Manual de orientação do sistema SIMPLESBM
do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará
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Secretaria da Segurança Pública
e Defesa Social

Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação

Manual
de orientação do sistema SimplesBM
do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

A Secretaria da Segurança Publica e Defesa Social (SSPDS) junto ao Corpo de
B o m b e i r o s M i l i t a r d o C e a r á ( C B M C E ) e Te c n o l o g i a d e I n f o r m a ç ã o e C o m u n i c a ç ã o
(COTIC) desenvolveram o sistema SimplesBM no intuito de melhor servir a sociedade,
agilizando e otimizando os procedimentos de legalização/simpliﬁcação no Corpo de
Bombeiros de novas empresas com baixo potencial de risco de incêndio.
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Para ter acesso ao sistema SimplesBM o usuário deverá acessar o site da Junta Comercial do
Estado do Ceará (JUCEC) (http://www.jucec.ce.gov.br) e clicar em Consultar Formalização ou
acessar o sistema do processo de abertura da empresa na JUCEC através do e-mail enviado ao
requerente.

Na tela seguinte adicione o número de protocolo da JUCEC e clique em

Pesquisar

No quadro Corpo de Bombeiros
clique em Orientações
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Login
Para acessar o sistema o usuário deverá fazer o login usando o CPF do requerente cadastrado
na JUCEC e a senha que o sistema SimplesBM gera automaticamente e envia para o e-mail.

Preencha os campos e
clique em Logar

Recuperar Senha
Caso o usuário tenha esquecido sua senha, o ele podera recuperá-la clicando em
após clicar, o sistema abrirá a tela de recuperação de senha.

Preencha os campos e
clique em Recuperar
será enviada uma nova senha
para o e-mail cadastrado.

Em caso de dúvidas:

Ligue para o suporte técnico 0800 - 280 1158
para mais informações ligue 3101 - 2394
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Página Principal
Após efetuar o login o usuário será direcionado para a página Principal. Clique em
Estabelecimento/Ediﬁcação.

Estabelecimentos / Ediﬁcações
Clicando em

o usuário deve preencher os dados necessários para que seja validado o requerimento.

Informações Complementares da Ediﬁcação
Responsável

O usuário/requerente deverá selecionar o nome do responsável pela ediﬁcação. Caso o ele
tenha no seu cadastro o número de telefone e e-mail, o sistema trará automaticamente, caso não, o
usuário deverá adicioná-los ao procedimento e em seguida clicar em Próximo .

Próximo
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Segurança

O sistema requer informações complementares da ediﬁcação. Informe a quantidade de
pavimentos da ediﬁcação, em seguida adicione a quantidade de subsolos e, por ﬁm, selecione a
classiﬁcação do estabelecimento.
Selecione a resposta sobre a isenção da taxa de vistoria técnica e clique em Próximo .

Obs: Caso o usuário clique
em ‘‘SIM’’ não será gerada a
taxa ao final do processo.
Neste caso, o usuário deverá
comparecer ao corpo de
Bombeiros com a
ocumentação necessária pra
dar entrada no processo
formal de vistoria técnica.
Próximo

Voltar

Declaração

Atenção! Nesta aba veriﬁque atentamente as perguntas técnicas de sua ediﬁcação que
elas determinarão se haverá ou não necessidade de vistoria prévia.
Ao ﬁnal marque a declaração de responsabilidade de informações prestadas e clique em

Voltar
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Procedimentos

Esta aba traz a cartilha de orientações de
procedimentos simpliﬁcados no Corpo de
Bombeiros Militar. E informa sobre o processo
de simpliﬁcação de empresas de baixo risco
deﬁnido pela norma técnica Nº17.
A cartilha apresenta as exigências
técnicas como o proprietário/responsável da
ediﬁcação deverá instalar os equipamentos de
segurança contra incêndio para uma vistoria
posterior do Corpo de Bombeiros.

Próximo

Voltar

As exigências técnicas são: Extintores de Incêndio, Saída de Emergência, Sinalização de
Emergência, Iluminação de Emergência.
Norma técnica Nº17 acesse o link: http://cat.cb.ce.gov.br/index.php/normas-tecnicas?cssﬁle=principal2.css

Anexo

Caso sua ediﬁcação possua área construída superior a 200m² e/ou possua mais de um
pavimento, o proprietário deverá contratar um proﬁssional técnico habilitado, arquiteto, engenheiro civil
ou engenheiro eletricista e mecânico com especialização em engenharia de segurança do trabalho
para emitir a anotação/registro de responsabilidade técnica (ART/RRT) das instalações de segurança
contra incêndios, e anexar no sistema (ART/RRT) e preencher as informações do proﬁssional.

(ART/RRT) das instalações de segurança contra incêndios

Voltar

Próximo

Obs: Caso a ediﬁcação seja classiﬁcada como alto risco o usuário/requerente poderá visualizar o
status de INDEFERIDO na página principal e não será gerada a taxa de vistoria técnica para
pagamento ao ﬁnal do processo. Isso implicará no não recebimento do certiﬁcado de licença prévia
devendo, portanto comparecer ao Corpo de Bombeiros para dar entrada no processo formal de vistoria
técnica.
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Finalização

Ao ﬁnal do preenchimento dos dados solicitados pelo sistema SimplesBM, o usuário deverá
salvar as informações prestadas clicando em Salvar as informações

Voltar

Estabelecimentos
Nesta tela o usuário pode visualizar o status do procedimento,
Imprimir Boleto.

Detalhar,

Editar,

Para detalhar um procedimento clique em

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

Detalhamento De Ediﬁcação
Ao final do processo é possível
visualizar os dados da edificação
antes do salvar as informações
e enviar o procedimento.
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Para editar um procedimento clique em
algum dado.

. O usuário poderá editar o procedimento caso tenha errado

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

Para enviar um procedimento clique em
poderá mais ser editado.

. ATENÇÃO! Ao clicar em enviar o procedimento não

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

PREENCHIDO

Obs: status do mesmo passa a ser DEFERIDO, INDEFERIDO ou AGUARDANDO.

Após o sistema classiﬁcar como DEFERIDO, ou seja, como ediﬁcação de baixo risco, ﬁcará disponível
a opção para gerar o boleto da taxa de vistoria. Clique em
para gerar o boleto.

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

DEFERIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

INDEFERIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

AGUARDANDO

INDEFERIDO
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Para imprimir o boleto da taxa de vistoria clique em

. Será salvo no seu computador o arquivo PDF.

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

DEFERIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

DEFERIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

DEFERIDO

NOME FANTASIA

CPF/CNPJ

DEFERIDO
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O
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E
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Download do Certiﬁcado de Licença Prévia
Após o pagamento do boleto o usuário deverá aguardar o Certiﬁcado de Licença Prévia do Corpo de
Bombeiros do Ceará (CLPCB) que habilitará a opção
download no sistema.

DEFERIDO

Obs: O CLPCB será enviado para o e-mail do requerente ou poderá ser acessando no site da JUCEC.
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