de 

Diversão 

Estádios, ginásios e piscinas com arquibancadas, 

rodeios, vaquejadas, autódromos, sambódromos, 

arenas em geral, academias, pista de patinação, 

bingos, bilhares, tiros ao alvo, boliches e 

assemelhados. 

 
F-4 

 
Estação e terminal de passageiro 

Estações rodoferroviárias e marítimas, portos, metrô, 

aeroportos, heliponto, estações de transbordo em 

geral e assemelhados. 

 
F-5 

 
Arte cênica e auditório 

Teatros em geral, cinemas, auditórios de estúdios de 

rádio e televisão, auditórios em geral e assemelhados. 

 
F-6 

 
Clube social e Diversão 

Boates, clubes sociais, salões de baile, restaurantes 

dançantes, clubes e assemelhados. 

 
F-7 

 
Construção provisória 

Circos, parques de diversão e/ou exposição, 

micaretas, e assemelhados. 

 
F-8 

 
Local para refeição 

Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, 

cantinas e assemelhados. 

 
F-9 

 
Recreação pública 

Jardim zoológico, parques recreativos e 

assemelhados (Edificações permanentes). 

 
F-10 

 
Exposição de objetos e animais 

Salões e salas de exposição de objetos e animais, 

show-room, galerias de arte, aquários, planetários, e 

assemelhados (Edificações permanentes). 

 
 

 

 
 

 

 

 
G 

 
 

 

 
 

 

 
Serviço 

automotivo 

e 

assemelha

dos 

 
G-1 

Garagem sem acesso de 

público e sem 

abastecimento 

 
Garagens automáticas. 

 
G-2 

Garagem com acesso de 

público e sem 

abastecimento 

Garagens coletivas sem automação, em geral, sem 

abastecimento (exceto veículos de carga e coletivos). 

 
G-3 

Local dotado de abastecimento 

de combustível 

Postos de abastecimento e serviço, garagens 

(exceto veículos de carga e coletivos). 

 

G-4 

 
Serviço de conservação, 

manutenção e 

reparos 

Oficinas de conserto de veículos, borracharia. 

Oficinas e garagens de veículos de carga e 

coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, 

retificadoras de motores e assemelhados. 

 
G-5 

 
Hangares 

 
Abrigos para aeronaves com ou sem abastecimento 

 

 

 
 

 

 

H 

 

 

 
 

 

 
Serviço de 

saúde e 

institucional 

 
H-1 

 
Hospital veterinário e 

assemelhados 

Hospitais, clínicas e consultórios veterinários e 

assemelhados (inclui-se alojamento com ou sem 

adestramento) 

 

H-2 

Local onde pessoas 

requerem cuidados especiais 

por limitações físicas ou 

mentais 

Asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, hospitais 

psiquiátricos, reformatórios, tratamento de 

dependentes de drogas, álcool e assemelhados 

(Todos sem celas). 

 
H-3 

 
Hospital e assemelhado 

Hospitais, casa de saúde, prontos-socorros, clínicas 

com internação e assemelhados (todos com 

internação). 

 
H-4 

Repartição pública, edificações 

das forças armadas e 

policiais 

Edificações do Executivo, Legislativo e Judiciário, 

tribunais, cartórios, quartéis, centrais de polícia, 

delegacias, postos policiais e  assemelhados. 

   
H-5 

 
Local onde a liberdade das 

pessoas sofre 

restrições 

Manicômio Judiciário, reformatórios, prisões em geral 

(casa de detenção, penitenciárias, presídios) e 

instituições assemelhadas 

(todos com celas). 
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M-6 

 
Terra selvagem 

Floresta, reserva ecológica, parque florestal e 

assemelhados. 

 
M-7 

 
Pátio de Containers 

Área aberta destinada a armazenamento de 

containers. 

 

 

 

 

 

 

Grup
o 

 

Ocupação/U
so 

 

Divis
ão 

 

Descrição 
 

Exemplos 

 

H 

 
Serviço de 

saúde e 

institucional 

 

H-6 

 
Clínicas e consultórios 

médicos e 

odontológicos 

Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de 

hemodiálise, ambulatórios, postos de atendimento de 

urgência, postos de saúde e 

assemelhados (Todos sem internação). 

 
 

 

 
 

 

 
 

I 

 
 

 

 
 

 

 
 

Indústria 

 
 

 

I-1 

 
Locais onde as atividades 

exercidas e os materiais utilizados 

apresentam baixo potencial de 

incêndio. Locais onde a carga de 

incêndio não chega a 300MJ/m2 

Atividades que manipulam materiais com baixo risco de 

incêndio, tais como fábricas em geral, onde os 

processos não envolvem a utilização intensiva de 

materiais combustíveis (aço; aparelhos de rádio e som; 

armas; artigos de metal; gesso; esculturas de pedra; 

ferramentas; fotogravuras; jóias; relógios; sabão; 

serralheria; suco de frutas; louças; metais; 

máquinas). 

 
 

I-2 

Locais onde as atividades 

exercidas e os materiais utilizados 

apresentam médio potencial de 

incêndio. Locais com carga de 

incêndio entre 300 a 

1.200MJ/m2 

Atividades que manipulam materiais com médio risco 

de incêndio, tais como: artigos de vidro; automóveis, 

bebidas destiladas; instrumentos musicais; móveis; 

alimentos marcenarias, fábricas 

de caixas e assemelhados. 

 
 

I-3 

 
Locais onde há alto risco de 

incêndio. Locais com carga de 

incêndio superior a 1.200 MJ/m² 

Fabricação de explosivos, atividades industriais que 

envolvam líquidos e gases inflamáveis, materiais 

oxidantes, destilarias, refinarias, ceras, espuma 

sintética, elevadores de grãos, tintas, borracha e 

assemelhados. 

 

 

 
 

 

 

J 

 

 

 
 

 

 

Depósito 

 

J-1 

 

Depósitos de material 
incombustível 

Edificações sem processo industrial que armazenam 

tijolos, pedras, areias, cimentos, metais e outros 

materiais incombustíveis. Todos sem 

embalagem. 

 
J-2 

 
Todo tipo de Depósito 

 
Depósitos com carga de incêndio até 300MJ/m2. 

 
J-3 

 
Todo tipo de Depósito 

Depósitos com carga de incêndio entre 300 a 

1.200MJ/m2. 

 
J-4 

 
Todo tipo de Depósito 

Depósitos onde a carga de incêndio ultrapassa a 

1.200MJ/m². 

 
 

 

 

L 

 
 

 

 

Explosivos 

 
L-1 

 
Comércio 

 

Comércio em geral de fogos de artifício e 

assemelhados. 

 
L-2 

 
Indústria 

 
Indústria de material explosivo. 

 
L-3 

 
Depósito 

 
Depósito de material explosivo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
M 

 

 
 

 

 
 

 

 
Especial 

 

M-1 

 

Túnel 

 
Túnel rodo ferroviário e marítimo, destinados a 

transporte de passageiros ou cargas diversas. 

 
M-2 

 
Tanques ou Parque de Tanques 

Edificação destinada a produção, manipulação, 

armazenamento e distribuição de líquidos ou gases 

combustíveis e inflamáveis. 

 
M-3 

 
Central de comunicação e energia 

Central telefônica, centros de comunicação, centrais de 

transmissão ou de distribuição de energia e 

assemelhados. 

 
M-4 

 
Propriedade em transformação 

Locais em construção ou demolição e 

assemelhados. 

 
M-5 

 
Silos 

Armazens de grãos e assemelhados 
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TABELA 02 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA 

 

Tipo Denominação Altura (H) 

I Edificação Térrea Um pavimento 

II Edificação Baixa H ≤ 6,00 m 

III Edificação de Baixa-Média Altura 6,00 m < H ≤ 12,00 m 

IV Edificação de Média Altura 12,00 m < H ≤ 23,00 m 

V Edificação Medianamente Alta 23,00 m < H ≤ 30,00 m 

VI Edificação Alta Acima de 30,00 m 

NOTAS GENÉRICAS: 

 

a – Para implementação das instalações de segurança contra incêndio e pânico nas edificações que tiverem 

saídas para mais de uma via pública, em níveis diferentes, prevalecerá a de maior altura; 

 

b – Para o dimensionamento das saídas de emergências, as alturas poderão ser tomadas de forma 

independente, em função de cada uma das saídas. 

 

ÁREA A SER DESCONSIDERADA NA MENSURAÇÃO DA ALTURA DA EDIFICAÇÃO: 

 

I – os subsolos destinados exclusivamente a estacionamento de veículos, vestiários e instalações sanitárias ou 
respectivas dependências sem aproveitamento para quaisquer atividades ou permanência humana; 
 

II – pavimentos superiores destinados, exclusivamente, a áticos, casas de máquinas, barriletes, reservatórios 
de água e assemelhados; 
 

III – mezaninos cuja área não ultrapasse a 1/3 (um terço) da área do pavimento onde se situa e possuam área 
inferior a 250 m²; 
 

IV – o pavimento superior da unidade "duplex" do último piso da edificação. 

 

TABELA 03 

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO AO RISCO 

 

Risco Carga de Incêndio MJ/m² (CI) 

Baixo CI ≤ 300MJ/m² 

Médio 300 < CI ≤ 1.200MJ/m² 

Alto CI > 1.200MJ/m² 
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ANEXO 01 

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO (FAT) 

 

FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO 

Obs.: A consulta técnica e o requerimento são dois instrumentos utilizados pelo público externo para obter resposta do 

CBMCE acerca de dúvidas ou problemas relacionados à segurança contra incêndio e pânico. A consulta técnica tem por 

objetivo obter uma resposta do CBMCE sobre questões gerais relacionadas às normas em vigor ou a aplicação de 

determinados casos concretos às normas. O requerimento se destina a obter uma resposta específica sobre um problema 

de determinado projeto ou vistoria (geralmente solicitações de dispensa e/ou adequação). A consulta técnica deve ser 

direcionada ao Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio com circunscrição sobre a edificação (em caso de 

edificação específica) ou do local de domicílio do solicitante (em caso de consulta genérica). O requerimento deve ser 

direcionado sempre ao Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio com circunscrição sobre a edificação. 

[ ] REQUERIMENTO [ ] CONSULTA TÉCNICA À CEPI [ ] OBM destinatária: 

Data:  / /  Processo (se houver): RE da edificação (se houver): 

Solicitante: 

Telefone: E-mail: 

[ ] Proprietário [ ] Responsável Técnico [ ] Responsável pelo uso [ ] Procurador 

Identificação da edificação e/ou área de risco (não preencher se a consulta não se referir a uma edificação específica): 

Logradouro: Nº: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Complemento: Referência: 

Observações sobre a área objeto da consulta: 

 

Descrição da consulta/requerimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura:    

Anexos apresentados com a consulta: 
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DADOS PREENCHIDOS PELO CBMCE (responsável pela resposta): 

Responsável pela resposta: Posto/Grad.:____ Mtcl.:___________ 

Nome:_________________________________________  

DECISÃO TÉCNICA (descrição da resposta): 

 

 

 

 

     

                                                                                                                      Assinatura: ____________________________  
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ANEXO 02 

 Formulário de Segurança Contra Incêndio de Projeto Técnico 

 

ESTADO DO CEARÁ 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO DE ENGENHARIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO  
FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE PROJETO 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO  

Logradouro público:                                                           

N.º.                                                                      Complemento: 

Bairro:                                                                  Município:                                                UF: CE 

Proprietário:                                                                          e-mail:                                   

Responsável pelo uso:                                                                                             Fone: (    )           

Responsável Técnico:                                                          CREA:                         Fone: (    )           

N.º do Projeto anterior:                         Decreto Estadual adotado (nº e ano): 

Áreas(m²): Existente   A construir:                              Total:                            

Detalhes :   Altura:                 (m) n.º de pav.:     Ocupação do subsolo: 

Uso, divisão e descrição:                                                                 Risco:                        

MJ/m² 

2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

Estrutura (concreto, aço, madeira, outros):                                                                                              

Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros):                                                              

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO                                                     PROTOCOLO (uso do Corpo de Bombeiros) 

 Projeto Técnico Simplificado  

 

 

 Projeto Técnico Completo 

 Projeto Técnico p/Instalação e Ocupação Temporária 

 Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente 

4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros  

Iluminação de emergência 

 Separação entre edificações  Detecção de incêndio 

 Segurança estrutural nas edificações  Alarme de incêndio 

 Compartimentação horizontal  Sinalização de emergência 

 Compartimentação vertical  Extintores  

 Controle de material de acabamento  Hidrantes e mangotinhos 

 Saídas de emergência  Chuveiros automáticos 
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 Elevador de emergência  Resfriamento 

 Controle de fumaça  Espuma 

 Plano de emergência contra incêndio  Sistema fixo de gases limpos e CO2 

 Brigada de incêndio  S P D A 

5. RISCOS ESPECIAIS 

 Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis  Fogos de artifício 

 Gás Liquefeito de Petróleo 

 Vaso sob pressão (caldeira) 

 Armazenamento de produtos perigosos   Outros (especificar) 

 
 

 

 

 

 

 

______________________________ 
Ass.: do Responsável Técnico 

____________________________________ 
Ass.: Proprietário ou Responsável pelo uso: 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ass.:  Analista: 

__________________________________ 

Ass.: Chefe do Setor de Análise: 
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                               ANEXO 03 

 

EXIGÊNCIAS ADICIONAIS PARA OCUPAÇÕES EM SUBSOLOS DIFERENTES 

DE ESTACIONAMENTO 

 

Área ocupada (m²) no(s) subsolo(s) 
Ocupação do 

subsolo Medidas de segurança adicionais no subsolo 

No primeiro ou segundo 

subsolo 

Área ≤ 50m² Todas 
 Sem exigências adicionais 

50 < Área 

≤100m² 

Depósito 

 Depósitos individuais1 com área máxima até 25m² cada, ou 
 Depósitos individuais1 com área máxima até 50m² cada, 

detecção automática e alarme de incêndio no depósito, ou 
 Chuveiros automáticos2 de resposta rápida no depósito, ou 
 Controle de fumaça. 

Divisões 

F-1, F-2, F-3, F-5, 

F-6, F-10 

 Ambientes subdividos1 com área máxima até 50m², detecção 
automática e alarme de incêndio em todo o subsolo, ou 

 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo subsolo, ou 
 Controle de fumaça. 

Outras ocupações 

 Ambientes subdividos1 com área máxima até 50m², detecção 
automática e alarme de incêndio nos ambientes ocupados, ou 

 Chuveiros automáticos2 de resposta rápida nos ambientes 
ocupados, ou 

 Controle de fumaça. 

100 < 

Área ≤ 250m² 

Depósito 

 Depósitos individuais1 com área máxima até 25m² cada, ou 
 Ambientes subdividos1 com área máxima até 50m², detecção 

automática e alarme de incêndio no depósito e exaustão4, ou 
 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida no depósito e 

exaustão4 ou 
 Controle de fumaça. 

Divisões 

F-1, F-2, F-3, F-5, 

F-6, F-10 

 Detecção automática e alarme de incêndio em todo o subsolo, 
exaustão4 e duas saídas de emergência ou 

 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e 
exaustão4, ou 

 Controle de fumaça. 

Outras ocupações 

 Detecção automática e alarme de incêndio nos ambientes 
ocupados e exaustão4, ou 

 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida nos ambientes 
ocupados e exaustão4, ou 

 Controle de fumaça 

250 < Área ≤ 

500m² 

Depósito5 

 Depósitos individuais1, em edificações residenciais, com área 
máxima até 25m² cada, ou 

 Detecção automática e alarme de incêndio em todo o subsolo e 
exaustão4 ou 

 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e 
exaustão4, ou 

 Controle de fumaça. 

Divisões 

F-1, F-2, F-3, F-5, 

F-6, F-10 

 Detecção automática e alarme de incêndio em todo o subsolo, 
exaustão4 e duas saídas de emergência em lados opostos, ou 

 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e 
exaustão4, ou 

 Controle de fumaça. 

Outras ocupações 

 Detecção automática e alarme de incêndio em todo o subsolo e 
exaustão4 ou 

 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e 
exaustão4, ou 

 Controle de fumaça. 

Área > 500m² Depósito5 

 Depósitos individuais1, em edificações residenciais, com área 
máxima até 25m² cada, ou 

 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida, detecção automática 
e alarme de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de 
emergência em lados opostos e controle de fumaça. 
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  Outras ocupações  Chuveiros automáticos3 de resposta rápida, detecção automática 
e alarme de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de 
emergência em lados opostos e controle de fumaça 

Nos demais subsolos 

Área ≤ 100m² 

Depósito 

 Depósitos individuais1 com área máxima até 15m² cada, ou 
 Depósitos individuais1 com área máxima até 25m² cada e 

detecção automática e alarme de incêndio no depósito, ou 
 Chuveiros automáticos2 de resposta rápida no depósito, ou 
 Controle de fumaça. 

Divisões 

F-1, F-2, F-3, F-5, 

F-6, F-10 

 Detecção automática e alarme de incêndio em todo o subsolo, 
exaustão4 e duas saídas de emergência ou 

 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida em todo o subsolo e 
exaustão4, ou 

 Controle de fumaça. 

Outras ocupações 

 Detecção automática e alarme de incêndio nos ambientes 
ocupados e exaustão4, ou 

 Chuveiros automáticos2 de resposta rápida nos ambientes 
ocupados e exaustão4, ou 

 Controle de fumaça. 

Área > 100m² 

Depósito5 

 Depósitos individuais1, em edificações residenciais, com área 
máxima até 15m² cada, ou 

 Chuveiros automáticos3 de resposta rápida, detecção automática 
e alarme de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de 
emergência em lados opostos e controle de fumaça. 

Outras ocupações  Chuveiros automáticos3 de resposta rápida, detecção automática 
e alarme de incêndio, em todo o subsolo, duas saídas de 
emergência em lados opostos e controle de fumaça. 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – As paredes e as portas dos compartimentos devem ser construídas com material resistente ao fogo por 60 minutos, no mínimo; 
2 – Pode ser interligado à rede de hidrantes pressurizada, utilizando-se da bomba e da reserva de incêndio dimensionada para o sistema de 

hidrantes; 
3 – Pode ser interligado à rede de hidrantes pressurizada, utilizando-se da reserva de incêndio dimensionada para o sistema 

de hidrantes, entretanto a bomba de incêndio deve ser dimensionada considerando o funcionamento simultâneo de seis bicos e um 

hidrante. Havendo chuveiros automáticos instalados no edifício, não há necessidade de trocar os bicos de projeto por bicos de resposta 

rápida; 

4 – Exaustão natural ou mecânica nos ambientes ocupados conforme estabelecido na NT específica do CBMCE (Controle de Fumaça); 
5 – Somente depósitos situados em edificações residenciais. 
 

NOTAS GERAIS: 

a – Ocupações permitidas nos subsolos (qualquer nível) sem necessidade de medidas adicionais: garagem de veículos, lavagem de autos, 

vestiários até 100m², banheiros, áreas técnicas não habitadas (elétrica, telefonia, lógica, motogerador) e assemelhados; 

b – Entende-se por medidas adicionais àquelas complementares às exigências prescritas ao edifício; 

c – Para área total ocupada de até 500 m², se houver compartimentação de acordo com a NT específica do CBMCE (Compartimentação 

Horizontal e Compartimentação Vertical) entre os ambientes, as exigências desta tabela poderão ser consideradas individualmente para 

cada compartimento; 

d – O sistema de controle de fumaça será considerado para os ambientes ocupados. 
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ANEXO 04 

 

EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES COM ÁREA CONSTRUÍDA MENOR OU IGUAL A 750 m2 E ATÉ 3 

PAVIMENTOS 

 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

 

A, C, D, E e 

G 

B 

F H I e J L 

F1, F2, F3, F4, 

F5 F6, F7 

e 

F8 

F9 e F10 H1, H4 e 

H6 

H2, H3 

e H5 

 L1 

Controle de Materiais de 

Acabamento - X X - - X - X 

Saídas de Emergência X X X X X X X X 

Iluminação de Emergência X1 X2 X3 X3 X1 X1 X1 - 

Sinalização de Emergência X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X 

Central de Gás X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Somente para as edificações com mais de dois pavimentos; 
2 – Estão isentos os motéis que não possuam corredores internos de serviços; 
3 – Para edificação com lotação superior a 50 pessoas ou com mais de dois pavimentos; 

4 – Para a divisão A-2 e permitido o uso de recipiente de 32 L (13 kg) de GLP atendendo Norma Técnica específica. Para as demais 

divisões é permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, 

desde que o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo. 
NOTAS GENÉRICAS: 

a – Para o grupo M, ver tabelas específicas; 

b – A Divisão L1 (Explosivos) está limitada à edificação térrea até 100 m2 . Quanto às Divisões L2 e L3, só haverá análise mediante 

autorização de Câmara Técnica; 

c – Para os subsolos ocupados ver Anexo a esta NT; 

d – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

e – Depósitos em áreas descobertas, observar a Nota Genérica “c” da Tabela específica; 

f – Para a divisão G-5 (hangares), prever sistema de drenagem de líquidos nos pisos para bacias de contenção à distância. Não é 

permitido o armazenamento de líquidos combustíveis ou inflamáveis dentro dos hangares; 

g – Áreas destinadas a depósitos de explosivos devem possuir SPDA de acordo com as orientações da NT específica; 

h – Para o grupo N ver tabela específica. 
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ANEXO 05 

TABELA 5A 

EDIFICAÇÕES DO GRUPO “A” COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO A – RESIDENCIAL 

Divisão A-15, A-2 e A-3 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6 < H ≤12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30 Acima de 30 

Acesso de Viatura na Edificação X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Segurança Estrutural X X X X X X 

Compartimentação Vertical - - - X X X 

Controle de Materiais de 

Acabamento - - - X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X4 

Iluminação de Emergência X X X X X X 

Alarme de Incêndio X1 X1 X3 X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X1 X1 X3 X X X 

Brigada X7 X7 X7 X7 X7 X7 

Central de Gás X6 X6 X6 X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2; 

2 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso ao condomínio; 
3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.200 m² ou altura superior a 10 m; 

4 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 80 m; 
5 – As exigências estabelecidas nesta tabela para as edificações pertencentes ao grupo A-1 aplicam-se aos Condomínios 

Edílicos e suas áreas e edificações de uso comum, devendo atender a exigências de acordo com a sua tipificação e 

possuir via de acesso para viaturas.; 
6 – Para a divisão A-2 e permitido o uso de recipiente de 32 L (13 kg) de GLP atendendo Norma Técnica específica. Para 

as demais divisões é permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a 

cocção de alimentos, desde que o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
7 – Recomendatório. 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – O pavimento superior da unidade duplex do último piso da edificação não será computado para a altura da edificação; 

b – O sistema de alarme pode ser substituído pelo sistema de interfone, desde que cada apartamento possua um ramal 

ligado à central, que deve ficar numa portaria com vigilância humana 24 horas e tenha uma fonte autônoma, com 

duração mínima de 60 min; 

c – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

d – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5B 

EDIFICAÇÕES DO GRUPO “B” COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO B – SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 

Divisão B-1 e B-2 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30 Acima de 30 

Acesso de Viatura na Edificação X7 X7 X7 X7 X7 X7 

Segurança Estrutural X X X X X X 

Compartimentação Horizontal - X1 X1 X2 X2 X 

Compartimentação Vertical - - - X3 X3 X 

Controle de Materiais de 

Acabamento X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X9 

Brigada X11 X11 X11 X11 X11 X11 

Iluminação de Emergência X4 X4 X X X X 

Detecção de Incêndio - X4,5 X5 X5 X5 X 

Alarme de Incêndio X6 X6 X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - X X 

Controle de Fumaça - - - - - X8 

Central de Gás X10 X10 X10 X10 X10 X10 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 
2 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 
3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio, chuveiros automáticos, exceto para as 

compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
4 – Estão isentos os motéis que não possuam corredores internos de serviço; 
5 – Os detectores de incêndio devem ser instalados em todos os quartos e deve ser previsto sistema de alarme independente da 

área; 
6 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
7 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
8 – Somente para edificações acima de 60 m; 
9 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
10 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que 

o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
11 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 5.000 m2. 

NOTA GENÉRICA: 

a – O pavimento superior da unidade duplex do último piso da edificação não será computado para a altura da edificação; 

b – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

c – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5C 

EDIFICAÇÕES DO GRUPO “C” COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

 

Grupo de ocupação e uso GRUPO C – COMERCIAL 

Divisão C-1, C-2 e C-3 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30 Acima de 30 

Acesso de Viatura na Edificação X6 X6 X6 X6 X6 X6 

Segurança Estrutural X X X X X X 

Compartimentação Horizontal X1 X1 X2 X2 X2 X 

Compartimentação Vertical - - - X3 X3 X 

Controle de Materiais de 

Acabamento X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X8 

Brigada X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X 

Detecção de Incêndio X4 X4 X4 X4 X4 X 

Alarme de Incêndio X5 X5 X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - X X X 

Controle de Fumaça - - - - - X7 

Central de Gás X9 X9 X9 X9 X9 X9 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 
2 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 
3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio, chuveiros automáticos; exceto para as compartimentações 

das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
4 – O sistema de detecção de incêndios será exigido somente para as áreas de depósitos superiores a 750m² onde também deve ser instalado 

sistema de alarme independente da área; 
5 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
6 – Recomendado para as vias de acesso e faixa de estacionamento. Exigido para o portão de acesso a edificação; 
7 – Somente para edificações acima de 60 m; 
8 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
9 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o recipiente 

esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 

NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5D 

EDIFICAÇÕES DO GRUPO “D” COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

 

Grupo de ocupação e uso GRUPO D – SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

Divisão D-1, D-2, D-3 e D-4 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30 Acima de 30 

Acesso de Viatura na Edificação X6 X6 X6 X6 X6 X6 

Segurança Estrutural X X X X X X 

Compartimentação Horizontal X1 X1 X1 X2 X2 X 

Compartimentação Vertical - - - X3 X3 X 

Controle de Materiais de 

Acabamento X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X7 

Brigada X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - X X X 

Alarme de Incêndio X5 X5 X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X 

Controle de Fumaça - - - - - X4 

Central de Gás X8 X8 X8 X8 X8 X8 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 
2 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 
3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio, chuveiros automáticos, exceto para as 

compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
4 – Somente para edificações acima de 60 m; 
5 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
6 – Recomendado para as vias de acesso e faixa de estacionamento. Exigido para o portão de acesso à edificação; 
7 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
8 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que 

o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
 

NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5E 

EDIFICAÇÕES DO GRUPO “E” COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO E – EDUCACIONAL E CULTURAL 

Divisão E-1, E-2, E-3, E-4, E-5 e E-6 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30 Acima de 30 

Acesso de Viatura na Edificação X4 X4 X4 X4 X4 X4 

Segurança Estrutural contra Incêndio 

e Pânico X X X X X X 

Compartimentação Horizontal6 - - - X10 X10 X 

Compartimentação Vertical - - - X1 X1 X2 

Controle de Materiais de Acabamento X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X7 

Brigada X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X 

Detecção de Incêndio X9 X9 X9 X9 X X 

Alarme de Incêndio X3 X3 X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X 

Controle de Fumaça - - - - - X5 

Central de Gás X8 X8 X8 X8 X8 X8 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – A compartimentação vertical será considerada para as fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
2 – Pode ser substituída por controle de fumaça, detecção de incêndio, chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações 

das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
4 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
5 – Somente para edificações acima de 60 m; 
6 – Somente para as ocupações E-5 e E-6; 
7 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
8 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
9 – Edificações destinadas a escolas que possuam alojamentos ou dormitórios, devendo ser protegidas pelo sistema de detecção de 

fumaça nos quartos; 
10 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos. 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Os locais destinados a laboratórios devem ter proteção em função dos produtos utilizados; 

b – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

c – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5F.1 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO F-1 E F-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso        GRUPO F – LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO 

Divisão F-1 F-2 

Medidas de segurança 

contra Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação quanto à altura (em metros) 

Térre

a 

H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < H 

≤ 23 

23 < 

H ≤ 

30 

Acima 

de 30 
Térre

a 
H ≤ 6 

6 < H 

≤12 

12 < H 

≤ 23 

23 < H 

≤ 

30 

Acima de 

30 

Acesso de Viatura na 

Edificação X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação 

Vertical - - - X2 X4 X5 - - - X1 X4 X5 

Controle de Materiais de 

Acabamento X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X8 X X X X X X8 

Brigada X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Alarme de Incêndio X X X X X X X3 X3 X X X X 

Detecção de Incêndio X X X X X X - - - -  X 

Sinalização de 

Emergência X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X - - - - - - 

Controle de Fumaça - - - - - X7 - - - - - X7 

Central de Gás X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9   X9 X9 X9 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – A compartimentação vertical será considerada para as fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
2 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
4 – Pode ser substituída por detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das fachadas e selagens dos 

shafts e dutos de instalações; 
5 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos exceto para as compartimentações 

das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
6 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
7 – Somente para edificações acima de 60 m; 
8 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
9 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o recipiente 

esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
10 – Recomendatório. 
 

NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente.. 
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TABELA 5F.2 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO F-3, F-9 E F-4 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO F – LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO 

Divisão F-3 e F-9 F-4 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 

23 

23 < 

H 

≤ 

30 

Acima 

de 

30 

Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 

23 

23 < 

H 

≤ 

30 

Acima 

de 30 

Acesso de Viatura na Edificação 
X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação Vertical - - - X1 X1 X1 - - - X1 X1 X1 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X5 X X X X X X5 

Brigada X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - - - - X6 X6 X6 X6 X6 X6 

Alarme de Incêndio X3 X3 X X X X X3,6 X3,6 X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos  X X X X X X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - X7 X7 X7 X8 X8 X8 X8 X X 

Controle de Fumaça - - - - - X9
 - - - - - X9

 

Central de Gás X10
 X10

 X10
 X10

 X10
 X10

 X10
 X10

 X10
 X10

 X10
 X10

 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – A compartimentação vertical será considerada para as fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
2 – Somente para a divisão F-3; 
3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
4 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
5 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
6 – Para os locais onde haja carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas, etc, e nos locais de 

reunião onde houver teto ou forro falso com revestimento combustível, independente da área e número de pavimentos; 
7 – Não exigido nas arquibancadas. Nas áreas internas, verificar exigências conforme o uso ou ocupação específica. 
8 – Exigido para áreas edificadas superiores a 10.000 m². Nas áreas internas, verificar exigências conforme o uso ou ocupação específica; 
9 – Somente para edificações acima de 60 m; 
10 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
11 – Recomendatório para edificações F-4 e F-9; 
12 – Exigido para edificações F-3 com área total construída igual ou superior a 5.000 m2. 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Os locais de comércio ou atividades distintas das divisões F3 e F4 terão as medidas de proteção conforme suas respectivas ocupações; 

b – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

c – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5F.3 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO F-5, F-6 E F-8 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e 

uso 

GRUPO F – LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO 

Divisão F-5 e F-6 F-8 

 

Medidas de 

segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H 

≤ 6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 

23 

23 < 

H 

≤ 

30 

Acima 

de 

30 

Térrea H 

≤ 6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < H 

≤ 30 

Acima 

de 30 

Acesso de 
Viatura na 
Edificação 

X6
 X6

 X6
 X6

 X6
 X6

 X6
 X6

 X6
 X6

 X6
 X6

 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação 
Horizontal 

X1
 X1

 X1
 X1

 X X - - - X1
 X X 

Compartimentação 
Vertical 

- - - X2
 X2

 X - - - X2
 X2

 X 

Controle de Materiais 
de 

Acabamento 

X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X7
 X X X X X X7

 

Brigada X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de 
Emergência 

X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio X5
 X5

 X5
 X5

 X X - - - - X X 

Alarme de Incêndio X X X X X X X4
 X4

 X X X X 

Sinalização de 
Emergência 

X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X - - - - - X 

Controle de Fumaça - - - - - X8
 - - - - - X8

 

Central de Gás X9
 X9

 X9
 X9

 X9
 X9

 X9
 X9

 X9
 X9

 X9
 X9
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NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e de chuveiros automáticos; 
2 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio, chuveiros automáticos, exceto para as 

compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
3 – Poderá ser substituído por chuveiros automáticos; 
4 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
5 – Para os locais onde haja carga de incêndio como depósitos, escritórios, cozinhas, pisos técnicos, casa de máquinas etc, e nos locais 

de reunião onde houver teto ou forro falso com revestimento combustível, independente da área e número de pavimentos; 
6 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
7 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
8 – Somente para edificações acima de 60 m; 
9 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
NOTAS GENÉRICAS: 

a – Nos locais de concentração de público, é obrigatória, antes do início de cada evento, a explanação ao público da localização das 

saídas de emergência, bem como dos sistemas de segurança contra incêndio e pânico existentes no local, exceto para a divisão F-8; 

b – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

c – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 

 

TABELA 5F.4 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO F-7 E F-10 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO F – LOCAIS DE REUNIÃO DE PÚBLICO 

Divisão F-78 F-10 

 

Medidas de segurança 

contra Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H 

≤ 6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 

23 

23 

< H 

≤ 

30 

Acima 

de 

30 

Térrea H 

≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 

23 

23 < 

H 

≤ 

30 

Acima 

de 30 

Acesso de Viatura na 

Edificação 
X4

 X4
 X4

 X4
 X4

 X4
 X4

 X4
 X4

 X4
 X4

 X4
 

Segurança Estrutural - - - - - - X X X X X X 

Compartimentação 

Horizontal 
- - - - - - X1

 X1
 X1

 X1
 X X 

Compartimentação Vertical - - - - - - - - - X2
 X2

 X 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X X X X X X X5
 

Brigada X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - - - - - - X X X X 

Alarme de Incêndio - - - - - - X3
 X X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos - - - - - - X X X X X X 
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Chuveiros Automáticos - - - - - - - - - - X X 

Controle de Fumaça - - - - - - - - - - - X6
 

Central de Gás X8
 X8

 X8
 X8

 X8
 X8

 X8
 X8

 X8
 X8

 X8
 X8

 

NOTAS ESPECÍFÍCAS: 

1 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 
2 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as compartimentações das 

fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
4 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
5 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
6 – Somente para edificações acima de 60 m; 
7 – A Divisão F-7, com altura considerada superior a 6 metros, será submetida à Câmara Técnica para definição das medidas de 

segurança contra incêndio e pânico a serem adotadas nas edificações; 
8 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
9 – Recomendatório. 
10 – Obrigatório para eventos com concentração de público a partir de 500 pessoas. Recomendatório para eventos com concentração 

de público inferior a 500 pessoas. 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Nos locais de concentração de público, é obrigatória, antes do início de cada evento, a explanação ao público da localização das 

saídas de emergência, bem como dos sistemas de segurança contra incêndio e pânico existentes no local; 

b – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

c – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5G.1 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO G-1 E G-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO G – SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS 

Divisão G-1 e G-2 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30 Acima de 30 

Acesso de Viatura na Edificação X5 X5 X5 X5 X5 X5 

Segurança Estrutural X X X X X X 

Compartimentação Vertical - - - X1 X1 X1 

Controle de Materiais de 

Acabamento X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X4 

Brigada X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - - - X 

Alarme de Incêndio X2,3 X2,3 X2 X2 X2 X2 

Sinalização de Emergência X X X X X X 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - X X X X 

Controle de Fumaça - - - - - X6 

Central de Gás X7 X7 X7 X7 X7 X7 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – A compartimentação vertical será considerada para as fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
2 – Deve haver pelo menos um acionador manual, por pavimento, no máximo a 5 m da saída de emergência; 
3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
4 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
5 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
6 – Somente para edificações acima de 60 m; 
7 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que 

o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
 

NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5G.2 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO G-3 E G-4 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO G – SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS 

Divisão G-3 G-4 

Medidas de segurança 

contra Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H 

≤ 6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 

23 

23 < 

H 

≤ 

30 

Acima 

de 30 
Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 

< H 

≤ 

23 

23 < 

H 

≤ 

30 

Acima 

de 30 

Acesso de Viatura na 

Edificação X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação 

Horizontal 
- - - - - - X1 X1 X1 X1 X1 X1 

Compartimentação Vertical - - - X3 X3 X3 - - - X3 X3 X3 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X6 X X X X X X6 

Brigada X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - - - X - - - - - X 

Alarme de Incêndio 
X5,2 X5,2 X2 X2 X2 X2 X5,2 X5,2 X2 X2 X2 X2 

Sinalização de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos 
X X 

X X X X 
X X 

X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - X X X - - - - X X 

Controle de Fumaça - - - - - X7
 - - - - - X7

 

Central de Gás X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 
2 – Deverá haver pelo menos um acionador manual, por pavimento, no máximo a 5 m da saída de emergência; 
3 – A compartimentação vertical será considerada para as fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
4 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
5 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
6 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
7 – Somente para edificações acima de 60 m; 
8 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo Correspondente. 
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TABELA 5G.3 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO G-5 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO G – SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS 

Divisão G-5 e G-6 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6 < H ≤12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30 Acima de 30 

Acesso de Viatura na Edificação 
X3 X3 X3 X3 X3 X3 

Segurança Estrutural X X X X X X 

Compartimentação Vertical - X X X X X 

Controle de Materiais de 

Acabamento X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X6 

Brigada X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X 

Detecção de Incêndio X X X X X X 

Alarme de Incêndio X X X X X X 

Sinalização de Emergência X1 X1 X X X X 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X 

Sistema de espuma X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Controle de Fumaça - - - - - X5 

Central de Gás X4 X4 X4 X4 X4 X4 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
2 – Não exigido entre 750 m² e 2.000 m². Para áreas entre 2.000 m² e 5.000 m², o sistema de espuma pode ser manual. Para áreas 

superiores a 5.000 m², o sistema de espuma deve ser fixo por meio de chuveiros, tipo dilúvio, podendo ser setorizado; quando 
automatizado, deve-se interligar ao sistema de detecção automática de incêndio. Para o dimensionamento ver NT-23 e NT-25; 

3 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
4 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que 

o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
5 – Somente para edificações acima de 60 m; 
6 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
7 – Exigido para edificações que disponha de sistema de resfriamento e/ou espuma dimensionado conforme NT-25. 
NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados em Anexo Correspondente; 

c – Deve haver sistema de drenagem de líquidos nos pisos dos hangares para bacias de contenção à distância. Não é permitido o 

armazenamento de líquidos combustíveis ou inflamáveis dentro dos hangares. 
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TABELA 5H.1 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO H-1 E H-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO H – SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL 

Divisão H-1 H-2 

Medidas de segurança 

contra Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 
6 < 

H 

≤12 

12 < H 

≤ 23 

23 < H 

≤ 30 

Acima 

de 30 
Térrea H ≤ 6 

6 < H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < 

H ≤ 

30 

Acima 

de 30 

Acesso de Viatura na 

Edificação X4 X4  X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação 

Horizontal - - - - - - X10 X10 X10 X13 X13 X 

Compartimentação Vertical - - - X3 X8 X8 - - - X3   X8 X8 

Controle de Materiais de 

Acabamento X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X6 X X X X9 X9 X9 

Brigada X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - - - X X1,5 X1,5 X1 X1 X1 X1 

Alarme de Incêndio X2,5 X2,5 X2 X2 X2 X2 X2,5 X2,5 X2 X2 X2 X2 

Sinalização de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X - - - - - X 

Controle de Fumaça - - - - - X7 - - - - - X7 

Central de Gás X11 X11 X11 X11 X11 X11 X11 X11 X11 X11 X11 X11 
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NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Os detectores serão exigidos nos quartos e deve ser previsto sistema de alarme independente da área e número de pavimentos; 
2 – Acionadores manuais serão obrigatórios nos corredores; 
3 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio, chuveiros automáticos, exceto as compartimentações das fachadas e selagens 

dos shafts e dutos de instalações; 
4 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
5 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
6 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
7 – Somente para edificações acima de 60 m; 
8 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos exceto para as compartimentações 

das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
9 – Deve haver Elevador de Emergência; 
10 – Poderá ser substituído por chuveiros automáticos; 
11 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
12 –Recomendatório; 
13 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos. 
NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente 

 

TABELA 5H.2 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO H-3 E H-4 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO H – SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL 

Divisão H-3 H-4 

Medidas de segurança 

contra Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < 

H 

≤ 30 

Acima 

de 

30 

Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < 

H 

≤ 30 

Acima 

de 30 

Acesso de Viatura na 

Edificação X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 X4 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação Horizontal 
X5 X5 X5 X8 X8 X - - - - - - 

Compartimentação Vertical - - X7 X3 X3 X3 - - - X3 X3 X3 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
X X X X X X X X X X X X 

Brigada 
X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X9 X9 X9 X X X X X X10 

Iluminação de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio X1 X1 X1 X1 X1 X - - - - - - 

Alarme de Incêndio X2 X2 X2 X2 X2 X2 X6 X6 X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 
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Hidrante e Mangotinhos X X X X X X 
X X 

X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X - - - - - X 

Controle de Fumaça - - - - - 
X11 

- - - - - 
X11 

Central de Gás 
X12 X12 X12 X12 X12 X12 X12 X12 X12 X12 X12 X12 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Os detectores serão exigidos nos quartos; 
2 – Acionadores manuais serão obrigatórios nos corredores; 
3 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio, chuveiros automáticos, exceto as compartimentações 

das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
4 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
5 – Poderá ser substituído por chuveiros automáticos; 
6 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
7 – Exigido para selagens dos shafts e dutos de instalações; 
8 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 
9 – Deve haver Elevador de Emergência; 
10 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
11 – Somente para edificações acima de 60 m; 
12 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
13 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2; salvo quando dispensado de acordo com NBR 5419;. 

 

 

NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente 

 

TABELA 5H.3 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO H-5 E H-6 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO H – SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL 

Divisão H-510 H-6 

Medidas de segurança 

contra Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação Quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 

< 

H ≤ 

23 

23 < 

H 

≤ 30 

Acima 

de 30 
Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < 

H 

≤ 30 

Acima 

de 30 

Acesso de Viatura na 

Edificação X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação 

Horizontal 
- - - - - - X2 X2 X2 X4 X4 X4 

Compartimentação 

Vertical 
- - - X X X - - - X8 X8 X8 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X7 X X X X X X7 
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Brigada 
X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de 

Emergência 
X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio - 
X1 X1 X1 X1 X1 

- - - - - X 

Alarme de Incêndio X X X X X X X6 X6 X X X X 

Sinalização de 

Emergência 
X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X - - - - - X 

Controle de Fumaça - - - - - X5 - - - - - X5 

Central de Gás X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 X9 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Para a Divisão H-5, as prisões em geral (Casas de Detenção, Penitenciárias, Presídios etc.) não é necessário detecção automática de 
incêndio. Para os hospitais psiquiátricos e assemelhados, prever detecção em todos os quartos; 

2 – Pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos; 
3 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
4 – Pode ser substituída por sistema de detecção de incêndio e chuveiros automáticos; 
5 – Somente para edificações acima de 60 m; 
6 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
7 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
8 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as 

compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
9 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
10 – Ver também outros detalhes na NT correspondente a Estabelecimentos com Restrição de Liberdade; 
 

NOTA GENÉRICA: 

a – Caso haja internação na divisão H-6 (clínica), a edificação será enquadrada como H-3; 

b – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

c – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5I.1 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO I-1 E I-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO I – INDUSTRIAL 

Divisão I-1 I-2 

Medidas de segurança 

contra Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < 

H 

≤ 30 

Acima 

de 30 
Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < 

H 

≤ 30 

Acima 

de 30 

Acesso de Viatura na 

Edificação X2 X2 X2 X2 X2 X2 X X X X X X 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação 

Horizontal 
- - - - - - - X1 X1 X1 X1 X1 

Compartimentação 

Vertical 
- - - X X X - - - X X X 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X4 X X X X X X4 

Brigada X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - - - X - - - - X X 

Alarme de Incêndio X3 X3 X X X X X X X X X X 

Sinalização de 

Emergência 
X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos 
X X X X X X X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X - - - - X X 

Controle de Fumaça - - - - - X5 - - - - - X5 

Central de Gás X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 X6 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 

2 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso ao condomínio industrial; 
3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2 ou número de pavimentos superior a dois; 
4 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
5 – Somente para edificações acima de 60 m; 
6 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5I.2 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO I-3 COM ÁREA CONSTRUÍDA A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO I – INDUSTRIAL 

Divisão I-3 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30 Acima de 30 

Acesso de Viatura na 

Edificação X X X X X X 

Segurança Estrutural X X X X X X 

Compartimentação Horizontal 
X1 X1 X1 X1 X X 

Compartimentação Vertical - - - X2 X2 X 

Controle de Materiais de 

Acabamento X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X3 

Brigada    X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - X X X 

Alarme de Incêndio X X X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - X X X 

Controle de Fumaça - - - - - X4 

Central de Gás X5 X5 X5 X5 X5 X5 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 
2 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as 

compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
3 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
4 – Somente para edificações acima de 60 m; 
5 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 

 

 

NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5J.1 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO J-1 E J-2 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO J – DEPÓSITO 

Divisão J-1 J-2 

Medidas de segurança 

contra Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação Quanto à altura (em Metros) 

Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < 

H 

≤ 30 

Acima 

de 30 
Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < 

H 

≤ 

30 

Acima 

de 30 

Acesso de Viatura 

na Edificação 
X3

 X3
 X3

 X3
 X3

 X3
 X3

 X3
 X3

 X3
 X3

 X3
 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação Horizontal - - - - - - X1
 X1

 X1
 X1

 X1
 X 

Compartimentação Vertical - - - X2
 X2

 X - - - X4
 X4

 X 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
- X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X5
 X X X X X X5

 

Brigada X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - - - X - - - - X X 

Alarme de Incêndio - - - X X X X X X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - - - X - - - - X X 

Controle de Fumaça - - - - - X6
 - - - - - X6

 

Central de Gás X7
 X7

 X7
 X7

 X7
 X7

 X7
 X7

 X7
 X7

 X7
 X7
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NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 
2 – Exigido para as compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
3 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
4 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as 

compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
5 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
6 – Somente para edificações acima de 60 m; 
7 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
8 – Recomendatório. 
NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente; 

c – Em qualquer tipo de ocupação, sempre que houver depósito de materiais combustíveis (J-2, J-3 e J-4), dispostos em áreas descobertas, 
serão exigidos nestes locais: 

c.1: Proteção por extintores, podendo os mesmos ficar agrupados em abrigos nas extremidades do terreno, com percurso máximo de 50 
m; 

c.2: Recuos e afastamentos das divisas do lote (terreno): limite do passeio público de 3,0 m; limite das divisas laterais e dos fundos de 
2,0 m; limite de bombas de combustíveis, equipamentos e máquinas que produzam calor e outras fontes de ignição de 3,0 m; 

c.3: O depósito deverá estar disposto em lotes máximos de 20 metros de comprimento e largura, separados por corredores entre os 
lotes com largura mínima de 1,5 m. 

 

TABELA 5J.2 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO J-3 E J-4 COM ÁREA SUPERIOR A 750 m2 OU COM MAIS DE 3 PAVIMENTOS 

Grupo de ocupação e uso GRUPO J – DEPÓSITO 

Divisão J-3 J-4 

Medidas de segurança 

contra Incêndio e Pânico 

Classificação quanto à altura (em metros) Classificação quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 

23 

23 < 

H 

≤ 30 

Acima 

de 30 
Térrea H ≤ 

6 

6 < 

H 

≤12 

12 < 

H 

≤ 23 

23 < 

H 

≤ 30 

Acima 

de 30 

Acesso de Viatura na 

Edificação 
X X X X X X X X X X X X 

Segurança Estrutural X X X X X X X X X X X X 

Compartimentação 

Horizontal 
X1

 X1
 X1

 X1
 X1

 X X1
 X1

 X1
 X1

 X1
 X 

Compartimentação Vertical - - - X2
 X2

 X - - - X2
 X2

 X 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
X X X X X X X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X3
 X X X X X X3

 

Brigada X X X X X X X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - - X X X - - - X X X 

Alarme de Incêndio X X X X X X X X X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X X X X X X X 
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Extintores X X X X X X X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - X X X - - X X X X 

Controle de Fumaça - - - - - X5
 - - - - - X5

 

Central de Gás X4
 X4

 X4
 X4

 X4
 X4

 X4
 X4

 X4
 X4

 X4
 X4

 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 
2 – Pode ser substituída por sistema de controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiros automáticos, exceto para as 

compartimentações das fachadas e selagens dos shafts e dutos de instalações; 
3 – Deve haver Elevador de Emergência para altura maior que 60 m; 
4 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que o 

recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
5 – Somente para edificações acima de 60 m; 

 

NOTA GENÉRICA: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correpondente. 

c – Em qualquer tipo de ocupação, sempre que houver depósito de materiais combustíveis (J-2, J-3 e J-4), dispostos em áreas descobertas, 

serão exigidos nestes locais: 

c.1: Proteção por extintores, podendo os mesmos ficar agrupados em abrigos nas extremidades do terreno, com percurso máximo de 50 

m; 

c.2: Recuos e afastamentos das divisas do lote (terreno): limite do passeio público de 3,0 m; limite das divisas laterais e dos fundos de 

2,0 m; limite de bombas de combustíveis, equipamentos e máquinas que produzam calor e outras fontes de ignição de 3,0 m; 

c.3: O depósito deverá estar disposto em lotes máximos de 20 metros de comprimento e largura, separados por corredores entre os 

lotes com largura mínima de 1,5 m. 
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TABELA 5L.1 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO L (QUALQUER ÁREA E ALTURA) 

Grupo de ocupação e uso GRUPO L – ESPECIAIS 

Divisão L-1(comércio)          L-2 (indústria)    L-3 (depósito) 

NOTAS ESPECÍFICAS:  

1. As medidas de segurança contra incêndio e emergências das divisões L1,L2 e L3 serão estabelecidas conforme legislação 

específica;  

2. As divisões L2 e L3 serão analisadas por comissão técnica 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – As medidas de segurança contra incêndio e emergências das divisões L1,L2 e L3 serão estabelecidas conforme legislação 
específica 

2 – As divisões L2 e L3 serão analisadas por Câmara Técnica 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Observar os critérios da Regulamentação Técnica específica; 

b – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Regulamentações Técnicas; 

c – Os pavimentos ocupados devem possuir aberturas para o exterior (por exemplo: janelas, painéis de vidro etc.) ou controle de 

fumaça, dimensionados conforme disposto em regulamentação específica. 
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TABELA 5M.1 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-1 

Grupo de ocupação e uso GRUPO M – ESPECIAIS 

Divisão M-1 TÚNEL 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Extensão em metros (m) 

Até 200 De 200 a 500 De 500 a 1000 Acima de 10001 

Segurança Estrutural X X X X 

Saídas de emergência nas 

edificações X X X X 

Controle de fumaça em espaços 

comuns e amplos X X X X 

Brigada - X2 X2 X2 

Iluminação de Emergência - X X X 

Sistema de Comunicação - - X X 

Sistema Circuito de TV - - - X 

Sinalização de Emergência X X X X 

Extintores - X X X 

Hidrantes e Mangotinhos - - X X 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Túneis acima de 1.000 metros de extensão devem ser regularizados mediante Câmara Técnica; 
2 – Recomendatório. 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Atender às exigências e condições particulares para as medidas de segurança contra incêndio de acordo com a NT específica, 

NBR 15.661 - Proteção contra incêndio em túneis e NBR 15.981 - Sistemas de proteção contra incêndio em túneis – Sistemas de 

sinalização e de comunicação de emergência em túneis 

b – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NT 001/2018 – Procedimentos Administrativos    34 

 

TABELA 5M.2 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-2 (QUALQUER ÁREA E ALTURA) 

Grupo de ocupação e uso GRUPO M – ESPECIAIS 

Divisão M-2 – Líquidos ou gases, combustíveis ou inflamáveis 

 

Medidas de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico 

Tanques ou Cilindros  

 

Plataformas de 

carregamento 

Produtos acondicionados 

Líquidos até 20 

m³ ou gases até 

10m³ (b) 

Líquidos acima 

de 20 m³ ou 

gases acima de 

10m³ (b) 

Líquidos até 20 

m³ ou gases 

até 24.960kg 

Líquidos acima 

de 20 m³ ou 

gases acima 

de 24.960kg 

Acesso de Viatura na 

Edificação 
X X X X X 

Segurança Estrutural - - - X X 

Compartimentação Horizontal 
- - - X X 

Compartimentação Vertical - - - X X 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
- - - X X 

Saídas de Emergência - - X X X 

Brigada X X X X X 

Iluminação de Emergência - - X X2 X2 

Detecção de Incêndio - - - - X 

Alarme de Incêndio  X X - X 

Sinalização de Emergência X X X X X 

Extintores X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos - X X - X 

Resfriamento - X X - X 

Espuma -  X1            X1 -    X1 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Somente para líquidos ou gases, inflamáveis ou combustíveis, conforme NT CBMCE específica; 
2 – Luminárias a prova de explosão; 
3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2. 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Considera-se para efeito de gases inflamáveis a capacidade total do volume em água que o recipiente pode comportar, expressa em 

m³ (metros cúbicos). 
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TABELA 5M.3 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-3 (QUALQUER ÁREA E ALTURA) 

Grupo de ocupação e uso GRUPO M – ESPECIAIS 

Divisão M-3 – Centrais de Comunicação e Energia 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 

Classificação Quanto à altura (em metros) 

Térrea H ≤ 6 6 < H ≤ 12 12 < H ≤ 23 23 < H ≤ 30 Acima de 30 

Acesso de Viatura na Edificação 
X2 X2 X2 X2 X2 X2 

Segurança Estrutural X X X X X X 

Compartimentação Horizontal 
X X X X X X 

Compartimentação Vertical - - - X X X 

Controle de Materiais de 

Acabamento 
X X X X X X 

Saídas de Emergência X X X X X X 

Brigada X X X X X X 

Iluminação de Emergência X X X X X X 

Detecção de Incêndio - - X X X X 

Alarme de Incêndio 
X4 X4 X X X X 

Sinalização de Emergência X X X X X X 

Extintores X X X X X X 

Hidrante e Mangotinhos X X X X X X 

Chuveiros Automáticos - - - X1 X1 X 

Central de Gás 
X3 X3 X3 X3 X3 X3 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – O sistema de chuveiros automáticos para a divisão M-3 pode ser substituído por sistema de gases, através de supressão total do 
ambiente; 

2 – Recomendado; 
3 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que 

o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
4 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 750,00 m2; 
5 – Recomendatório. 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5M.4 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-4 E M-7 (QUALQUER ÁREA E ALTURA) 

Grupo de ocupação e uso GRUPO M – ESPECIAIS 

Divisão M-4 M-7 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 
Qualquer área e altura Qualquer área e altura 

Acesso de Viatura na Edificação X X 

Saídas de emergência X1 X1 

Brigada X X 

Sinalização de Emergência X X 

Extintores X X 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Para M-4: aceitam-se as próprias saídas da edificação, podendo as escadas ser do tipo NE. Para M-7: aceitam-se os arruamentos 

entre as quadras de armazenamento; 
2 – Recomendatório; 
3 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2. 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente; 

c – Quando houver edificação (construção) dentro do terreno das áreas de riscos, deve-se também verificar as exigências particulares 

para cada ocupação. Casos específicos, adotar Câmara Técnica. 
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TABELA 5M.5 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-5 (QUALQUER ÁREA E ALTURA) 

Grupo de ocupação e uso GRUPO M – ESPECIAIS 

Divisão M-5 – Silos4 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico Qualquer área e altura 

Acesso de Viatura na Edificação X 

Controle de Materiais de 

Acabamento X 

Saídas de Emergência X 

Iluminação de Emergência X2 

Alarme de Incêndio X3 

Sinalização de Emergência X 

Extintores X 

Brigada X6 

Central de Gás X1 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que 
o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 

2 – Somente para as áreas de circulação; 
3 – Somente quando exigido para as edificações consideradas como áreas de apoio; 
4 – Para outras exigências de armazenamento em silos deverá ser observada a NT correspondente; 
5 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 1.500,00 m2; 
6 – Recomendatório. 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Exigências relativas aos silos e áreas de armazenamento de grãos. Nas demais áreas de processos industriais ou áreas de apoio 

deverão ser observadas as exigências previstas em tabelas específicas, conforme ocupação e características das edificações. 

b – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

c – Para os subsolos ocupados ver Anexo correspondente. 
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TABELA 5M.6 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-8 (QUALQUER ÁREA E ALTURA) 

Grupo de ocupação e uso GRUPO M – ESPECIAIS 

Divisão M-8 – Torres de telefonia móvel 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 
Qualquer área e altura 

Saídas de emergência X1 

Sinalização de Emergência X 

Iluminação de Emergência X 

Extintores X 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – A saída de emergência se refere à edificação onde a torre está instalada; 
2 – As edificações estão dispensadas da instalação de extintores caso sejam instaladas em locais onde não haja permanência 

humana. 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Para os subsolos ocupados ver Tabela 7; 

c – As torres de telefonia móvel que tiverem área total construída superior a 750 m² deverão ser submetidas à Câmara Técnica para 

avaliação sobre as instalações de proteção contra incêndio e pânico necessária; 

d – Quando a torre for instalada sobre qualquer edificação, deverá ser previsto ART ou RRT informando que a estrutura 

da referida edificação suporta a instalação da torre em sua cobertura. 
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TABELA 5M.7 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-9 (QUALQUER ÁREA E ALTURA) 

Grupo de ocupação e uso GRUPO M – ESPECIAIS 

Divisão M-9 – Transporte e Navegação 

Medidas de segurança contra 

Incêndio e Pânico 
Qualquer área e altura 

Saídas de emergência X 

Sinalização de Emergência X 

Extintores X 

Iluminação de Emergência X 

Central de Gás X2 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Deve ser prevista iluminação de emergência quando houver mais de um pavimento; 
2 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que 

o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo. 
 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NT 001/2018 – Procedimentos Administrativos    40 

 

 

TABELA 5M.8 

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-10 (QUALQUER ÁREA E ALTURA) 

Grupo de ocupação e uso GRUPO M – ESPECIAIS 

Divisão M-10 – Resíduos 

Medidas de segurança contra Incêndio 

e Pânico 
Qualquer área e altura 

Acesso de Viatura na Edificação X1, 2 

Segurança Estrutural X1 

Compartimentação Horizontal X3 

Controle de Materiais de Acabamento X1 

Saídas de Emergência X 

Brigada X 

Iluminação de Emergência X 

Detecção de Incêndio X5 

Alarme de Incêndio X 

Sinalização de Emergência X 

Extintores X 

Hidrante e Mangotinhos X 

Central de Gás X4 

NOTAS ESPECÍFICAS: 

1 – Para edificações com área total construída igual ou superior a 750 m2; 
2 – Recomendado para as vias de acesso e faixas de estacionamento. Exigido para o portão de acesso da edificação; 
3 – Pode ser substituída por chuveiros automáticos; 
4 – Permitido o uso de um recipiente de 32 L (13 kg) de GLP em cozinhas e assemelhados, para a cocção de alimentos, desde que 

o recipiente esteja localizado em área externa e ventilado no pavimento térreo; 
5 – Para edificações de risco baixo e altura superior a 23 m. Para edificações de risco médio, ou alto, e altura superior a 12 m; 
6 – Recomendatório. 

 

NOTAS GENÉRICAS: 

a – Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas NT CBMCE; 

b – Edificações acima de 30 m deverão ser analisadas por Câmra Técnica. 



 

ANEXO 06 

MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

 

1 – Obra 

Nome da Obra:   

Endereço:                                                                           CEP:   

Bairro:  Município:   

 

2 – Proprietário 

Nome:   CNPJ/CPF:   

Endereço:                                                                         CEP:   

Bairro:  Município:  L                                   UF:   

E-mail:  Telefone: 

 

3 – Autor do Projeto (se houver mais de um autor, informar em novo quadro) 

Nome:  CREA ou CAU:  

Endereço:                                                               CEP:   

Bairro:   Município:   

E-mail:   Telefone: 

 

4 – Formas de Apresentação 

(   ) Projeto Técnico 

(     ) Reanálise 

(     ) Projeto Aceite 

 

5 – Características da Edificação 

Ocupação/Uso:   Divisão:   

Descrição:   

Risco:   Carga de Incêndio:   

Área Construída:   m² Altura:  m N. de pavimentos:  

Área de Risco:  m² Área Total:  m²  

 

6 – Medidas de segurança contra incêndio e pânico 

(  ) Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros 

(  ) Iluminação de emergência 

(  ) Separação entre edificações (  ) Detecção de incêndio 

(  ) Compartimentação horizontal (  ) Alarme de incêndio 

(  ) Compartimentação vertical (  ) Sinalização de emergência 



 

(  ) Controle de material de acabamento (  )  Extintores 

(  ) Saídas de emergência (Demonstrar cálculo) (  ) Hidrantes 

(  ) Gás (GLP – GN) (  ) Hidrante Público 

(  ) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (  ) Chuveiros automáticos 

(  ) Elevador de emergência (  ) Resfriamento 

(  ) Brigada de incêndio (  ) Espuma 

(   ) Área de Refúgio (  ) Outros – Especificar: 

 

7 – Riscos Específicos 

 Gás Liquefeito de Petróleo  Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis 

 Vaso sob pressão (caldeira)  Armazenamento de produtos perigosos 

 Fogos de artifício  Outros(especificar): 

 

8 – Pavimentos ou Setores 

8.1 – Número de Pavimentos 

Subterrâneo:  Pvto de descarga:  Elevado:  Total: 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – ACESSO DE VIATURAS 

 

01 – Observações Adicionais:  

 

Acesso a viaturas: Todo o acesso de viaturas será pela rua do logradouro principal, onde se encontra o hidrante de recalque. Devido 

a edificação não ter o afastamento frontal disponível para acomodar este acesso exigido. 

  

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – SEGURANÇA ESTRUTURAL 

 

01 – Observações Adicionais:  

Segurança estrutural:  1. COMPARTIMENTAÇÕES: Não existe compartimentação na edificação, de acordo com as características 

da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 90 minutos. 2. COMPARTIMENTOS: independentes de sua natureza de 

ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, 

acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, 

higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais, estaduais e às normas do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, bem como a ABNT. 3. INSTALAÇÕES: as instalações hidráulicas e elétricas obedecem 

aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias. 4. VIDROS: os elementos envidraçados atendem aos critérios 

de segurança previstos nas normas da ABNT. 5. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO: as medidas de segurança contra 

incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Ceará e, onde 

aplicável, das normas ABNT. 

 



 

MEMORIAL DESCRITIVO – EXTINTORES 

 

1 – Proteção por Extintores 

Distância máxima a percorrer:  

Discriminação por Pavimentos ou Setores 

Pavimento ou Setor Tipo de Extintor Capacidade Extintora Quantidade 

SUBSOLO    

TÉRREO    

1° PAV    

2° PAV    

    

Total de Unidades Extintoras:   00 unidades 

02 – Observações Adicionais:  

 

  

 

MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES 

 

1. 1 – Caracteristicas 

Nº de hidrantes (uso simultâneo):   Vazão adotada por hidrante (l/min):   

PM- pressão mínima no hidrante mais desfavorável (mca):    Tipo do Reservatório 

(elevado ou inferior): 

 

Altura do reservatório ao hidrante mais desfavorável (m):    

Método de Cálculo Adotado:   Tipo de Canalização:  

Acionamento do Sistema: automático  Volume da R.T.I para hidrantes:     

Localização do Hidrante de recalque:  

2 – TUBULAÇÃO TRECHO:  TRECHO:  TRECHO:  TRECHO:  

Vazão (l/min)             

Fator “C” de Hazen-Willians              

Comprimento Real (m):                     

Comprimento Fictício(m):                  

Perda de Carga Unitária (mca):        

HS-Perda de Carga Total (mca)       

Diâmetro da Tub.(mm):              

3 –Mangueira:  

Tipo:   



 

Vazão (l/min):    Comprimento unitário do lance(m):   

Total dos Lances:   Diâmetro da Mangueira (mm):    

Perda de Carga Unitária(mca):    Perda de Carga Total (mca):   

4 – Esguicho  

Velocidade no Esguicho(m/s):    Diâmetro (mm):   

Perda de Carga (mca):   Tipo:   

5 – Perda Total  

HT(mca) = HS + HR + HM + HE + PM - H =    

6 – Bomba de Incêndio 

Tipo:    

Vazão da Bomba(lpm):    Potência da Bomba(CV):   

Altura Manométrica(mca):   NPSH(mca):    

7 – Hidrante Mais Desfavorável 

 Pressão (mca):    Vazão (l/min)   

8 – Hidrante Imediatamente Mais Favorável que o Anterior 

 Pressão (mca):    Vazão (l/min)  

 9 - Observações:  

  

  

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – SAIDA DE EMERGÊNCIA 

1 – Memorial de Cálculo: 

 

 

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: 

A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, é dada pela seguinte fórmula: 

N=P/C 

Onde: 

N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro. 

P = população, conforme coeficiente da Tabela específica. 

C = capacidade da unidade de passagem conforme Tabela específica.  

Ocupação  ___- População – ______ 



 

- Capacidade por unidade de passagem - Acesso/Descarga= 

- Capacidade por unidade de passagem - Escadas/Rampas= 

- Capacidade por unidade de passagem - Portas= 

- Cada unidade de passagem vale: 0.55m 

 

Logo: 

P=  

Assim: 

N para Acesso/Descarga=   

N para Escadas/Rampas= 

N para Portas=  

 

1 – Tipo de Escada: 

1.1 – Quantidade:    

1.2 – Acesso:  

1.3 – Antecâmara:    Dimensões: 

1.4 – Duto de ventilação:   Dimensões: 

1.5 – Duto de entrada de ar:    Dimensões: 

1.6 – Duto de saída de ar:   Dimensões: 

 

2 – Porta corta-fogo: 

2.1 – Tempo de resistência:    

2.2 – Dimensões   - n. de folhas: - 

2.3 – Tempo de resistência:  - 

2.4 – Sistema de Fechamento:    - Tempo de fechamento:   - 

2.5 – Diferença de altura (espaçamento) entre porta/soleira:   - 

 

3 – Escada 

3.1 – Parede  

Material:   

Espessura:   

3.2 – Lances  

n. de lances:  Largura:  

Degraus: Altura (espelho):  Largura (piso):  

Rampas (inclinações):  

3.3 – Corrimãos  



 

Material:  

Altura – borda / piso   

3.4 – Iluminação  

Tipo:  

Dimensões:  

3.5 – Piso material antiderrapante:  

3.6 – Local de descarga:    Proteção:   - 

 

4 – ESCADA PRESSURIZADA 

 

1 – Obra 

1.1 – Divisão/Grupo: Altura: 

1.2 – Motogerador Exigido: (  ) Sim ( ) Não 

1.3 – Sistema de Pressurização: (   )  1 Estágio ( ) 2 Estágios 

1.4 – Quantidade de acessos à escada pressurizada: 

1.5 – Dimensões das grelhas de insuflamento de ar na escada: 

1.6 – Possui Elevador de Emergência: (  ) Sim ( ) Não 

2 – Motoventilador: Quantidade: 

2.1 – Localização:  

2.2 – Vazão (m3/h):  

2.3 – Duto de pressurização: (  ) Metálico ( ) Alvenaria ou misto 

 

3 – Antecâmara 

3.1 – Sistema de Pressurização: ( ) Independente ( ) Através da escada 

3.2 – Dimensões da grelha de insuflamento de ar: 

3.3 – Quantidade de acessos à antecâmara: 

4 – Tomada de Ar 

4.1 – Localização: 

4.2 - Dimensões 

 

5 – Método de Escape de Ar nos Pavimentos 

( ) Janelas 

( ) Aberturas especiais no perímetro do edifício 

( ) Extração Mecânica 

( ) Outros ( especificar): 

* Os cálculos das vazões e medidas das aberturas devem ser apresentados no memorial e detalhados nas pranchas 



 

5 – Damper de Sobrepressão 

5.1 – Localização: 

5.2 – Dimensões: 

 

  

5. DO ELEVADOR DE EMERGÊNCIA  

 

1. Características a serem observadas no elevador de emergência: 
1.1 – Enquanto não houver norma específica referente a elevadores de emergência, estes devem atender a todas as normas gerais de 

segurança previstas na NBR 5410, e ao seguinte: 

● ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes a 4 h de fogo; 
● ter suas portas metálicas abrindo para varanda, para antecâmara ventilada, para hall enclausurado e pressurizado, para 

patamar de escada pressurizada ou local análogo do ponto de vista de segurança contra fogo e fumaça; 
● ter circuito de alimentação de energia elétrica com chave própria independente da chave geral do edifício, possuindo este 

circuito chave reversível no piso da descarga, que possibilite que ele seja ligado a um gerador externo na falta de energia 
elétrica na rede pública. 

● Deve estar ligado a um grupo moto gerador (GMG) de emergência. 
1.2 O painel de comando deve atender, ainda, às seguintes condições: 

● estar localizado no pavimento da descarga; 
● possuir chave de comando de reversão para permitir a volta do elevador a este piso, em caso de emergência; 
● possuir dispositivo de retorno e bloqueio dos carros no pavimento da descarga, anulando as chamas existentes, de modo que 

as respectivas portas permaneçam abertas, sem prejuízo do fechamento do vão do poço nos demais pavimentos; 
● possuir duplo comando automático e manual reversível, mediante chamada apropriada. 

1.3 Nas ocupações de hospital e assemelhados, o elevador de emergência deve ter cabine com dimensões apropriadas para o 
transporte de maca. 
● As caixas de corrida e casas de máquinas dos elevadores de emergência devem ser enclausuradas e totalmente isoladas das 

caixas de corrida e casas de máquinas dos demais elevadores. 

 

6 - Observações:  

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – PÁRA-RAIOS (SPDA) 

1. DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA  

 

1 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA: (   ) SE APLICA    (   ) NÃO SE APLICA 

1.1 - TIPO DE SPDA:  

1.2 - RAIO DE PROTEÇÃO: 

1.3 - LOCALIZAÇÃO DO SPDA: 

a. - DETALHES 

i.   NÍVEL DE PROTEÇÃO:  

ii.  CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA:  

iii.  TIPO DE ESTRUTURA:  

iv.  CÁLCULO DA NECESSIDADE DO SPDA:  



 

 

2 – Observação: 

O projeto, execução, instalação e a manutenção do sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) da edificação, bem como a 

segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido, deverão atender às condições estabelecidas nas 

normas brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial atenção para o disposto na NBR 5419. 

Deve ser apresentado Laudo em toda vistoria que for realizada para primeiro Certificado de Conformidade ou renovação do mesmo. 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

1 – Sistema: 

1.1 – Tipo da Iluminação  

1.2 – Localização  

1.3 – Sistema Alimentador  

         1.3.1 – Capacidade  

         1.3.2 – Localização  

1.4 – Tempo de autonomia   

1.5 – O sistema de iluminação de emergência atende os requisitos estabelecidos em norma técnica específica. 

 

2 – Local e data:  

Fortaleza – CE, _________________ de 20__. 

 

______________________________ 

Autor do Projeto 

CREA/CAU:  

 



 

MEMORIAL DESCRITIVO – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

1 – Características a serem observadas na Sinalização de Emergência: 

Deve-se atender aos requisitos especificados na Norma Técnica de Sinalização de Emergência sendo observados no momento da 

vistoria a execução do projeto atendando aos seguintes pontos: 

1.1 Material  
Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações de emergência:  

a. placas em materiais plásticos;  

b. chapas metálicas;  

c. outros materiais semelhantes.  

1.1.1.  Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência devem atender às seguintes características:  

a. possuir resistência mecânica;  

b. possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies 

onde forem aplicadas;  

c. não propagar chamas;  

d. resistir a agentes químicos e limpeza;  

e. resistir à água;  

f. resistir ao intemperismo.  

1.1.2.  Devem utilizar elemento fotoluminescente para as cores brancas e amarelas dos símbolos, faixas e outros elementos empregados 

para indicar:  

a. sinalizações de orientação e salvamento;  

b. equipamentos de combate a incêndio e alarme de incêndio;  

c. sinalização complementar de indicação continuada de rotas de saída;  

d. sinalização complementar de indicação de obstáculos e de riscos na circulação de rotas de saída.  

1.1.2.1 Os materiais que constituem a pintura das placas e películas devem ser atóxicos e não-radioativos, devendo atender às 

propriedades colorimétricas, de resistência à luz e resistência mecânica.  

1.1.3 O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434 – requisitos e métodos de ensaio.  

1.1.4 A sinalização de emergência complementar de rotas de saída aplicadas nos pisos acabados deve atender aos mesmos padrões 

exigidos para os materiais empregados na sinalização aérea do mesmo tipo.  

1.1.4.1 As demais sinalizações aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que resista a desgaste, por um período 

de tempo considerável, decorrente de tráfego de pessoas, veículos e utilização de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.  

 

 

2 – Observações:  

. 

  

 

 

 



 

3 – Local e data:  

Fortaleza – CE, _________________ de 20__. 

 

______________________________ 

Autor do Projeto 

CREA/CAU:  

MEMORIAL DESCRITIVO -  ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO 

1 – Características da edificação e tipos de materiais empregados 

Estrutura:  

Nº de pavimentos:  

Divisões internas: 

Cobertura:   

Pisos: 

Forro:  

Grupo Moto-gerador (tipo):  

Subestação elétrica (tipo e capacidade): - 

Instalações de exaustor, ar condicionado, refrigeração, caldeira, incinerador de lixo e outros:  

 

Classificação das edificações vizinhas:  

Lado direito: 

Lado esquerdo:  

Fundos: 

 

 

2 – Observações:  

. 

  

 

3 – Local e data:  

Fortaleza – CE, _________________ de 20__. 

 

______________________________ 

Autor do Projeto 

CREA/CAU:  

 

 



 

MEMORIAL DESCRITIVO – ALARME E DETECTORES DE INCÊNDIO 

 

1 – Sistema: 

1.1 – Localização da central  

1.2 – Distância máxima a percorrer aos acionadores manuais:   

1.3 – Tipos de Detectores - 

1.4 – Fonte de alimentação  

 

 

2 – Observações: 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Dispositivo destinado a transmitir a informação de emergência, quando acionado manualmente. O acionador manual 

possui indicação visual de funcionamento, sirene interna com oscilador tipo Fá-Dó 110 dB e acompanha martelo para 

quebra de vidro.  

Devem ser ativado adequadamente, e deve garantir que a central seja ativada no máximo em 15s, indicando o local ou 

a linha em alarme. 

 

Deverá possuir as seguintes características:  

✔ Ser compatível, lógica e eletricamente, com o circuito de detecção, caso possua.  
✔ Ser instalada em caixa pintada nas cores padronizada, com tampa frontal de proteção em vidro não removível 

e transparente.  
✔ Ter acionamento através de alavanca frontal sem retorno, ou botão com travamento; no caso de acionamento 

através de alavanca, o seu reset só poderá ser feito utilizando-se ferramenta especial.  
✔ Possuir contatos resistentes à degradação por queima por centelhamento.  

 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

1. Possuir dispositivo de segurança que impeça o acionamento acidental. 
2. Deve ser instalado em locais de maior probabilidade de trânsito de pessoas em caso de emergência, tais como: 

nas saídas de áreas de trabalho, áreas de lazer, em corredores, saídas de emergência para o exterior, etc.  
3. Deve ser instalado a uma altura entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor, na 

cor vermelho segurança.  
4. A distância máxima a ser percorrida em qualquer ponto da área protegida, até o acionador manual mais próximo, 

não deve ser superior a 16 m e a distância entre acionadores manuais não deve ultrapassar 30 m.  
 

 

3 – Local e data:  

Fortaleza – CE, _________________ de 20__. 

 

______________________________ 

Autor do Projeto 

CREA/CAU:  

 

 



 

MEMORIAL DESCRITIVO – 

SISTEMA PREVENTIVO POR CHUVEIRO AUTOMÁTICO TIPO “SPRINKLER” 
1 – Sistema: 

1.1 – Reservatório Tipo: 

Rica: 

1.2 – Rede do sistema 

 

Colunas: Diâmetro: mm Quantidade: 

Material: Derivação: 

1.3 – Bomba 

Pressão: 

Vazão: 

Potência (cv): 

1.4 – Válvula de governo e alarme 

Pavimento Quantidade Localização 

   

   

   

   

   

   

   

 

1.5 – Chave de fluxo secundária 

Pavimento Quantidade Localização 

   

   

   

   

   

   

   

 

1.6 – Bicos 

Pavimento Quantidade Localização 

   

   



 

   

   

   

   

   

 

MEMORIAL DESCRITIVO – CENTRAL DE GLP 

 

1 – Obra 

1.1 – Recipientes: 

Tipo: Quantidade: Capacidade Total: Kg 

 

2 – Proteção por Extintores: 

Tipo Capacidade Quantidade 

   

   

Total de unidades extintoras: 

 

3 – Classificação 

3.1 – Localização  de superfície  enterrados  aterrados 

3.2 – Manuseio  Transportáveis  estacionários   

3.3 – Abastecimento  no local  trocáveis   

 

 

 

 

4 – Observações: 

A instalação de gás obedecerá aos regulamentos locais vigentes, bem como as indicações do projeto específico; 

Serão observadas, para a instalação de gás e para a elaboração do projeto específico, as Normas Técnicas do CBMCE e 

de execução (NBR 13523/2006, NBR 13932/97 e NBR 14024/00; 

Todos os equipamentos a gás serão ligados, por meio de conexões rígidas a instalação interna, através de um registro que 

permitirá isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de interromper o abastecimento de gás aos demais aparelhos; 

Toda instalação de gás será verificada pela fiscalização quanto às perfeitas condições técnicas de execução, funcionamento 

e segurança; 

O gás (GLP), em hipótese alguma, será canalizado na fase líquida no interior das edificações; 

A pressão de projeto para a instalação da central e GLP é de 1,50 Kgf/cm²; 

A pressão de trabalho entre regulador de segundo estágio e qualquer ponto de consumo deve ser, no máximo, igual a 300 

mmca. 



 

Este espaço poderá ser utilizado para completar ou prestar informações 

No ato da inspeção de habite-se a ser realizada pelo CBMCE, toda a instalação de gás deve estar instalada e com os devidos testes 

de estanqueidade realizados, inclusive com os medidores, recipientes de gás e registro geral de corte. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – SISTEMA DE HIDRANTES E 

MANGOTINHOS 
1 – Sistema de Hidrantes 

1.1 – Divisão: Área Construída (m2): Carga Incêndio (MJ/m2): 

1.2 – Tipo de sistema 

Tipo: ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 

 

 

 

Tipo 

 

 

 

Esguicho 

(DN) 

Mangueira de Incêndio  

 

Número de 

expedições 

 

Vazão mínima 

no hidrante 

mais 

desfavorável 

(L/min) 

 

Pressão 

mínima no 

hidrante mais 

desfavorável 

(mca) 

Diâmetro 

(mm) 

Comprimento 

máximo (m) 

   

       

 

1.3 – Reservatório 

Tipo 
(  ) Elevado (   ) Nível do solo ( ) Semi-enterrado 

(  ) Subterrado (   ) Fontes naturais ( )Outros 

Reserva de incêndio (RI): m3 Área: m2 Altura: m 

Altura: 
Sobre o hidrante menos favorável: m 

Sobre o 2º hidrante menos favorável: m 

 

1.4 – Registro de Recalque 

Localização 
(   ) Passeio público ( ) Muro da divisa c/ a rua 

(   ) Fachada principal ( ) Hidrante de coluna externo 

Possui registro de recalque adicional para vazão do sistema acima de 1000 L/min? ( ) Sim ( ) Não 

 

1.5 – Hidrante 

Pavimento Quantidade Localização Tipo Expedição 

     

     

     

     

     

 



 

1.6 – Abrigo de Mangueiras 

Pavimento Quantidade Localização Material Dimensões 

     

     

     

     

     

 

1.7 – Mangueiras 

Pavimento Quantidade Comprimento Diâmetro 

    

    

    

    

    

 

 

1.8 - Tubulação 

Sucção*: 

DN (mm) = Material: Vazão (l/min): 

Diâmetro Interno (mm) = ΔH: 

 

Recalque: 

Trecho 1*  

DN (mm): Material: Vazão (l/min): 

Diâmetro Interno (mm):  ΔH: 

 

Trecho 2*  

DN (mm): Material: Vazão (l/min): 

Diâmetro Interno (mm):  ΔH: 

 

Trecho 3*  

DN (mm): Material: Vazão (l/min): 

Diâmetro Interno (mm):  ΔH: 

 

Perdas de Cargas das Conexões 

Trecho Quantidade Descrição Perdas Unitárias Perdas Totais 



 

     

     

     

     

     

 

 L. REAL (m) L. Equivalente L. Total 

Sucção    

Trecho 1    

Trecho 2    

Trecho 3    

 

* As conexões e os trechos de Sucção, trecho 1, trecho 2 e outros que tenham a necessidade de uso em cálculo devem ser 

indicados na perspectiva isométrica. 

1.9 – Bomba de Incêndio: 

 

Quantidade 

 

Tipo 

 

Acionamento 

 

Rendimento 

Potência 

(cv) 

Vazão 

(l/min) 

Altura 

manométrica 

(m) 

       

       

       

 

2 – Outros sistemas 

 

 

3 – Observações 

3.1 – Os sistemas preventivos fixos por hidrantes e por chuveiros automáticos do tipo “sprinklers”, quando for exigido, terão um 

equipamento de pressurização trabalhando em conjunto com uma válvula de fluxo que acionará um alarme sonoro e luminoso, 

localizado na portaria da edificação. O alarme sonoro será do tipo bi-tonal (fá-dó) e deverá ser instalado de tal modo que seja 

audível em todo o prédio, em suas condições normais de uso. 

 

4 – Local e data: 



 

 

 

 

 

 


