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1. ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO NO SAC-BM
1.1. Primeiramente, para acessar os serviços oferecidos pelo Corpo de
Bombeiros, digite o endereço eletrônico:
www.bombeiros.pe.gov.br/web/cbmpe/atestado-de-regularidade
Em seguida, clique no ícone do Portal de Atendimento ao Contribuinte. A
partir da tela abaixo, será disponibilizado o serviço “Solicitação de Atestado
de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco”, clicar no botão
indicado:

1.2. Na página seguinte, serão disponibilizados os tipos de serviços do
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, caso seja sua primeira vez
acessando o sistema, será necessário clicar no botão “cadastre-se”:
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1.3. Para ter acesso aos serviços oferecidos, forneça os seguintes dados:
- CPF;
- Nome;
- E e-mail.
Em seguida, confirme os dados informados:
- Confirmação de E-mail;
- Senha com no mínimo 6 dígitos;
- E confirmação de senha.

1.4. Após o preenchimento, será enviado para o email informado, um link,
o solicitante deverá confirmar o cadastro clicando no link enviado:
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2. ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE ATESTADO DE REGULARIDADE
(AVCB)
Para acessar o Portal de Atendimento ao Contribuinte, clique no botão
“portal do atendimento ao contribuinte”:

2.1. A partir da tela abaixo, será disponibilizado o serviço “Solicitação de
Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco” clicar
no botão indicado.
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2.2. Caso já tenha realizado o cadastro, basta acessar o sistema com login e
senha para entrar no sistema. Caso tenha esquecido sua senha de acesso,
clique em “esqueci minha senha” e será enviado um link para redefinição
de senha. Em seguida, informe seu E-mail e senha. Confirme os caracteres
de acordo com o solicitado.

2.3. Na área interna, clique no link: “nova solicitação de vistoria”
posicionada na parte superior do lado esquerdo de sua tela, na qual deve
selecionar pessoa física ou pessoa jurídica e consequentemente preencha
os respectivos dados do profissional:
- CPF ou CNPJ;
- Nome da empresa;
- Razão social;
- E nome de fantasia.
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Em seguida, selecione se é um evento temporário, se sim, informe o
período do evento, data de início e término, o tipo de evento temporário e
selecione se o evento ocorrerá em local aberto e sem cobranças de
ingressos, e se há controle de público, se não, preencha apenas os dados
de telefone, celular, e-mail da empresa e do profissional.
Selecione código CNAE, digitando o código ou a descrição usando
autopreenchimento, em seguida selecione o tipo e subtipos de
classificação da ocupação e clique no botão prosseguir.
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2.4. Selecione a cidade onde está localizado o estabelecimento, a qual deve
ser a mesma presente na ficha de inscrição do CNPJ, caso o município
possua taxa de prevenção e extinção de incêndio, deve se dispor do
numeral sequencial ou inscrição municipal do estabelecimento, para fins
de consulta da taxa de bombeiros. Se a situação da taxa de bombeiros
estiver irregular, é necessário clicar em “clique aqui” para quitar os débitos.
O contribuinte pode dar continuidade ao processo de vistoria. Caso a
situação da taxa de bombeiros seja regular, clique no botão prosseguir.
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2.5. Informe o sequencial do imóvel ou inscrição imobiliária:

2.6. Na Etapa 3 (três) preencher os dados do endereço, acrescido de ponto
de referência e horário de funcionamento do estabelecimento, em seguida,
clique no botão prosseguir.
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2.7. Na etapa 4 (quatro) seleciona-se o risco da ocupação: residencial,
comercial ou industrial. Discrimine a área construída do estabelecimento,
em seguida responda uma sequência de perguntas com “sim” ou “não” e
facultativamente preencha a altura da edificação, número de pavimentos e
capacidade máxima de pessoas.
De acordo com o que for preenchido e respondido pelo contribuinte,
surgirá um campo para número de projeto ou memorial aprovado ou
termo de permissão, o qual exigirá projeto de segurança contra incêndio
para o referido estabelecimento.
A exigência de projeto de segurança segue as regras de segurança
previstas no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico de
Pernambuco.
Para melhores informações compareça ao Centro de Atendimento ao
Cidadão do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida João de Barros 399,
em seguida clique no botão prosseguir.
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2.8. Na etapa 5 (cinco) finalização, apresenta-se o valor da taxa de vistoria e
deve-se assinar o termo de responsabilidade, assumindo plena
responsabilidade por todas as informações prestadas, em seguida clique no
botão “concluir solicitação”:
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3. ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
(PCI).
3.1. Abaixo temos a figura da tela do website do CBMPE.

3.2. A partir da tela abaixo, será disponibilizado o serviço “Solicitação de
Aprovação de Projeto de Segurança” clique no botão indicado.
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3.3. Em seguida, informe seu E-mail e senha. Confirme os caracteres de
acordo com o solicitado.

3.4. Para uma nova solicitação de aprovação de PCI preencha todos os
dados solicitados nos campos abaixo, de acordo com exemplo da imagem:

3.5. Preencha os campos referentes ao endereço do imóvel.
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3.6. Preencha as informações sobre o endereço do imóvel:

3.7. Preencha o memorial descritivo preliminar, observando sempre, os
campos obrigatórios:
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3.8. Por fim, preencha todos os campos solicitados e clique no termo de
responsabilidade, para responsabilidade dos dados informados.
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4. ORIENTAÇÕES GERAIS TELEATENDIMENTO DO CAT / RMR
O Objetivo deste item é orientar os usuários do Sistema SACBM a solicitar o
teleatendimento com uso da plataforma google meet através do site do
CBMPE. Exemplos de serviços do CAT/RMR que poderão ser atendidos
4.1. SERVIÇOS OFERECIDOS NO TELEATENDIMENTO:
4.1.1. O Teleatendimento no CAT / RMR poderá ser usado para diversos
serviços, dentre eles:
a) Retirar dúvidas sobre processos dos Atestados de Regularidade;
b) Solicitar desinterdições;
c) Agendar reunião com o Comandante do CAT / RMR;
d) Verificar a previsão de realização de vistorias;
e) Solicitar revisão de exigência por meio de Comissão Interna de
Atividades Técnicas do CAT / RMR;
f) Dúvidas sobre concessão de Termos de Compromisso;
g) Dúvidas sobre correções de Atestado de Regularidade (AR) / AVCB
4.2. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AGENDAMENTO:
4.2. Alguns pré-requisitos são necessários para o agendamento:
a) Possuir conta Google (gmail);
b) Dar preferência ao uso de computadores (desktop ou notebook), pois
possibilitará o compartilhamento de tela com plantas e documentos com
maior facilidade, webcam e microfone;
OBS: O teleatendimento pode ser realizado através de celular, porém com
suas limitações;
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4.3. PROCEDIMENTOS PARA AGENDAMENTO
4.3. A seguir iremos detalhar quais ações a serem tomadas para
agendamento:
a) Dirigir-se até o agendamento clicando na imagem do site do CBMPE,
sendo direcionado para o site https://agendamento.bombeiros.pe.gov.br/;

b) Solicitar o agendamento, selecionando o botão SERVIÇOS DO CAT –
REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO;
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c) No campo “E-MAIL” deve ser fornecida uma conta Gmail para que seja
disponibilizado o LINK do teleatendimento, na data e horário escolhidos. O
não fornecimento de uma conta Gmail impossibilitará o atendimento pelo
Corpo de Bombeiros;
d) No horário escolhido pelo solicitante, será enviado um convite pelo
atendente do CAT/RMR para a conta Google fornecida (Gmail) no
agendamento;
e) Posteriormente o usuário deverá clicar em “Participar da reunião”;

e) Para participar da reunião, o usuário deve clicar em “Participar agora”
para iniciar o teleatendimento;
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4.4. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES ANTES DO ATENDIMENTO
4.4.1 Testar e familiarizar-se previamente com os recursos da aplicação
para evitar atrasos e contratempos técnicos. Serão tolerados atrasos de 5
minutos do horário previsto.
4.4.2 O teleatendimento terá o tempo máximo de 20 minutos por
agendamento.
4.4.3 Em caso de desistência do teleatendimento, o solicitante deverá
cancelar seu agendamento.
4.4.4 Para envio de documentações o interessado deverá digitalizar em pdf
e enviar para cat.rmr@bombeiros.pe.gov.br.
4.4.5 Para as documentações de termo de compromisso imprescindíveis ao
trâmite do processo deverão ser entregues no Corpo da Guarda, em
envelope fechado com as identificações do emitente e no campo
destinatário: Ao Centro de Atividades Técnicas da RMR e aguardar
resolução por meio de email que deve constar no próprio documento.
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5. ORIENTAÇÕES GERAIS DE SUBMISSÃO DE PROJETOS DE INCÊNDIO DAS
EDIFICAÇÕES JUNTO À COMISSÃO INTERNA DE ATIVIDADES TÉCNICAS
5.1. DEFINIÇÕES E COMPETÊNCIAS
5.1.1 A Comissão Interna de Atividades Técnicas (CIAT) é uma unidade
recursal prevista no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do
Estado de Pernambuco (COSCIP), Decreto Estadual nº 19.644, de 13 de
março de 1997, destinada à análise dos projetos de incêndio das
edificações que não atendem aos critérios de segurança contra incêndio e
pânico previstos no COSCIP, quando o responsável técnico solicita recorrer
à CIAT por conta de discordância com os analistas quanto ao laudo de
exigência, ou ainda impossibilidade física e/ou estrutural para alteração na
edificação.
5.2. DO PROCESSO DE ANÁLISE
5.2.1 Informações necessárias
5.2.1.1 Orienta-se que os recursos impetrados pelos proprietários e/ou
responsáveis técnicos tenham as informações necessárias para subsidiar a
tomada de decisão da CIAT, dos quais podemos citar:
a) Relatório descrendo as impossibilidades de alteração e/ou possíveis
discordâncias das inconformidades apontadas pelo analista de projeto,
conforme ANEXO G da NT 1.02/2021;
b) Ano de construção da edificação e documento comprobatório (Ficha do
Imóvel, Ata da Assembleia Geral, Certidão do proprietário atestando a
informação, ou outro documento de igual valor comprobatório);
c) Medida compensatória satisfatória para o risco ou sistema que está
inadequado, nos termos do art. 28, §1º e art. 327, COSCIP c/c NT
1.02/2022;
d) Registro fotográfico.
5.2.2. Procedimentos para solicitação
5.2.2.1 Durante a análise do projeto da edificação pelo analista, restando
itens que sejam objeto desta Comissão, o responsável técnico deverá
indicar no sistema do CBMPE que solicita a análise da CIAT, para que o
analista classifique a exigência como pré-questionada (PQ).
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5.2.2.2 Observaremos o passo a passo realizado no processo de submissão
de projeto de combate a incêndio, PCI, e projetos de arquitetura (quando
necessário), PA, no sistema virtual (portal de atendimento ao cliente) do
Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco:
a) 1º Passo: Estando o processo com guia (botão) liberada para submissão
à Comissão Interna, e já ajustados os detalhes referentes ao projeto nas
pranchas .PDF, deve-se anexar e salvar as plantas com a nova revisão do
projeto.

b) 2º Passo: Uma vez anexadas as plantas referentes à nova revisão do PCI
e/ou PA, deve-se retornar para a página de histórico do requerimento,
clicando no botão “voltar para o detalhamento”.
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c) 3º Passo: Existindo algum ajuste da quantidade de equipamentos e/ou
informações pertinentes ao projeto que constem no memorial descritivo,
deve-se ajustá-lo, clicando no botão “ajustar memorial descritivo”.

d) 4º Passo: Após finalizados os ajustes no memorial, deve-se concluir essa
etapa e retornar para a página de histórico do requerimento, clicando no
botão “Concluir Memorial Descritivo”.
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e) 5º Passo: Concluídos os ajustes de planta e memorial, recorre-se à
comissão interna clicando no botão “Recorrer à Comissão Interna”.

f) 6º Passo: Clicando no Botão “Adicionar arquivos”, anexa-se o documento
em .PDF, contendo a argumentação sobre os pontos pré-questionados
observados pelo analista.
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g) 7º Passo: Após adicionados os arquivos, clicamos em “iniciar upload”
para que o documento seja de fato submetido no sistema.

h) 8º Passo: Aqui no último passo, informamos na guia Argumentação que
a defesa em formato .PDF segue em anexo e clicamos no botão “Solicitar”
para assim iniciar a tramitação do processo.
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5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.3.1 Projetos de incêndio que começaram tramitando físicamente e foram
transformados em digitais e alguns projetos digitais podem apresentar
problemas de tramitação no sistema, impossibilitando que a CIAT
identifique a solicitação de análise.
5.3.2 Caso o prazo de resposta no sistema seja superior a 60 dias,
recomenda-se
o
envio
de
email
para
o
contato
comissaointerna.ciat@bombeiros.pe.gov.br, informando o protocolo e o
problema no título (Ex: PROT. 181020000000 – PROJETO SEM
ANDAMENTO POR 60 DIAS), descrevendo maiores informações no corpo
do email.
5.3.3 Não usamos o email funcional para responder laudos de exigências ou
problemas das edificações, apenas para resolver problemas de tramitação
de projetos no sistema do CBMPE.
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