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1. PROCESSO SIMPLIFICADO – CERTIFICAÇÃO PRÉVIA 
 
O Processo Simplificado é o processo de licenciamento para o exercício de determinada 

atividade econômica em um estabelecimento indicado, sendo realizado por meio do 

fornecimento de informações e declarações pelo empreendedor. Este processo dispensa 

a prévia inspeção in loco e implica na assunção de responsabilidade pelo empresário e 

pessoa jurídica da instalação e manutenção dos requisitos de segurança contra incêndio 

e pânico, sob pena de aplicação de sanções administrativas. Caso cumpra todos os 

requisitos descritos no item 6.2.2 da Norma Técnica 01 e após a conferência de 

documentação, o estabelecimento obterá o Certificado de Conformidade. 

 

1.1 A solicitação de avaliação do Processo pode ser feita no sítio do CBMGO através do 
Menu Serviços/Inspeção e Análise de Projetos. 
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1.2 Solicitar Serviço / Inspeções 
 

 
 

 
1.3 Vistoria para Funcionamento* ou Habite-se** 
 

 
 
* Vistoria para Funcionamento – Vistoria feita anualmente após a emissão do Habite-se ou para Ocupações 
Temporárias; 
** Vistoria para Habite-se - Habite-se (“ocupe-se”, “alvará de utilização”): ato administrativo emanado de 
autoridade competente que autoriza o início da utilização efetiva de construções ou edificações. 

 
1.4 Deverão ser preenchidos o CPF do responsável pelo empreendimento ou o CNPJ 
da empresa e o CEP da edificação a ser certificada. 
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1.5 Ao preencher os dados da edificação, caso esta já tenha sido emitido habite-se ou 
certificação anterior, os serviços serão listados abaixo e poderá ser renovado apenas 
clicando na opção “Renovar”. 
 

 
 
1.6  Para novas solicitações será aberta a tela de cadastro a seguir onde deverão ser 
preenchidos os dados obrigatórios: 
 

 CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica); 

 Nome do Responsável pela edificação; 

 E-mail de contato do responsável; 
 
*Empresa optante pelo MEI deverá anexar documentação que comprobatória para a isenção da taxa de inspeção;  

 
Clicar em “Avançar” 
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 Nome do Solicitante do serviço; 

 E-mail do solicitante do Serviço; 

 Tipo de Solicitante;  

 Responsável  
 

Clicar em “Avançar” 
 

 
 

 CEP da Edificação e clicar a tecla TAB (CEP não reconhecido deverá ser preenchido o Município, 

Bairro e Logradouro); 

 Município, Bairro e Logradouro (Caso o CEP não seja reconhecido); 

 Quadra 

 Lote 

 Unidade de Entrega 
 

Clicar em “Avançar” 
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 Deve-se então clicar no item CNAE e digitar o CNAE (Conforme Código Nacional 
de Atividade Econômica) ou a OCUPAÇÃO (Conforme Norma Técnica 01) principal 
e selecionar uma das opções listadas.  

 Inserir a Área deste CNAE / Ocupação na edificação e clicar em incluir.  
 

 
 
Deverão ser inseridos todos os CNAE / Ocupações da edificação com as devidas áreas, 
de forma que a contemple a área total da edificação. 
 
Caso o serviço solicitado seja referente a um Evento Temporário (festas, shows, rodeios, 
feiras, etc...) deverá ser marcada a opção SIM no questionário. 
 
Após esses itens preenchidos deverá clicar em “Finalizar Cadastro”. 
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1.7 Para as edificações abaixo de 750m2 será iniciado o questionário para verificação dos 
requisitos exigidos no item 6.2.2 da NT-01 – Certificação Prévia. 
 

 
 

Após o preenchimento do questionário, clicar em “Validar”. 
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1.8 Caso os itens preenchidos estejam conforme os requisitos para a Certificação Prévia, 
será mostrado um aviso de confirmação e um mapa para marcar a localização da 
edificação.  
 

 
 

 
 
1.9 Após a identificação do local, serão mostrados todos os dados inseridos na solicitação 
para confirmação. Caso todas as informações estejam corretas, clicar em “SIM”. 
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1.10 Com a confirmação dos dados informados no preenchimento do formulário será 
gerado o Número do Protocolo da solicitação do serviço com o valor do Boleto referente à 
taxa de serviço e as opções de Imprimir DARE* e Imprimir Recibo. 
* (Vide seção referente a Documentos de cobrança neste manual).  

 

 
 
Antes de finalizar, clicando em “Avançar”, é possível anexar, os arquivos exigidos 
para a conferência da certificação prévia, clicando em “+inserir arquivos”. 
 
Caso não deseje anexar nenhum arquivo neste momento basta clicar em 
“Concluir” para encerrar o processo. 
 

  
OBS – 1:. O processo só estará disponível para conferência pela OBM após 
anexados os documentos obrigatórios (vide seção referente a “Documentos 
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Obrigatórios nos Processos” neste manual) e a compensação bancária referente ao 
pagamento da taxa de inspeção (vide seção referente a “Documentos de cobrança” 

neste manual). 
 
OBS – 2:. Após a avaliação da documentação pela OBM, caso exista alguma 
pendência no processo, esta exigência poderá ser visualizada consultando 
os andamentos do processo, conforme descrito na seção “Consultando 
Serviços”, disponível neste manual.  
 
OBS – 3:. O processo com pendência em documentação só retornará para 
conferência após a inserção de novo documento, ao consultar o serviço. 

2. PROCESSO TÉCNICO E PROCESSO TÉCNICO PARA OCUPAÇÕES 

TEMPORÁRIAS 
 
O Processo Técnico e o Processo Técnico para Ocupações Temporárias são processos 
onde obrigatoriamente haverá conferência de documentação e inspeção na edificação 
ou área de risco.  
 
A solicitação de avaliação do Processo pode ser feita no sítio do CBMGO seguindo os 
itens 1.1 a 1.6 e 1.10 deste manual. 

2.1 Após a abertura do protocolo e a compensação bancária da taxa de serviço (vide seção 

referente a “Documentos de cobrança” neste manual) serão avaliados os documentos inseridos 
ao processo e repassado ao vistoriador para proceder à inspeção na edificação.  

Os documentos poderão ser inseridos no Processo desde a abertura até o momento em 
que seja distribuído ao vistoriador para proceder à inspeção. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Quando houver a distribuição, a opção de anexar documentos estará temporariamente 
desabilitada. 

 

 

 
Será liberado novamente após o termino da inspeção e lançamento das exigências no 
serviço.  
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As exigências referentes à documentação ou a inspeção realizada na edificação poderão 
ser acompanhadas conforme descrito na seção “Consultando Serviços”, disponível 
neste manual.  

A documentação referente às exigências poderá ser anexada ao processo e avaliada 
quantas vezes forem necessárias até a regularização, SEM A NECESSIDADE DE 
“SOLICITAR RETORNO DE INSPEÇÃO”. 

 

Após anexar um novo documento ao serviço (Vide como anexar documentos na seção 
“Consultando Serviço”) este ira novamente para conferência pela OBM, não havendo 
necessidade de ligar solicitando o serviço. 

Exigências que demandam inspeção na edificação, após a devida regularização da 
edificação, deverá ser solicitado o retorno clicando em “Solicitar Retorno de 
Inspeção”.* 
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* O pagamento da taxa de inspeção dará direito à realização de uma inspeção e dois 
retornos dentro do período de um ano. 

Caso o processo não seja finalizado nas 3 visitas, clicando em “Continuar”, o protocolo 
será suspenso e o serviço poderá ser continuado clicando em “Reativar Serviço”.  

 

 

Será gerado um novo boleto de cobrança de taxa de serviço para continuidade da 
Certificação e após a compensação bancária da taxa de serviço (vide seção referente a 

“Documentos de cobrança” neste manual) serão seguidos novamente os passos a partir do 
item 2.1 deste manual. 
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3. CONSULTANDO SERVIÇOS 
 
3.1 Os serviços solicitados junto ao Corpo de Bombeiros poderão ter seu andamento 
consultado no sítio do CBMGO através do Menu Serviços/Inspeção e Análise de 
Projetos. 
 

 
 
 

 
Inserindo o Número do Protocolo e o CNPJ/CPF poderão ser visualizados os 
andamentos dos serviços de Análise/Substituição de Projeto e Vistoria de Habite-se ou 
Funcionamento. 
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Ao clicar nas exigências pendentes em Tipo de Andamento...  
 

 
 
...serão mostradas as pendências no processo.  

 

 
 
3.2 Poderá ser anexado um novo documento para avaliação no processo na opção 
“Clique aqui” 
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Processos com pendência em documentação só retornarão para conferência após a 
inserção de novo documento. 

Processos com pendências que demandam inspeção na edificação, após a devida 
regularização da edificação, deverá ser solicitado o retorno clicando em “Solicitar 
Retorno de Inspeção”.* 

 

4. DOCUMENTOS DE COBRANÇA 
 
Ao finalizar a solicitação dos serviços de vistoria de habite-se ou vistoria de 
funcionamento será gerado um boleto referente a taxa de serviço, conforme valor previsto 
no Código tributário Estadual.  
 
As solicitações efetuadas no Município de Goiânia terão o Documento de Arrecadação 

de Receitas Estaduais (DARE) automaticamente e já disponível para pagamento e 
compensação automática do pagamento. 
 
As solicitações efetuadas para os demais municípios do Estado, que não possuem 
compensação automática, deverá ser feito contato com o Quartel responsável solicitando 
a baixa da taxa. 
 
Os entes que fazem jus a isenção de taxa de serviço deverão anexar ao processo 
documentação que comprove esta isenção e entrar em contato com a OBM responsável 
pelo serviço para efetuar a avaliação da documentação anexada ao processo e, se for o 
caso, a isenção da taxa.  
 
O processo só estará disponível para conferência pela OBM após anexados os 
documentos obrigatórios (vide seção referente a “Documentos Obrigatórios nos 
Processos” neste manual) e a compensação bancária ou isenção referente ao pagamento 
da taxa de inspeção.  
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5. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NOS PROCESSOS 
 

5.1 – PROCESSO SIMPLIFICADO 
 

a) Declaração (Anexo G – Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso) 
preenchida e assinada pelo proprietário ou responsável informando que a 
edificação está de acordo com as condições estabelecidas para a dispensa de 
inspeção e que foram cumpridas todas as medidas de segurança contra incêndio e 
pânico exigidas pela presente NT;  

b) Nota fiscal de compra ou recarga dos extintores de incêndio da edificação;  

c) Cópia do Certificado de Conformidade da edificação em que o estabelecimento 
está inserido. Estão dispensados deste item os estabelecimentos que possuam 
saída direta para a via pública.  

i. Os empreendimentos de prestação de serviço que exercem suas atividades em edificações 
exclusivamente residenciais (pontos de referência) que não caracterizem ocupação mista 
(exercício de outra atividade auxiliar que demande medidas de segurança contra incêndio e 
pânico) estão dispensados das exigências “b” e “c”. 

ii. As unidades que não possuem compensação automática da taxa de serviço deverão 
anexar o comprovante do pagamento da taxa de serviço. 

d) Empresas optantes pelo MEI deverão anexar documentação que comprove essa 
classificação para isenção da taxa de inspeção. 
 

 5.2 PROCESSO TÉCNICO E PROCESSO TÉCNICO PARA OCUPAÇÕES 
TEMPORÁRIAS 
 

Neste processo a documentação obrigatória dependerá das características da ocupação 
na edificação, sendo apresentada uma listagem de possíveis documentos abaixo, mas 
não descartando algum outro previsto na NT-01: 
 

a) Nota fiscal de compra ou recarga dos extintores de incêndio da edificação;  

b) Para ocupações temporárias realizadas em instalações permanentes, Cópia do 
CERCON da instalação permanente; 

c) De acordo com as características das edificações e áreas de risco, os documentos 
de responsabilidade técnica podem ser solicitados;  
 

i. De instalação, inspeção e/ou manutenção do sistema de hidrantes ou 
mangotinhos;  

ii. De instalação, inspeção e/ou manutenção do sistema de iluminação de 
emergência (Quando alimentados por grupo motogerador);  

iii. De instalação, inspeção e/ou manutenção do grupo motogerador (Somente 
quando alimentar algum sistema de combate a incêndio);  

iv. De instalação, inspeção e/ou manutenção do sistema de pressurização da 
escada de segurança;  

v. De instalação, inspeção e/ou manutenção do elevador de emergência;  

vi. De instalação, inspeção e/ou manutenção do revestimento dos elementos 
estruturais protegidos contra o fogo;  

vii. De instalação, inspeção e/ou manutenção da central de GLP;  

viii. De instalação, inspeção e/ou manutenção de instalações internas de GLP;  

ix. De instalação, inspeção e/ou de manutenção dos sistemas de chuveiros 
automáticos;  
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x. De instalação, inspeção e/ou manutenção do sistema de detecção de 
incêndio;  

xi. De instalação, inspeção e/ou manutenção do sistema de controle de 
fumaça;  

xii. De instalação, inspeção e/ou manutenção do emprego de material de 
acabamento e revestimento;  

xiii. De instalação da segurança estrutural da edificação (Somente para 
inspeção de Habite-se);  

xiv. De instalação, inspeção e/ou manutenção da compartimentação vertical de 
shafts e de fachada envidraçada ou similar;  

xv. De instalação, inspeção e/ou manutenção do sistema de alarme de incêndio;  

xvi. De instalação, inspeção e/ou manutenção do sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas – SPDA;  

xvii. De instalação, inspeção e/ou manutenção das instalações elétricas de baixa 
tensão;  

xviii. De instalação, inspeção e/ou manutenção dos sistemas de controle de 
explosão de silos;  

xix. De instalação de estruturas e das lonas de cobertura com material 
específico, conforme determinado na NT-10, para ocupação com lotação 
superior a 200 pessoas (Não se aplica em montagens abertas lateralmente);  

xx. De instalação de arquibancadas e arenas desmontáveis;  

xxi. De instalação de brinquedos de parques de diversões;  

xxii. De instalação de palcos e palanques;  

xxiii. De instalação de armações de circos;  

xxiv. De instalação das instalações elétricas de montagens provisórias e 
temporárias.  
 

d) Atestado de brigada contra incêndio e pânico; 

e) Termo de responsabilidade de saídas de emergência; 

f) Termo de Responsabilidade de Lotação Máxima; 

g) Termo de Responsabilidade de Hidrante Urbano; 

h) Certificado de Formação de Brigadista Efetivo; 

i) Autorização do Departamento de Aviação Civil; 

j) Autorização do Departamento de Produtos Controlados da Polícia Civil (DPC); 

k) Quando se tratar de comércio ou armazenamento de fogos de artifício deve-se 
apresentar:  

i. Certificado de Registro fornecido pelo Exército Brasileiro;  

ii. Licença de funcionamento para atividade de comércio de fogos de artifício 
expedida pela prefeitura municipal.  

l) Quando se tratar de Espetáculo Pirotécnico: 
i. Requerimento do promotor do evento (festividade), solicitando a análise do 

plano de segurança e posterior inspeção técnica no local do espetáculo 
pirotécnico, conforme modelo do Anexo A; 

ii. Guia de recolhimento de taxa pela prestação de serviços, de acordo com 
legislação pertinente em vigor; 

iii. Cópia do Registro atualizado do Técnico em Pirotecnia (Blaster); 
iv. Contrato de queima de fogos no qual conste a relação de fogos e realização 

do rescaldo sob a responsabilidade da contratada; 
v. Autorização do órgão ambiental competente, quando da realização de 

espetáculo pirotécnico nas proximidades de Unidades de Conservação; 
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vi. Plano de Segurança (conforme NT-30) em duas vias elaborado e assinado 
pelo Blaster. 


