REGULARIZAÇÃO

1. Aprovação do
Projeto de
Arquitetura

2. Aprovação do
Projeto de
Incêndio

3. Vistoria
Técnica

3.1 Vistoria para
Licença de
Funcionamento

• O presente destina à processo de regularização sobre Segurança Contra Incêndio e Pânico junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
• O interessado deve atentar para procurar demais segmentos do GDF para regularizar o estabelecimento/edificação, como por exemplo a Administração Regional, Vigilância Sanitária, Secretaria de Agricultura, Defesa Civil, DETRAN-DF, IBRAM e Polícia Civil, entre outros;
• A presente orientação direciona-se para: edificações e estabelecimentos;
• A presente orientação não se destina à eventos (shows, eventos em área públicas, apresentações, corridas, destas juninas, festas diversas, etc);
• O CBMDF disponibiza dois pontos de atendimento com protocolo:
• Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto (subsolo da estação Rodoviária de Brasília, plataforma D próximo à entrada do Metrô - 21041512 - divis.area1@cbm.df.gov.br);
• Na Hora do Riacho Fundo I (Riacho Fundo Mall - QN 07 - em frente à Avenida Principal - Riacho Fundo I - DF - 21044739 e 21074728 - divis.area2@cbm.df.gov.br).

• A primeira etapa é a aprovação do projeto de arquitetura do estabelecimento/edificação junto ao Corpo de Bombeiros Miltar do Distrito Federal;
• Esse processo denomina-se análise do Projeto de Arquitetura em Consulta Prévia;
• Não é necessário - nesse momento - a apresentação da carta de habite-se ou de posse do terreno;
• Não é necessário - nesse momento - a apresentação do projeto de arquitetura aprovado junto à respectiva Administração Regional (posteriomente a Adm. Reg. exigirá a aprovação da arquitetura junto ao CBMDF);
• É necessário a contratação de um arquiteto, engenheiro ou empresa especializada em Segurança Contra Incêndio e Pânico para a elaboração e protocolo do projeto junto ao CBMDF;
• Documentos exigidos: Requerimento de Consulta Prévia (https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-41-39/seguranca-contra-incendio?view=document&id=11492) e ART/RRT do projetista que está fazendo o projeto.

• A segunda etapa é a aprovação do projeto de instalações contra incêndio e pânico junto ao Corpo de Bombeiros Miltar do Distrito Federal;
• Esse processo denomina-se análise do Projeto de Incêndio;
• É necessário e obrigatório a apresentação do projeto de arquitetura aprovado no CBMDF, conforme passo 1;
• Não é necessário - nesse momento - a apresentação do projeto de arquitetura junto à respectiva Administração Regional (posteriomente a Adm. Reg. exigirá a aprovação da arquitetura junto ao CBMDF);
• É necessário a contratação de um arquiteto, engenheiro ou empresa especializada em Segurança Contra Incêndio e Pânico para a confecção e protocolo do projeto junto ao CBMDF;
• Documentos exigidos: Requerimento de Projeto de Incêndio (https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-41-39/seguranca-contra-incendio?view=document&id=11493), Projeto de Arquitetura (ou projeto de incêndio anterior) aprovado no CBMDF e ART/RRT do projetista que está fazendo o projeto.

• Após o passo 1 e 2, o interessado pode solicitar uma Vistoria Técnica in loco ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
• Caso não tenha cumprido o passo 1 e 2, o interessado será notificado a cumprir o passo 1 e 2;
• Há diversos tipos de vistoria, estude os itens 3.1 a 3.4 para verificar qual a vistoria necessária ao seu estabelecimento ou edificação;
• O interessado sempre deve procurar um profissional habilitado e/ou empresa especializada para a execução de serviços e instalações de Segurança Contra Incêndio e Pânico. O CBMDF disponibiza uma lista de profissionais e empresas credenciados em seu site (https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-41-39/seguranca-contra-incendio?view=category&id=24).
• O CBMDF disponibiza dois pontos de atendimento com protocolo:
• Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto (subsolo da estação Rodoviária de Brasília, plataforma D próximo à entrada do Metrô - 21041512 - divis.area1@cbm.df.gov.br);
• Na Hora do Riacho Fundo I (Riacho Fundo Mall - QN 07 - em frente à Avenida Principal - Riacho Fundo I - DF - 2104-4739 e 2107-4728 - divis.area2@cbm.df.gov.br).

• A vistoria para Licença de Funcionamento (antigo Alvará de Funcionamento) deve ser iniciada junto à respectiva Administração Regional;
• O interessado deve verificar na Administração Regional se o estabelecimento enquadra-se na situação de Alto Risco ( caso não se enquadre na situação de Alto Risco, não é necessário a vistoria do Corpo de Bombeiros) - Verificar o Decreto n.º 36.948, de 04 de dezembro de 2015, publicado no DODF n.º 233, 07 de dezembro de 2015;
• O interessado, após ir na Administração Regional, deve protocolar o Requerimento de Licença de Funcionamento (Permanente), emitido pela Adm. Reg. no protocolo do Na Hora da Rodoviária ou no Na Hora do Riacho Fundo I.
• Todos os estabelecimentos e edificações acima de 750 metros quadrados e/ou que tenham sistema de hidrante de parede, chuveiros automáticos, escada pressurizada, alarme manual e detecção de incêndio, SPDA, sistema especiais e Central de Gás devem apresentar o Projeto de Incêndio aprovado, com carimbo de aprovação no CBMDF(passo 1 e 2).
• Documentos exigidos: Requerimento de Licença de Funcionamento emitido pela Administração Regional, Cópia do Projeto de Incêndio aprovado (com carimbo de aprovação do CBMDF), ART/RRT dos sistemas de SCI, Cópia do Projeto de Incêndio da Central de Gás aprovado no CBMDF, (se for o caso) ART/RRT de execução da Central de Gás, Laudo
do Teste de estanqueidade da rede de Central de Gás, ART/RRT do Laudo do Teste de Estanqueidade da Central de Gás, Laudo de Aterramento e de Continuidade Elétrica do SPDA, ART/RRT do Laudo de Aterramento e de Continuidade Elétrica do SPDA (se for o caso).
• O resultado da vistoria é enviado diretamente ao e-mail cadastrado no Protocolo do CBMDF e o interessado deve imprimir e protocolar na respectiva Administração Regional.

• A vistoria para emissão do Laudo de Habite-se somente pode ser protocolada se o ingteressado possuir o Projeto de Incêndio aprovado, com carimbo de aprovação no CBMDF(passo 1 e 2).
• Documentos exigidos: Requerimento de vistoria para Habite-se (https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-41-39/seguranca-contra-incendio?view=document&id=11491), Cópia do Projeto de Incêndio aprovado (com carimbo de aprovação do CBMDF), ART/RRT dos sistemas de SCI, Cópia do Projeto de Incêndio da Central de Gás aprovado no CBMDF (se
for o caso), ART/RRT de execução da Central de Gás, Laudo do Teste de estanqueidade da rede de Central de Gás, ART/RRT do Laudo do Teste de Estanqueidade da Central de Gás, Laudo de Aterramento e de Continuidade Elétrica do SPDA, ART/RRT do Laudo de Aterramento e de Continuidade Elétrica do SPDA (se for o caso);
• As vistorias de Habite-se devem ser, preferencialmente, protocoladas no Na Hora Empresarial do Riacho Fundo I (Riacho Fundo Mall - QN 07 - em frente à Avenida Principal - Riacho Fundo I - DF);
3.2 Vistoria para • O prazo da realização da vistoria é em até 10 (dez) dias;
Laudo de Habite-se • O resultado da vistoria é publicado em Diário Oficial e o interessado deve levar uma cópia do Diário Oficial, com o resultado da vistoria, para a respectiva Administração Regional.

3.3 Vistoria para
Parecer Técnico

3.4 Vistoria
decorrente de
Denúncia

• A vistoria para emissão de Parecer Técnico (Documento assemelhado ao AVCB) deve ser diretamente protocolada no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
• O interessado deve protocolar o Requerimento de vistoria para Habite-se (https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-41-39/seguranca-contra-incendio?task=document.download&id=3047), no protocolo do Na Hora da Rodoviária ou no Na Hora do Riacho Fundo I (verificar endereços acima);
• Todos os estabelecimentos e edificações acima de 750 metros quadrados e/ou que tenham sistema de hidrante de parede, chuveiros automáticos, escada pressurizada, alarme manual e detecção de incêndio, SPDA, sistema especiais e Central de Gás devem apresentar o Projeto de Incêndio aprovado, com carimbo de aprovação no CBMDF (passo 1 e 2).
• Documentos exigidos: Requerimento Padrão, Cópia do Projeto de Incêndio aprovado (com carimbo de aprovação do CBMDF), ART/RRT dos sistemas de SCI, Cópia do Projeto de Incêndio da Central de Gás aprovado no CBMDF, (se for o caso) ART/RRT de execução da Central de Gás, Laudo do Teste de estanqueidade da rede de Central de Gás,
ART/RRT do Laudo do Teste de Estanqueidade da Central de Gás, Laudo de Aterramento e de Continuidade Elétrica do SPDA, ART/RRT do Laudo de Aterramento e de Continuidade Elétrica do SPDA (se for o caso);
• O Parecer Técnico é enviado diretamente ao e-mail cadastrado no Protocolo do CBMDF;
• Em caso de reprovação da vistoria, o CBMDF retornará no prazo de 30 (trinta) dias para verificar o cumprimento das exigências; podendo haver penalidades após 60 (sessenta) dias do recebimento do Parecer Técnico reprovado, caso não se cumpram as exigências.

• Caso o estabelecimento/edificação do senhor tenha sido denunciada, o Corpo de Bombeiros vistoriará a edificação e emitirá um Termo de Notificação;
• O representante legal ou responsável técnico terá o prazo de 05 (cinco) a 30 (trinta) dias para cumprir as exigências ;
• Todos os estabelecimentos e edificações acima de 750 metros quadrados e/ou que tenham sistema de hidrante de parede, chuveiros automáticos, escada pressurizada, alarme manual e detecção de incêndio, SPDA, sistema especiais e Central de Gás devem apresentar o Projeto de Incêndio aprtovado, com carimbo de aprovação no CBMDF (passo 1 e 2).
• Caso o representante legal ou responsável técnico julgue necessitar de mais de 30 dias, deverá protocolar um pedido de Dilação de Prazo, por meio do formuçário especifíco existente no sítio eletrônico do CBMDF;
• Documentos exigidos: Fomulário de Dilação de Prazo (https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-41-39/seguranca-contra-incendio?view=document&id=11497), Cópia da Notificação, Cópia do Projeto de Incêndio aprovado (com carimbo de aprovação do CBMDF), ART/RRT dos sistemas de SCI, Cópia do Projeto de Incêndio da Central de Gás aprovado no
CBMDF, (se for o caso) ART/RRT de execução da Central de Gás, Laudo do Teste de estanqueidade da rede de Central de Gás, ART/RRT do Laudo do Teste de Estanqueidade da Central de Gás, Laudo de Aterramento e de Continuidade Elétrica do SPDA, ART/RRT do Laudo de Aterramento e de Continuidade Elétrica do SPDA (se for o caso).

