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INTRODUÇÃO 
 

Base Legal para Serviços e Capacitação de 
Bombeiros Profissionais Civis 

 
 

A Profissão de Bombeiro Profissional Civil existe no país desde os anos 60, difundido 
pelas grandes empresas internacionais que trouxeram este conceito para o Brasil e os 
Bombeiros Voluntários já existem desde o início das atividades de comércio marítimo no 
Brasil. Constantes conflitos de identidade entre os próprios profissionais no mercado em si e 
até com Bombeiros Estaduais (Militares), a desinformação e outras peculiaridades marcaram 
a historia da profissão. 
 

Desde 1991 um projeto de Lei Federal para regulamentar a profissão ficou engavetado 
nos tramites do congresso por mais de 17 anos, sendo aprovada em 12 de janeiro de 2009. 
No decorrer deste tempo, associações, sindicatos, entidades e heróis solitários surgiram em 
prol da profissão, normas foram publicadas e evoluiu-se muito desde os anos 80 e 90 quando 
se fazia o curso de Bombeiro Profissional Civil em um final de semana, depois em uma 
semana e hoje em média de 3 a 6 meses. 
 

Na história da profissão surgiram pessoas de má fé, oferecendo para pessoas e 
empresas desinformadas coisas que não existiam, explorando estudantes e profissionais de 
forma absurda, causando prejuízos e desgastes à profissão, sendo que, ainda hoje, o meio é 
fértil para este tipo de malfeitor, pois se criou a lei e não se indicou o órgão responsável por 
credenciar as escolas de formação de bombeiro profissional civil, e diante disto, o curso ainda 
que profissionalizante, enquadra se como livre, conforme estabelece o DECRETO Nº 5.154 
DE 23 DE JULHO DE 2004, não necessitando de prévia autorização para funcionamento nem 
de posterior reconhecimento do conselho de educação competente, sendo que, a 
jurisprudência do conselho federal de educação tem sido no sentido de declarar-lhes a 
equivalência conforme segue: Art. 1º A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei n. 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 
observada as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 
será desenvolvida por meio de cursos e programas de: I - formação inicial e continuada de 
trabalhadores; II - educação profissional técnica de nível médio; e III - educação profissional 
tecnológica de graduação e de pós-graduação. No Estado de São Paulo e em alguns outros 
da União os Corpos de Bombeiros Militares chamaram para si a responsabilidade de legislar 
sobre dois temas importantes, primeiro sobre centros formadores de Bombeiros Civis e 
segundo sobre os Instrutores e suas devidas capacitações para formarem Bombeiros Civis. 
Apesar de ainda estar nebuloso quanto a questões legais por haver indícios de invasão de 
competência legal dos Corpos de Bombeiros sobre matéria de competência da união, as 
instituições tanto privadas como públicas vão se adequando, para que profissionais, 
empresas e a própria sociedade não sejam prejudicados. 
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O curso de formação de bombeiro profissional civil enquadra-se como cursos e 
programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, referidos no inciso I do art. 
1º, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os 
níveis de escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social e ainda a qualificação para o 
trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com 
aproveitamento do referido curso, fará jus a um certificado de formação inicial ou continuada 
para o trabalho. 
 
 

As leis e normas que conheceremos logo em seguida, se tomadas como base para 
formar, reciclar e implantar o Bombeiro Profissional Civil. Garantirá ao profissional e ao 
público que necessitam do serviço de Bombeiro Profissional Civil um completo rol de 
segurança e confiabilidade, pois o curso ainda que livre, a profissão é regulamentada por lei e 
consta na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego desde 
os anos 90. De modo geral todas as empresas que atuam prestando serviços de Bombeiros 
Civis ou atuam na capacitação destes profissionais, deverão atender estas leis e normas 
técnicas, visando cumprir as exigências mínimas e consequente padronização dos serviços e 
formação deste profissional. 
 
 

LEIS E NORMAS QUE REGULAMENTAM A PROFISSÃO DE 
BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL 

 
 

Hoje as principais Leis e normas que regulamentam a profissão de Bombeiro 
Profissional Civil são: • A Lei Federal nº 11.901 de 12 de Janeiro de 2009; a Portaria Nº 397 
de 09 de outubro de 2002, a Portaria CCB 008/600/14 e a IT-17/2014 ambas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de São Paulo e as Normas Brasileiras Regulamentadoras 
expedidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - CB 24 (Comitê Brasileiro 
de Segurança Contra Incêndio). Não deixando para trás outras Legislações seja no âmbito 
federal seja no Estadual. 
 

Infelizmente ainda, apesar de já haver um grande movimento para tal, a Profissão de 
Bombeiro Civil, apesar de reconhecida em nível Federal, ainda não está regulamentada. Seja 
através de um Decreto ou em Lei Ordinária, causando a classe profissional e instituições 
representantes da categoria mal estar e muitas vezes perda de postos de trabalho, pois cada 
Estado através de suas corporações de Combate a Incêndio Militares “Corpos de Bombeiros”, 
tem legislado sempre em acordo a interesses próprios. 

 
Enquanto alguns Estados preconizam uma formação mínima baseada na norma 

14.608 em vigor com uma carga horária básica de formação inicial do profissional de 210 
horas. O Estado do Rio de Janeiro através de Instrução Normativa do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado exige apenas 80 horas, enquanto que em outros estados da União nem isso. 
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Outro complicado para o profissional é a estadualização da legislação de incêndio, em 
que se achando competente para legislar sobre a Profissão de Bombeiros Civis, os Corpos de 
Bombeiros Militares através de seus departamentos técnicos emitem instruções sobre o 
profissional não reconhecendo a formação do profissional em outros estados, mesmo 
possuindo carga horária de formação superior ou a preconizada na NBR 14.608. 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

LEI nº 11.901 de 12 de janeiro de 2009. 

 

 

Dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil 
e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  
 
 
Art. 1o  O exercício da profissão de Bombeiro Civil reger-se-á pelo disposto nesta Lei.  
 
Art. 2o  Considera-se Bombeiro Civil aquele que, habilitado nos termos desta Lei, exerça, 

em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, 
como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de 
economia mista, ou empresas especializadas em prestação de serviços de prevenção e 
combate a incêndio.  

 
§ 1o  (VETADO) É privativo do Bombeiro Civil, habilitado nos termos desta Lei, o exercício 

de cargo público que tenha por atribuições as atividades enumeradas no caput deste artigo. 
Parecer de veto: (Ministérios da Justiça e do Planejamento, Orçamento e Gestão e AGU). 
 
Razões do veto: 
 
“O § 1o do art. 2o viola o § 1o do art. 61 da Constituição, que dispõe que são de iniciativa 
privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da 
União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 
Ademais, ao impor requisitos para a contratação de servidores pelos demais entes, o 
dispositivo ofende o pacto federativo, resguardado nos Arts.. 18 e 60, § 4o, I, da Constituição.” 
 

§ 2o  No atendimento a sinistros em que atuem, em conjunto, os Bombeiros Civis e o 
Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a direção das ações caberão, com exclusividade 
e em qualquer hipótese, à corporação militar.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/LEI%2011.901-2009?OpenDocument
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Art. 3o  (VETADO) O exercício da profissão de Bombeiro Civil depende de prévio registro 
profissional no órgão competente do Poder Executivo. Parecer do veto: (Ministérios da Justiça 
e do Planejamento, Orçamento e Gestão). 
 

§ 1o  O registro a que se refere o caput deste artigo será efetuado a requerimento do 
interessado e instruído com documentos comprobatórios dos seguintes requisitos: 
 

I - instrução correspondente à quarta série do ensino fundamental; 
 

II - aprovação em exame de saúde física e mental; 
 

III - aprovação em curso de formação de Bombeiro Civil. 
 

§ 2o  Os requisitos enumerados no § 1o deste artigo não serão exigidos dos Bombeiros 
Civis admitidos até a promulgação desta Lei. 
 

§ 3o  Na Carteira de Trabalho e Previdência Social do Bombeiro Civil serão anotados o 
seu salário mensal, suas atribuições profissionais, a data de sua admissão, o início e o 
término de suas férias e a data da sua dispensa.” 
 
Razões do veto: 
 
“O caput do art. 3o do Projeto de Lei em questão, estabelece que o exercício da profissão de 
Bombeiro Civil depende de prévio registro profissional no órgão competente do Poder 
Executivo, impondo à Administração Pública o ônus de criar e manter um registro profissional 
cuja necessidade e funcionalidade não restam demonstradas. 

 
Art. 4o  As funções de Bombeiro Civil são assim classificadas:  
 
I - Bombeiro Civil, nível básico, combatente direto ou não do fogo;  
 
II - Bombeiro Civil Líder, o formado como técnico em prevenção e combate a incêndio, em 

nível de ensino médio, comandante de guarnição em seu horário de trabalho;  
 
III - Bombeiro Civil Mestre, o formado em engenharia com especialização em prevenção e 

combate a incêndio, responsável pelo Departamento de Prevenção e Combate a Incêndio.  
 
Art. 5o  A jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) 

horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas semanais.  
 
Art. 6o  É assegurado ao Bombeiro Civil:  
 
I - uniforme especial a expensas do empregador;  
 
II - seguro de vida em grupo, estipulado pelo empregador;  
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III - adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) do salário mensal sem os 

acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa;  
 
IV - o direito à reciclagem periódica.  
 
Art. 7o  (VETADO)  Cabe ao órgão competente do Poder Executivo: Parecer de veto: 

(Ministérios da Justiça e do Planejamento, Orçamento e Gestão). 
 
I - autorizar o funcionamento de: 

 
a) empresas especializadas em serviços de prevenção e combate a incêndio; 

 
b) cursos de formação de Bombeiro Civil; 

 
II - fiscalizar as empresas e cursos de formação de Bombeiro Civil e aplicar as 

penalidades previstas nesta Lei; 
 

III - aprovar uniformes de Bombeiro Civil; 
 
IV - fixar o currículo dos cursos de formação de Bombeiro Civil e dos cursos técnicos 

de ensino médio de prevenção e combate a incêndio. 
 

Parágrafo único:  As empresas e cursos em funcionamento procederão à adaptação de 
suas atividades aos preceitos desta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data em que entrar em vigor o regulamento previsto no art. 10 desta Lei.” 
 
Razões do veto: 
 
No mesmo sentido segue a redação proposta no art. 7o, cujo texto não apenas incorre nos 
mesmos problemas do Artigo 3º, mas também afronta a independência dos Poderes, ao 
definir competências a órgão do Poder Executivo, colidindo com o art. 84, VI, ‘a’, da 
Constituição Federal.” 

 
Art. 8o  As empresas especializadas e os cursos de formação de Bombeiro Civil, bem 

como os cursos técnicos de segundo grau de prevenção e combate a incêndio que infringirem 
as disposições desta Lei, ficarão sujeitos às seguintes penalidades:  

 
I - advertência;  
 
II - (VETADO) multa de até 1.000 (mil) UFIR; Parecer de veto: (Ministérios da Justiça e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão). 
Razões do veto: 
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“A Unidade Fiscal de Referência – UFIR foi extinta em decorrência do § 3o do art. 29 da Lei 
no 10.522, de 19 de julho de 2002, tal impropriedade inviabiliza a penalidade pecuniária e, por 
conseguinte, o sistema coercitivo do texto proposto.” 

 
III - proibição temporária de funcionamento;  
IV - cancelamento da autorização e registro para funcionar.  
 
Art. 9o  As empresas e demais entidades que se utilizem do serviço de Bombeiro Civil 

poderão firmar convênios com os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios 
e do Distrito Federal, para assistência técnica a seus profissionais.  

 
Art. 10.  (VETADO) O Poder Executivo regulamentará esta Lei dentro de 90 (noventa) dias 

a contar de sua entrada em vigor. Parecer de veto: (Ministérios da Justiça e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão). 

 
Razões do veto: 
 
“O dispositivo ao pretender estabelecer prazo ao Poder Executivo para regulamentação da 
proposta legislativa em tela, afigura-se inconstitucional, por afrontar o princípio da 
interdependência e harmonia entre os Poderes da República, consoante jurisprudência 
consolidada do Supremo Tribunal Federal (Nesse sentido, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.394/AM, rel. Min. Eros Grau, julgada em 02/04/2007,DJ de 
24/08/2007).” 
 

Art. 11.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

Brasília,  12  de  janeiro  de 2009 
188o da Independência e 121o da República. 

 
 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 
 
 
 
Tarso Genro 
Carlos Lupi 
João Bernardo de Azevedo Bringel 
José Antonio Dias Toffoli 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.1.2009 
Diário Oficial da União - Seção 1 - 13/1/2009, Página 21 (Veto) 
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Ministério do Trabalho e Emprego 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

Ministério do Trabalho e Emprego 
Classificação Brasileira de Ocupações – C.B.O - 2002 

Instituída em 9 de outubro de2002 por Portaria Ministerial 
 
 
 
 A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 
397, de 9 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado 
de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. Os 
efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem 
administrativa e não se estendem as relações de trabalho. Já a regulamentação da profissão, 
diferentemente da CBO é realizada por meio de lei, cuja apreciação é feita pelo Congresso 
Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores , e levada à sanção do Presidente da 
República. 
 
 Desde a sua primeira edição, em 1982, a CBO sofreu alterações pontuais, sem 
modificações estruturais e metodológicas. A edição 2002 utiliza uma nova metodologia de 
classificação e faz a revisão e atualização completas de seu conteúdo. 
 
 A CBO é o documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as 
características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Sua atualização e 
modernização se devem às profundas mudanças ocorridas no cenário cultural, econômico e 
social do País nos últimos anos, implicando alterações estruturais no mercado de trabalho. 
  
 A nova versão contém as ocupações do mercado brasileiro, organizadas e descritas 
por famílias. Cada família constitui um conjunto de ocupações similares correspondente a um 
domínio de trabalho mais amplo que aquele da ocupação. 
 
 A nova CBO tem uma dimensão estratégica importante, na medida em que, com a 
padronização de códigos e descrições, poderá ser utilizada pelos mais diversos atores sociais 
do mercado de trabalho. Terá relevância também para a integração das políticas públicas do 
Ministério do Trabalho e Emprego, sobretudo no que concerne aos programas de qualificação 
profissional e intermediação da mão-de-obra, bem como no controle de sua implementação. 
 
 A Classificação do Bombeiro Civil sofreu algumas alterações em acordo ao 
desenvolvimento e estruturação do Ministério do Trabalho, Baseados no desenvolvimento e 
adequação da Organização Internacional das Leis do trabalho, a classificação da profissão já 
foi da seguinte maneira: 
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  Em 1988, baseava-se sua classificação de trabalho na CIUO - Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones da Espanha, onde designava os códigos: 
 
5161 – Bombeiros 
 
5169 – Personal de los servicios de protecction y seguridade no classificado bajo otros 
epigrafes. 
 Já em 1994 com a primeira alteração e agora passando a CBO – Classificação 
Brasileira de Ocupações, a profissão passou a ter sua codificação como abaixo: 
 
5-81.10 – Bombeiro em geral 
 
5-81-40 – Bombeiro de Aeroporto 
 
5-89-50 – Salva-Vidas. 
 
 A partir de 2002 com a Nova CBO, passa a vigorar em todo o Brasil a classificação e 
responsabilidades trabalhistas abaixo: 
 

PORTARIA nº 397, de 09 de outubro de 2002. 

 
Aprova a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO/2002, para uso em todo território 
nacional e autoriza a sua publicação. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, resolve: 
 
Art. 1º - Aprovar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, versão 2002, para uso em 
todo o território nacional. 
 
Art. 2º - Determinar que os títulos e códigos constantes na Classificação Brasileira de 
Ocupações - CBO/2002, sejam adotados; 
 
I. nas atividades de registro, inscrição, colocação e outras desenvolvidas pelo Sistema 
Nacional de Emprego (SINE); 
 
II. na Relação anual de Informações Sociais - (RAIS);  
 
III. nas relações dos empregados admitidos e desligados - CAGED, de que trata a Lei Nº 
4923, de 23 de dezembro de 1965; 
 
IV. na autorização de trabalho para mão-de-obra estrangeira;  
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/LEI%2011.901-2009?OpenDocument
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V. no preenchimento do comunicado de dispensa para requerimento do benefício Seguro 
Desemprego (CD);  
 
VI. no preenchimento da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS no campo relativo 
ao contrato de trabalho;  
 
VII. nas atividades e programas do Ministério do Trabalho e Emprego, quando for o caso; 
 
Art. 3º - O Departamento de Emprego e Salário - DES da Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego deste Ministério baixará as normas necessárias à regulamentação da utilização da 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). 
 
Parágrafo único. Caberá à Coordenação de Identificação e Registro Profissional, por 
intermédio da Divisão da Classificação Brasileira de Ocupações, atualizar a Classificação 
Brasileira de Ocupações - CBO procedendo às revisões técnicas necessárias com base na 
experiência de seu uso. 
 
Art. 4º - Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO) são de ordem administrativa e não se estendem às relações de emprego, não havendo 
obrigações decorrentes da mudança da nomenclatura do cargo exercido pelo empregado. 
 
Art. 5º - Autorizar a publicação da Classificação Brasileira de Ocupação - CBO, determinando 
que o uso da nova nomenclatura nos documentos oficiais a que aludem os itens I, II, III e V, 
do artigo 2º, será obrigatória a partir de janeiro de 2003. 
 
Art. 6º - Fica revogada a Portaria nº 1.334, de 21 de dezembro de 1994. 
 
Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
PAULO JOBIM FILHO 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
 
 

------------------------------------- # ------------------------------------- 
 
 

Bombeiro Civil 
 
5 - Trabalhadores dos Serviços, Vendedores do Comércio em Lojas e Mercados 
 
51 - Trabalhadores dos Serviços 
 
517 - Trabalhadores nos Serviços de Proteção e Segurança 

http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/5-trabalhadores-dos-servicos-vendedores-do-comercio-em-lojas-e-mercados
http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/51-trabalhadores-dos-servicos
http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/517-trabalhadores-nos-servicos-de-protecao-e-seguranca
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5171 - Bombeiros e Salva-Vidas 
 
517110 - Bombeiro Civil 
 
 
Sinônimos do CBO 
 

 5171-10 - Agente de investigação de incêndio 
 

 5171-10 - Bombeiro de empresas particulares 
 

 5171-10 - Bombeiro de estabelecimentos comerciais 
 

 5171-10 - Bombeiro de estabelecimentos industriais 
 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO versão 2002) o Bombeiro 
está classificado no Código 5171 – Bombeiros e Salva Vidas. 
 
Sendo ainda subdivididos em:  
 
5171-05 - Bombeiro de aeródromo; 
 
5171-10 - Bombeiro de segurança do trabalho, Agente de investigação de incêndio, Bombeiro 
de empresas particulares, Bombeiro de estabelecimentos comerciais, Bombeiro de 
estabelecimentos industriais; 
 
5171-15 - Salva-vidas - Guarda-vidas, Salva-surf; 
 
5151-35 Bombeiro Resgatista e Socorrista; 
 
Os Bombeiros de acordo com a descrição sumária estabelecida pela classificação brasileira 
de ocupação têm como missão: Prevenir situações de risco e executar salvamentos 
terrestres, aquáticos e em altura, protegendo pessoas e patrimônios de incêndios, explosões, 
vazamentos, afogamentos ou qualquer outra situação de emergência. Com o objetivo de 
salvar e resgatar vidas; prestam primeiros socorros, verificando o estado da vítima para 
realizar o procedimento adequado; realizam cursos e campanhas educativas, formando e 
treinando equipes, brigadas e corpo voluntário de emergência desde que apto para tal fim; 
 
Formação e Experiência 
 
Requer-se do bombeiro de segurança do trabalho e do salva-vidas o ensino fundamental 
completo, do bombeiro aeródromo, o ensino médio completo. Exige-se curso básico de 
qualificação de duzentas a quatrocentas horas/aula para todos. Os salva-vidas civis que 
atuam na orla marítima costumam receber treinamento dado por salva-vidas da polícia militar. 

http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/5171-bombeiros-e-salva-vidas
http://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/517110-bombeiro-civil
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A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional demanda formação profissional 
para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos 
estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005. 
 
Condições Gerais de Exercício 
 
Atuam no comércio, indústria, serviços e agropecuária. São empregados com carteira 
assinada, organizam-se em equipe, trabalhando em locais fechados e abertos, em períodos 
diurnos e noturnos e em revezamento de turnos. Estão, conforme a especialidade das 
ocupações, expostos a materiais tóxicos, radiação, ruído intenso, umidade e altas 
temperaturas.esta família não compreende 0311 - subtenentes e sargentos do corpo de 
bombeiros militar.  

 
Mais informações sobre a profissão junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, podem ser 
acessadas em  
 
 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoFamiliaDescricao.jsf 
 
 

 
 

 
 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoFamiliaDescricao.jsf
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI nº 13.425 de 30 de março de 2017. 

 

 

Estabelece diretrizes gerais sobre medidas 
de prevenção e combate a incêndio e a 

desastres em estabelecimentos, edificações 
e áreas de reunião de público; altera as Leis 

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 

Civil; e dá outras providências. 
 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1o  Esta Lei: 

 
I - estabelece diretrizes gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a 

incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, 
atendendo ao disposto no inciso XX do art. 21, no inciso I, in fine, do art. 24, no § 5º, in fine, 
do art. 144 e no caput do art. 182 da Constituição Federal; 

 
II - altera as seguintes Leis: 
 
a) Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 

e dá outras providências; e 
 
b) Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; 
 
III - define atos sujeitos à aplicação da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe 

sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências; 

 
IV - caracteriza a prevenção de incêndios e desastres como condição para a execução 

de projetos artísticos, culturais, esportivos, científicos e outros que envolvam incentivos fiscais 
da União; e 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/LEI%2011.901-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art24i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art144%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
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V - prevê responsabilidades para os órgãos de fiscalização do exercício das profissões 
das áreas de engenharia e de arquitetura, na forma que especifica. 

 
Art. 2o  O planejamento urbano a cargo dos Municípios deverá observar normas 

especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais de grande 
concentração e circulação de pessoas, editadas pelo poder público municipal, respeitada a 
legislação estadual pertinente ao tema. 

 
§ 1o  As normas especiais previstas no caput deste artigo abrangem estabelecimentos, 

edificações de comércio e serviços e áreas de reunião de público, cobertos ou descobertos, 
cercados ou não, com ocupação simultânea potencial igual ou superior a cem pessoas. 

 
§ 2o  Mesmo que a ocupação simultânea potencial seja inferior a cem pessoas, as 

normas especiais previstas no caput deste artigo serão estendidas aos estabelecimentos, 
edificações de comércio e serviços e áreas de reunião de público: 

 
I - (VETADO); 
 
II - que, pela sua destinação: 
 
a) sejam ocupados predominantemente por idosos, crianças ou pessoas com dificuldade 

de locomoção; ou 
 
b) contenham em seu interior grande quantidade de material de alta inflamabilidade. 
 
§ 3o  Desde que se assegure a adoção das medidas necessárias de prevenção e 

combate a incêndio e a desastres, ato do prefeito municipal poderá conceder autorização 
especial para a realização de eventos que integram o patrimônio cultural local ou regional. 

 
§ 4o  As medidas de prevenção referidas no § 3o deste artigo serão analisadas 

previamente pelo Corpo de Bombeiros Militar, com a realização de vistoria in loco. 
 
§ 5o  Nos locais onde não houver possibilidade de realização da vistoria prevista no § 

4o deste artigo pelo Corpo de Bombeiros Militar, a análise das medidas de prevenção ficará a 
cargo da equipe técnica da prefeitura municipal com treinamento em prevenção e combate a 
incêndio e emergências, mediante o convênio referido no § 2o do art. 3odesta Lei. 

 
§ 6o  As disposições deste artigo aplicam-se, também, a imóveis públicos ou ocupados 

pelo poder público e a instalações temporárias. 
 
§ 7o  Regulamento disporá sobre o licenciamento simplificado de microempresas e 

empresas de pequeno porte, cuja atividade não ofereça risco de incêndios. 
 
Art. 3o  Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar 

e fiscalizar as medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em 
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estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, sem prejuízo das prerrogativas 
municipais no controle das edificações e do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano e das atribuições dos profissionais responsáveis pelos respectivos projetos. 

 
§ 1o  Inclui-se nas atividades de fiscalização previstas no caput deste artigo a aplicação 

de advertência, multa, interdição e embargo, na forma da legislação estadual pertinente. 
 
§ 2o  Os Municípios que não contarem com unidade do Corpo de Bombeiros Militar 

instalada poderão criar e manter serviços de prevenção e combate a incêndio e atendimento a 
emergências, mediante convênio com a respectiva corporação militar estadual. 
 
Art. 4o  O processo de aprovação da construção, instalação, reforma, ocupação ou uso de 
estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público perante o poder público 
municipal, voltado à emissão de alvará de licença ou autorização, ou documento equivalente, 
deverá observar: 
 

I - o estabelecido na legislação estadual sobre prevenção e combate a incêndio e a 
desastres e nas normas especiais editadas na forma do art. 2o desta Lei; 

 
II - as condições de acesso para operações de socorro e evacuação de vítimas; 
 
III - a prioridade para uso de materiais de construção com baixa inflamabilidade e de 

sistemas preventivos de aspersão automática de combate a incêndio; 
 
IV - (VETADO); e 
 
V - as exigências fixadas no laudo ou documento similar expedido pelo Corpo de 

Bombeiros Militar, por força do disposto no art. 3o desta Lei. 
 
§ 1o  Nos Municípios onde não houver possibilidade de realização de vistoria in loco pelo 

Corpo de Bombeiros Militar, a emissão do laudo referido no inciso V do caput deste artigo fica 
a cargo da equipe técnica da prefeitura municipal com treinamento em prevenção e combate 
a incêndio e a emergências, mediante o convênio referido no § 2odo art. 3o desta Lei. 

 
§ 2o  A validade do alvará de licença ou autorização, ou documento equivalente 

expedido pelo poder público municipal na forma deste artigo, fica condicionada ao prazo de 
validade do laudo referido no inciso V do caput deste artigo. 

 
§ 3o  Sem prejuízo de outras medidas cabíveis e do disposto na Lei no 11.901, de 12 de 

janeiro de 2009, o laudo referido no inciso V do caput deste artigo poderá exigir a existência 
de bombeiros civis e a fixação do seu quantitativo nos estabelecimentos, edificações e áreas 
de reunião de público, bem como de funcionários treinados para agir em situações de 
emergência, certificados por cursos oficialmente reconhecidos. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11901.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11901.htm
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§ 4o  Além do disposto neste artigo, cabe ao poder público municipal requerer outros 
requisitos de segurança nos estabelecimentos, nas edificações e nas áreas de reunião de 
público, considerando-se: 

 
I - a capacidade e a estrutura física do local; 
 
II - o tipo de atividade desenvolvida no local e em sua vizinhança; e 
 
III - os riscos à incolumidade física das pessoas. 

 
Art. 5o  O poder público municipal e o Corpo de Bombeiros Militar realizarão fiscalizações e 
vistorias periódicas nos estabelecimentos comerciais e de serviços e nos edifícios residenciais 
multifamiliares, tendo em vista o controle da observância das determinações decorrentes dos 
processos de licenciamento ou autorização sob sua responsabilidade. 

 
§ 1o  (VETADO). 
 
§ 2o  Nos locais onde não houver possibilidade de realização de vistoria in loco pelo 

Corpo de Bombeiros Militar, a vistoria será realizada apenas pelo poder público municipal, 
garantida a participação da equipe técnica da prefeitura municipal com treinamento em 
prevenção e combate a incêndio e a emergências, mediante o convênio referido no § 2o do 
art. 3o desta Lei. 

 
§ 3o  Constatadas irregularidades nas vistorias previstas neste artigo, serão aplicadas as 

sanções administrativas cabíveis previstas nas legislações estadual e municipal, incluindo 
advertência, multa, interdição, embargo e outras medidas pertinentes. 

 
§ 4o  Constatadas condições de alto risco pelo poder público municipal ou pelo Corpo de 

Bombeiros Militar, o estabelecimento ou a edificação serão imediatamente interditados pelo 
ente público que fizer a constatação, assegurando-se, mediante provocação do interessado, a 
ampla defesa e o contraditório em processo administrativo posterior. 

 
§ 5o  (VETADO). 

 
Art. 6o  (VETADO). 
 
Art. 7o  As diretrizes estabelecidas por esta Lei serão suplementadas por normas estaduais, 
municipais e do Distrito Federal, na esfera de competência de cada ente político. 

 
Parágrafo único:  Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal deverão considerar as 

peculiaridades regionais e locais e poderão, por ato motivado da autoridade competente, 
determinar medidas diferenciadas para cada tipo de estabelecimento, edificação ou área de 
reunião de público, voltadas a assegurar a prevenção e combate a incêndio e a desastres e a 
segurança da população em geral. 
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Art. 8o  Os cursos de graduação em Engenharia e Arquitetura em funcionamento no País, em 
universidades e organizações de ensino públicas e privadas, bem como os cursos de 
tecnologia e de ensino médio correlatos, incluirão nas disciplinas ministradas conteúdo 
relativo à prevenção e ao combate a incêndio e a desastres. 

 
Parágrafo único: Os responsáveis pelos cursos referidos no caput deste artigo terão o 

prazo de seis meses, contados da entrada em vigor desta Lei, para promover as 
complementações necessárias no conteúdo das disciplinas ministradas, visando a atender o 
disposto no caput deste artigo. 
 
Art. 9o  Será obrigatório curso específico voltado para a prevenção e combate a incêndio para 
os oficiais e praças integrantes dos setores técnicos e de fiscalização dos Corpos de 
Bombeiros Militares, em conformidade com seus postos e graduações e os cargos a serem 
desempenhados. 
 
Art. 10.  O poder público municipal e o Corpo de Bombeiros Militar manterão disponíveis, na 
rede mundial de computadores, informações completas sobre todos os alvarás de licença ou 
autorização, ou documento equivalente, laudos ou documento similar concedidos a 
estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, com atividades permanentes ou 
temporárias. 

 
§ 1o  A obrigação estabelecida no caput deste artigo aplica-se também: 
 
I - às informações referentes ao trâmite administrativo dos atos referidos no caput deste 

artigo; e 
 
II - ao resultado das vistorias, perícias e outros atos administrativos relacionados à 

prevenção e ao combate a incêndio e a desastres. 
 
§ 2o  Os estabelecimentos de comércio e de serviços que contarem com sítio eletrônico 

na rede mundial de computadores deverão disponibilizar na respectiva página, de forma 
destacada, os alvarás e outros documentos referidos no caput deste artigo. 
 
Art. 11.  O disposto no art. 10 desta Lei não exime os responsáveis pelos estabelecimentos de 
comércio ou de serviço de manter visíveis ao público o alvará de funcionamento ou ato 
administrativo equivalente expedido pelo poder público municipal e demais documentações 
que são requisitos para o seu funcionamento. 

 
Parágrafo único:  Sem prejuízo de exigências complementares nesse sentido 

determinadas pelos órgãos competentes, deverão estar divulgados na entrada dos 
estabelecimentos de comércio ou de serviço: 

 
I - o alvará de funcionamento ou ato administrativo equivalente; e 
 
II - a capacidade máxima de pessoas. 
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Art. 12.  (VETADO). 
 
Art. 13.  Incorre em improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei no 8.429, de 2 de 
junho de 1992, o prefeito municipal que deixar de tomar as providências necessárias para 
garantir a observância: 

 
I - do disposto no caput e nos §§ 1o e 2o do art. 2o, no prazo máximo de dois anos, 

contados da data de entrada em vigor desta Lei; 
 
II - (VETADO); ou 
 
III - (VETADO). 
 
§ 1o  (VETADO). 
 
§ 2o  Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal estabelecerão, por lei própria, 

prazos máximos para o trâmite administrativo voltado à emissão de alvará de licença, 
autorização, laudo ou outros documentos relacionados à aplicação desta Lei. 
 
Art. 14.  (VETADO). 
 
Art. 15.  As informações sobre incêndios ocorridos no País em áreas urbanas serão reunidas 
em sistema unificado de informações, com a participação da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, integrado ao sistema de informações e monitoramento de desastres 
previsto pela Lei no 12.608, de 10 de abril de 2012, nos termos do regulamento. 
 
Art. 16.  (VETADO). 
 
Art. 17.  O art. 39 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso XIV: 

 
“Art. 39............................................................................................................................. 
 
XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número 

maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. .............” 
(NR) 
 
Art. 18.  O art. 65 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o: 
 
“Art. 65.  ....................................................................................................................................... 

 
§ 1º  .................................................................................................................................. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art39xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art65%C2%A71
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§ 2º  A prática do disposto no inciso XIV do art. 39 desta Lei também caracteriza o 
crime previsto no caput deste artigo.” (NR) 
 
Art. 19.  (VETADO). 
 
Art. 20.  As disposições desta Lei serão aplicadas sem prejuízo das ações previstas no âmbito 
da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC e das prerrogativas dos entes 
públicos integrantes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, na forma 
da Lei no 12.608, de 10 de abril de 2012. 
 
Art. 21.  Os órgãos de fiscalização do exercício das profissões de engenheiro e arquiteto, 
disciplinadas respectivamente pela Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e pela Lei 
no 12.378, de 31 de dezembro de 2010, em seus atos de fiscalização, exigirão a apresentação 
dos projetos técnicos elaborados pelos profissionais, devidamente aprovados pelo poder 
público municipal. 

 
§ 1o  Nos projetos técnicos referidos no caput deste artigo incluem-se, conforme o caso, 

projetos de arquitetura, cálculo estrutural, instalações prediais, urbanização e outros a cargo 
de profissionais das áreas de engenharia e de arquitetura. 

 
§ 2o  Se a edificação estiver sujeita a projeto de prevenção de incêndios, também será 

exigida a sua apresentação aos órgãos de fiscalização profissional. 
 
Art. 22.  As medidas previstas nesta Lei devem observar as diretrizes de simplificação, 
racionalização e uniformização a que se refere o art. 6o da Lei Complementar no123, de 14 de 
dezembro de 2006, bem como o disposto no art. 5o da Lei no 11.598, de 3 de dezembro de 
2007. 
 
 
Art. 23.  Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e oitenta dias de sua publicação oficial. 
 
 
 

Brasília, 30 de março de 2017 
196o da Independência e 129o da República. 

 
 
 
MICHEL TEMER 
Osmar Serraglio 
Marcos Pereira 
 
 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.3.2017 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm#art65%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5194.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12378.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12378.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11598.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11598.htm#art5
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Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Secretaria Geral Parlamentar 

 

Departamento de Documentação e Informação 

LEI Complementar nº 1.257 de 06 de janeiro de 2015. 

 
 

Institui o Código Estadual de 
Proteção Contra Incêndios 

e Emergências e dá Providências Correlatas. 
 

 
 
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei complementar:  
 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 
Artigo 1º - Fica instituído o Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e Emergências com 
o objetivo de sistematizar normas e controles para a proteção da vida humana, do meio 
ambiente e do patrimônio, estabelecendo padrões mínimos de prevenção e proteção contra 
incêndios e emergências, bem como fixar a competência e atribuições dos órgãos 
encarregados pelo seu cumprimento e fiscalização, facilitando a atuação integrada de órgãos 
e entidades. 
 
Artigo 2º - Para fins desta lei complementar considera-se: 

 
I - Sistema: a estrutura de atendimento de Segurança Contra Incêndios e Emergências 
no Estado de São Paulo; 
 
II - Serviço: o Serviço de Segurança Contra Incêndios e Emergências; 
 
III - Bombeiros Civis: 

 
a) Bombeiros Públicos Municipais: os servidores públicos municipais, 
designados para esse fim, preparados e credenciados pelo Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBPMESP, com o objetivo de 
cooperar na prestação dos serviços de bombeiros, nos termos da legislação 
vigente; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/LEI%2011.901-2009?OpenDocument
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b) Bombeiros Públicos Voluntários: pessoas físicas que prestam atividade não 
remunerada, em caráter honorífico, com objetivos cívicos e sociais, preparados 
e credenciados pelo Corpo de Bombeiros, com o objetivo de cooperar na 
prestação dos serviços de bombeiros, nos termos da legislação vigente; 

 
IV - Carga de Incêndio: soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas 
pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, 
inclusive o revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos;  
 
V - Infrator: o proprietário, o responsável pelo uso, o responsável pela obra ou o 
responsável técnico, pessoa física ou jurídica, da edificação e áreas de risco que 
descumpre as normas previstas nas legislações aplicáveis; 
 
VI - Sistema de Comando: gestão padronizada de ocorrências, conforme princípios 
definidos pelo CBPMESP, para respostas a qualquer tipo de emergência ou operação, 
o qual permite que as instituições envolvidas adotem uma estrutura organizacional 
integrada ajustada às demandas simples ou complexas. 

 
Artigo 3º - As exigências de segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco são 
estabelecidas no Regulamento de Segurança Contra Incêndio das edificações e áreas de 
risco no Estado de São Paulo e respectivas Instruções Técnicas, aplicando-se 
subsidiariamente a legislação municipal correlata. 

 
CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 
 
Artigo 4º - O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPMESP, 
instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, em conformidade 
com as disposições previstas na legislação vigente, destina-se a realizar serviços e atividades 
de bombeiros no território do Estado de São Paulo. 
 
Artigo 5º - Compete ao CBPMESP: 

 
I - prevenir, combater e extinguir incêndios;  
 
II - realizar operação de combate a incêndios e outras emergências em portos, 
aeroportos, embarcações e aeronaves, respeitada a legislação federal;  
 
III - realizar busca, resgate e salvamento, nos casos de desastres, calamidades e 
outras situações de emergência;  
 
IV - exercer as atividades de prevenção e proteção de afogados por meio do serviço de 
guarda-vidas em locais públicos identificados como áreas de interesse dos serviços de 
bombeiros, respeitada a legislação federal;  
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V - realizar pesquisas em casos de incêndios e explosões, respeitadas as atribuições e 
competências de outros órgãos; 
 
VI - estabelecer normas complementares para a efetiva execução dos objetivos 
previstos nesta lei complementar; 
 
VII - planejar, coordenar e executar as atividades de análise de projetos e fiscalização 
das instalações e áreas de risco concernentes ao Serviço; 
 
VIII - advertir, notificar e multar o infrator, e comunicar o setor de fiscalização das 
prefeituras municipais a respeito das obras, serviços, habitações e locais de uso 
público ou privado que não ofereçam condições de segurança às pessoas e ao 
patrimônio;  
 
IX - credenciar as escolas e empresas de formação de bombeiros civis, guarda-vidas e 
congêneres, respeitada a legislação federal;  
 
X - credenciar bombeiros civis, guarda-vidas e congêneres, respeitada a legislação 
federal;  
 
XI - cadastrar os responsáveis técnicos que atuam nos processos de regularização das 
edificações e áreas de risco junto ao Corpo de Bombeiros; 
 
XII - executar as atividades de defesa civil; 
 
XIII - fixar diretrizes para o planejamento, coordenação e execução das atividades de 
educação pública nos serviços de bombeiros, com foco na prevenção, na redução de 
incêndios, acidentes e vítimas;  
 
XIV - planejar e supervisionar, junto às concessionárias dos serviços de água, a 
instalação de hidrantes públicos; 
 
XV - estabelecer, difundir e fomentar o emprego da doutrina e dos princípios do 
Sistema de Comando, indicado no inciso VI do artigo 2º desta lei complementar, nos 
termos da legislação vigente;  
 
XVI - fiscalizar as edificações e áreas de risco com o objetivo de verificar o 
cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e emergências previstas no 
Regulamento. 

 
Artigo 6º - O CBPMESP, excepcionalmente e mediante autorização do Chefe do Poder 
Executivo, em razão de pedido de ente interessado, poderá realizar suas atividades fora da 
circunscrição do território do Estado de São Paulo no exercício de suas missões legais. 
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CAPÍTULO III 
DO SISTEMA E DO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS 

 
SEÇÃO I 

 
DO SISTEMA 
 
Artigo 7º - O Sistema, de que trata o inciso I do artigo 2º desta lei complementar, é 
coordenado pelo CBPMESP, de acordo com normas específicas, e pode atuar em conjunto 
com Bombeiros Públicos Municipais e Bombeiros Públicos Voluntários, quando necessário. 
 
Artigo 8º - O Sistema poderá utilizar os serviços congêneres prestados por bombeiros civis, 
brigadistas de incêndio, guarda-vidas e similares, cujas características de suas atividades ou 
de seus estatutos sociais ou regulamentos tenham por objeto a prestação de serviços e 
atividades de bombeiros, nos termos da legislação vigente. 
 
Artigo 9º - Redes Integradas de Emergência ou Planos de Auxílio Mútuo podem ser criados, 
em apoio às atividades operacionais do CBPMESP, com o objetivo de atender emergências, 
de acordo com peculiaridades locais.  
 

SEÇÃO II 
 

DO SERVIÇO 
 
Artigo 10 - O Serviço, de que trata o inciso II do artigo 2º desta lei complementar, é 
desenvolvido nas formas preventiva e emergencial. 
 
Artigo 11 - A atuação preventiva do Serviço dar-se-á por meio de atividades de educação 
pública e de providências concretas de prevenção. 

 
§ 1º - As atividades de educação pública são realizadas junto à comunidade por meio 
de programas educacionais, campanhas de prevenção e outras ações educativas. 
 
§ 2º - As providências concretas de prevenção consistem na aplicação das medidas de 
segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco, sendo realizadas por meio 
de análises e de vistorias, conforme prescrições contidas no Regulamento. 

 
Artigo 12 - A atuação emergencial consiste na intervenção operacional do Serviço em 
decorrência de incêndios, desastres e outras emergências. 
 
Artigo 13 - Na atuação operacional emergencial: 

 
I - poderá ser requisitado o uso de propriedade particular, assegurada a indenização 
por eventuais perdas e danos; 



Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras 
Universidade Corporativa BUSF 

 

30 
LEGISLAÇÕES  PERTINENTES A BOMBEIROS CIVIS 

CFBC – Curso de Formação de Bombeiro Civil / 2018 

II - devem ser adotadas medidas necessárias à preservação da integridade de 
pessoas, do meio ambiente e do patrimônio.  

 
Artigo 14 - O exercício do comando operacional nas atuações emergenciais do Sistema, 
respeitadas as atribuições e competências de outros órgãos, caberá ao militar do CBPMESP 
de maior posto ou graduação que estiver empenhado na ocorrência, o qual atuará como 
Comandante da Emergência.  

 
Parágrafo único - Os órgãos e entidades que forem acionados e participarem das 
emergências referentes ao Serviço devem atuar de forma integrada e harmônica.  

 
Artigo 15 - Quando a situação justificar, pelo risco iminente ou potencial à vida ou à 
integridade física de pessoas, o militar do CBPMESP poderá interditar temporariamente o 
local e de imediato comunicar o setor de fiscalização das prefeituras municipais para fins de 
embargo da obra ou interdição da edificação, estabelecimento ou atividade, bem como 
advertir, notificar ou multar o proprietário ou responsável a cumprir as exigências 
apresentadas. 

 
SEÇÃO III 

 
DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS 

 
 
Artigo 16 - A Segurança Contra Incêndios e Emergências, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, será exercida pelo CBPMESP, na forma desta lei complementar. 
 
Artigo 17 - As edificações e áreas de risco serão classificadas em função das características 
arquitetônicas, da Carga de Incêndio e da natureza das ocupações.  
 
Artigo 18 - As edificações e áreas de risco serão dotadas, de acordo com os respectivos 
riscos e ocupações, das seguintes medidas gerais de segurança contra incêndios e 
emergências:  

 
I - restrição ao surgimento de incêndio; 
 
II - detecção e alarme; 
 
III - saída de emergência; 
 
IV - acesso e facilidades para as operações de socorro; 
 
V - proteção estrutural em situações de incêndio; 
 
VI - administração da segurança contra incêndio; 
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VII - extinção e controle de incêndio. 
 
Artigo 19 - As medidas gerais de segurança contra incêndios e emergências têm os seguintes 
objetivos: 
 

I - proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de 
incêndio; 

 
II - dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao 
patrimônio; 
 
III - proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; 
 
IV - dar condições de acesso para as operações do Sistema; 
 
V - proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco. 

 
Artigo 20 - As medidas gerais de segurança contra incêndio e emergências, bem como 
aquelas a serem adotadas por ocasião da construção, reforma, mudança de ocupação ou de 
uso, ampliação de área construída, aumento de altura da edificação e regularização das 
edificações ou de áreas de risco, serão disciplinadas mediante a elaboração de Instruções 
Técnicas pelo Corpo de Bombeiros, que integram o Regulamento de Segurança Contra 
Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo. 
 
Artigo 21 - A fiel execução e instalação das medidas de segurança contra incêndios e 
emergências, projetadas de acordo com as Instruções Técnicas que integram o Regulamento 
de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo, são 
de competência do responsável técnico e do responsável pela obra.  
 
Artigo 22 - Nas edificações e áreas de risco é de inteira responsabilidade do proprietário ou 
usuário, a qualquer título: 

 
I - utilizar a edificação de acordo com o uso para o qual foi projetada; 
 
II - adotar as providências cabíveis para a adequação da edificação e das áreas de 
risco às exigências das Instruções Técnicas que integram o Regulamento de 
Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo. 

 
Artigo 23 - O proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso é obrigado a manter as 
medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando sua 
adequada manutenção, estando sujeito às penalidades da legislação em vigor, sem prejuízo 
das responsabilidades civis e penais cabíveis. 
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CAPÍTULO IV 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
 
 
Artigo 24 - A fiscalização das edificações e áreas de risco, por meio de vistorias técnicas com 
o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e 
emergências, previstas na legislação em vigor, se realizará mediante: 

 
I - solicitação do proprietário, responsável pelo uso, responsável pela obra ou 
responsável técnico; 
 
II - planejamento próprio do CBPMESP ou em cumprimento à requisição de autoridade 
competente. 
 

§ 1º - Para a execução das atividades indicadas no “caput” deste artigo, os 
militares do CBPMESP devem estar devidamente capacitados e munidos de ordem de 
fiscalização. 

 
§ 2º - Na vistoria, os militares do CBPMESP terão a prerrogativa de adentrar o 

local, obter relatórios ou informações verbais sobre a edificação, estrutura, processos, 
equipamentos, materiais e sobre o gerenciamento da segurança contra incêndios e 
emergências, sem interrupção das atividades inerentes aos estabelecimentos. 

 
CAPÍTULO V 

 
DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 
Artigo 25 - Constitui infração o descumprimento de quaisquer medidas de segurança contra 
incêndios e emergências previstas nesta lei complementar. 
 
Artigo 26 - As infrações às disposições desta lei complementar, bem como às normas, aos 
padrões e às exigências técnicas, serão objeto de autuação pela autoridade competente do 
CBPMESP e comunicação ao setor de fiscalização das prefeituras municipais, levando-se em 
conta o grau de risco: 

 
I - à vida; 
 
II - ao patrimônio; 
 
III - à operacionalidade das medidas de segurança contra incêndios e emergências. 

 
Artigo 27 - As penalidades aplicáveis nos casos de infrações às disposições desta lei 
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complementar e do Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de 
risco no Estado de São Paulo são: 

 
I - advertência escrita; 
 
II - multa; 
 
III - cassação das licenças do Corpo de Bombeiros.  
 

§ 1º - A advertência escrita de que trata o inciso I deste artigo será aplicada 
quando constatado, na primeira vistoria, o descumprimento desta lei complementar ou 
do Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no 
Estado de São Paulo, devendo ser estipulado prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, 
prorrogáveis por igual período, para cumprimento das exigências. 

 
§ 2º - O descumprimento das exigências no prazo de que trata o § 1º deste 

artigo implica imposição de multa. 
 
§ 3º - A multa de que trata o inciso II deste artigo poderá ser aplicada:  

 
1 - de acordo com a gravidade da infração, segundo os critérios indicados no artigo 26 desta 
lei complementar; 
 
2 - nos valores de 10 (dez) a 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – 
UFESPs. Em caso de reincidência aplicar-se-á a multa em dobro. 
 

§ 4º - As penalidades previstas nos incisos I e II deste artigo serão aplicadas sem 
prejuízo da eventual cassação das licenças do Corpo de Bombeiros. 

 
§ 5º - O pagamento da multa não exime o infrator do cumprimento das exigências 

deste Código e das medidas previstas no Regulamento de Segurança Contra Incêndios das 
edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo. 
 
Artigo 28 - Contra a aplicação das penalidades caberá recurso, a ser interposto perante órgão 
colegiado do CBPMESP, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
 

§ 1º - Da decisão que mantiver a penalidade caberá em última instância recurso ao 
Comandante do CBPMESP. 

 
§ 2º - O procedimento a ser adotado para a interposição de recursos, bem como a 

criação do órgão colegiado referido no “caput” deste artigo, serão estabelecidos por ato do 
Comandante do CBPMESP. 
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CAPÍTULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 29 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo Estadual de Segurança contra 
Incêndios e Emergências – FESIE, destinado ao reequipamento, modernização e expansão 
dos serviços de bombeiros, bem como à universalização dos conhecimentos do ensino e da 
pesquisa nessa área.  

 
§ 1º - O FESIE ficará vinculado à Secretaria da Segurança Pública. 
 
§ 2º - Constituem recursos do FESIE:  

 
1 - as dotações orçamentárias próprias; 
 
2 - o produto da arrecadação: 
 

a) das multas previstas nesta lei complementar; 
 
b) de taxas decorrentes das atividades de segurança contra incêndios e emergências; 

 
3 - as doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras 
ou multinacionais; 
 
4 - outros recursos que forem atribuídos ao FESIE.  

 
§ 3º - A administração do FESIE será realizada por um Conselho Gestor, que será 
presidido pelo Comandante do CBPMESP e contará com a participação da sociedade 
civil.  
 
§ 4º - O funcionamento e as demais normas de administração do FESIE serão 
previstas em seu regimento interno.  

 
Artigo 30 - Esta lei complementar entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias da data de sua 
publicação. 

 
Palácio dos Bandeirantes, aos 6 de janeiro de 2015. 

 
Geraldo Alckmin 
Alexandre de Moraes 
Secretário da Segurança Pública 
Renato Villela 
Secretário da Fazenda 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 6 de janeiro de 2015. 
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Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Secretaria Geral Parlamentar 

 

Departamento de Documentação e Informação 

LEI nº 15.180 de 23 de outubro de 2013. 

Obriga os estabelecimentos civis destinados à formação 
de Bombeiro Civil a obter prévia habilitação pelo 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo será o órgão 
responsável por promover o credenciamento de estabelecimentos civis destinados à formação 
do Bombeiro Civil. 
 
Parágrafo único - O credenciamento se dará após prévia demonstração do atendimento das 
normas técnicas quanto aos respectivos currículos, estruturas físicas e condições de 
segurança. 
 
Artigo 2º - O credenciamento de instrutores e avaliadores também é de responsabilidade do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado, mediante prévia avaliação. 
 
Artigo 3º - As condições de credenciamento, o período de validade e os casos de cassação 
do credenciamento serão regulamentados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 
Estado. 
 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas com recursos 
próprios do orçamento vigente, suplementados se necessário. 
 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio dos Bandeirantes, 23 de outubro de 2013. 

 
GERALDO ALCKMIN 
Fernando Grella Vieira 
Secretário da Segurança Pública 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de outubro de 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/LEI%2011.901-2009?OpenDocument
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Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

 

DECRETO nº 63.058 de 12 de dezembro de 2017. 

 
 

Regulamenta o Sistema de Atendimento de Emergências no 
Estado de São Paulo e dispõe sobre o serviço de atendimento 

de incêndios, desastres e outras emergências, nos termos 
da Lei Complementar nº 1.257, de 6 de janeiro de 2015   

 
 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Este decreto regulamenta o Sistema de Atendimento de Emergências no Estado 
de São Paulo e dispõe sobre o serviço de atendimento de incêndios, desastres e outras 
emergências, nos termos da Lei Complementar nº 1.257, de 6 de janeiro de 2015.   
 
Artigo 2º - Para os fins deste decreto são adotadas as seguintes definições:  
 

I - Área de Interesse dos Serviços de Bombeiros - AISB: área de interesse de 
segurança pública relacionadas às atividades de bombeiros; 
 

II - bombeiro civil público: bombeiro público, municipal ou voluntário, nos termos do 
artigo 2º, inciso III, da Lei Complementar nº 1.257, de 6 de janeiro de 2015;   
 

III - bombeiro militar estadual: militar pertencente ao Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo – CBPMESP, especializado na prevenção, combate e extinção 
de incêndios, bem como em atividades de busca e salvamento; 
 

IV - bombeiro civil privado: pessoa treinada e capacitada que presta serviços de 
prevenção e atendimento a emergências em uma edificação, área de risco ou evento; 
 

V - brigada de incêndio: equipe de empregados de pessoa jurídica de direito privado ou 
servidores de órgãos públicos, podendo ser composta por bombeiros civis privados, treinada 
para atuar em casos de incêndios nos locais definidos em planos específicos; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/LEI%2011.901-2009?OpenDocument
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/160006181/lei-complementar-1257-15-s%C3%A3o-paulo-sp
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366177/art-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/160006181/lei-complementar-1257-15-s%C3%A3o-paulo-sp
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366152/art-2-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366144/art-2-inc-i-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366125/art-2-inc-ii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28372802/artigo-2-lc-n-1257-de-06-de-janeiro-de-2015-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28372797/inciso-iii-do-artigo-2-lc-n-1257-de-06-de-janeiro-de-2015-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/160006181/lei-complementar-1257-15-s%C3%A3o-paulo-sp
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366112/art-2-inc-iii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366103/art-2-inc-iv-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366098/art-2-inc-v-do-decreto-63058-17-sao-paulo
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VI - brigada municipal: equipe de bombeiros públicos voluntários, vinculada ao Poder 

Executivo do Município e coordenada conforme o estabelecido em convênio firmado com o 
Estado, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública; 
 

VII - clubes de serviços: organizações de trabalho voluntário, sem fins lucrativos, cujos 
membros prestam serviços à comunidade; 

 
VIII - Comandante da Emergência: militar de maior patente do CBPMESP presente na 

emergência, responsável pela gestão de todas as atividades emergenciais, com autoridade e 
responsabilidade total pela condução das operações; 
 

IX - Comando Unificado da Emergência: colegiado formado pelos líderes das principais 
equipes de resposta presentes na emergência e, eventualmente, por especialistas cuja 
participação seja relevante, para deliberar de forma conjunta sobre ações em uma 
emergência, sendo constituído quando não houver predominância de um órgão específico na 
solução da emergência ou quando ocorrer sobreposição de competências; 
 

X - credenciamento: registro junto ao CBPMESP que possibilita autorização para o 
exercício de atividades do Sistema de Atendimento de Emergências; 
 

XI – guarda-vidas temporário: pessoa selecionada, contratado por tempo determinado 
e treinado pelo CBPMESP para atuar no serviço de prevenção de afogamentos e salvamento 
de banhistas nas áreas aquáticas e praias públicas marítimas, fluviais ou lacustres, 
classificadas como AISB, sob a supervisão de militares do Corpo de Bombeiros; 
 

XII - mobilização: convocação e reunião de recursos humanos e materiais em local 
determinado, para atuação coordenada no Sistema de Atendimento de Emergências; 
 

XIII - Plano de Auxílio Mútuo - PAM: plano de atuação conjunta do CBPMESP e 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, no qual os integrantes assumem o 
compromisso de colaborar com recursos humanos e materiais no Sistema de Atendimento de 
Emergências; 
 

XIV - plano de contingência: plano elaborado para a hipótese de incidente previsível, 
porém de baixa probabilidade de ocorrência, que exigirá recursos humanos e materiais além 
dos ordinariamente disponíveis para seu atendimento, devendo prever medidas que envolvam 
outros órgãos para a otimização da resposta quando necessário; 
 

XV - plano de emergência: plano elaborado para a hipótese de incidente previsível, de 
alta probabilidade de ocorrência, que exigirá recursos humanos e materiais próprios e 
disponíveis para seu atendimento, sem a necessidade de medidas que envolvam outros 
órgãos para a resposta;  
 

XVI - Posto de Comando - PC: localização do Comando da emergência; 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366087/art-2-inc-vi-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366079/art-2-inc-vii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366036/art-2-inc-viii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366021/art-2-inc-ix-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366015/art-2-inc-x-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176366003/art-2-inc-xi-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365996/art-2-inc-xii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365973/art-2-inc-xiii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365967/art-2-inc-xiv-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365963/art-2-inc-xv-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365957/art-2-inc-xvi-do-decreto-63058-17-sao-paulo
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XVII - pronta resposta: ação de pronto atendimento às emergências de competência do 

CBPMESP, por meio de equipes e equipamentos organizados em regime de prontidão; 
 

XVIII - Rede Integrada de Emergência - RINEM: conjunto de pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, com sistema próprio de comunicação, organizado mediante plano 
formal de atuação, sob a coordenação do CBPMESP, no qual os integrantes assumem o 
compromisso de colaborar com recursos humanos e materiais no Sistema de Atendimento de 
Emergências; 
 

XIX - serviços de bombeiro militar: conjunto de atividades diretamente voltadas à 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio e do meio 
ambiente, conforme competências atribuídas ao CBPMESP pelo artigo 5º da Lei 
Complementar nº 1.257, de 6 de janeiro de 2015, e artigo 39 da Lei nº 616, de 17 de 
dezembro de 1974;   
 

XX - Sistema de Comando de Operações e Emergências – SiCOE: sistema de 
comando utilizado na gestão de ocorrências pelo CBPMESP;   

 
XXI - Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil: sistema constituído por órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, dos municípios, por entidades privadas e pela 
comunidade, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de São Paulo, 
tendo por objetivos o planejamento e a promoção da defesa permanente contra desastres 
naturais ou provocados pelo homem, a atuação na iminência e em situações de desastre, a 
prevenção ou minimização de danos, socorro e assistência a populações atingidas e a 
recuperação de áreas afetadas por desastres.   
 
Artigo 3º - O Sistema de Atendimento de Emergências tem por finalidade estruturar a atuação 
do CBPMESP na pronta resposta às emergências e facilitar a integração com outros órgãos, 
observadas as respectivas atribuições, bem como organizar e estabelecer ações preventivas 
para a capacitação e credenciamento de órgãos, entidades, pessoas jurídicas de direito 
privado e físicas, para atuação conjunta nos atendimentos emergenciais.   
 
Artigo 4º - A estrutura do Sistema de Atendimento de Emergências, coordenado pelo 
CBPMESP, é composta por: 
 

I - órgãos e entidades da administração direta ou indireta do Estado de São Paulo; 
 

II - órgãos e entidades federais ou municipais; 
 

III - bombeiros públicos municipais ou voluntários e guarda-vidas, civis ou temporários 
contratados pelos municípios ou pelo Estado de São Paulo e submetidos a treinamento pelo 
CBPMESP; 
 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365945/art-2-inc-xvii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365940/art-2-inc-xviii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365935/art-2-inc-xix-do-decreto-63058-17-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28372781/artigo-5-lc-n-1257-de-06-de-janeiro-de-2015-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/160006181/lei-complementar-1257-15-s%C3%A3o-paulo-sp
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/13266981/artigo-39-da-lei-n-616-de-17-de-dezembro-de-1974-de-s%C3%A3o-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/217352/lei-616-74
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365926/art-2-inc-xx-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365922/art-2-inc-xxi-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365917/art-3-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365912/art-4-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365904/art-4-inc-i-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365896/art-4-inc-ii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365889/art-4-inc-iii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
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IV - integrantes de Planos de Auxílio Mútuo - PAM e de Redes Integradas de 
Emergências - RINEM; 
 

V - clubes de serviços, concessionárias de serviços públicos, organizações não 
governamentais, associações e entidades privadas de modo geral; 
 

VI - bombeiros civis privados, de acordo com a legislação federal; 
 

VII - integrantes de brigadas de incêndio; 
 

VIII - pessoas físicas, desde que atuem voluntariamente e autorizadas pelo CBPMESP. 
 

§ 1º - Os integrantes do Sistema de Atendimento de Emergências constantes 
dos incisos II a VIII deste artigo atuarão no exercício de suas competências legais ou 
por solicitação do CBPMESP, devendo, nesta hipótese, serem autorizados pelo 
Comando da Emergência. 

 
§ 2º - A participação de bombeiros civis públicos no Sistema de Atendimento de 

Emergências dar-se-á mediante a celebração de convênio entre o município e o 
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública. 

 
Artigo 5º - As Secretarias de Estado, em articulação com o Comando do CBPMESP, 
apoiarão as ações nas situações emergenciais, naquilo que lhes couber. 
 
Artigo 6º - O Sistema de Atendimento de Emergências observará as seguintes etapas:   
 

I - planejamento da resposta às emergências; 
 

II - recebimento dos chamados emergenciais; 
 

III - mobilização dos recursos humanos e materiais para resposta às emergências; 
 

IV - implantação do Sistema de Comando; 
 

V - intervenção operacional;   
 

VI - desmobilização dos recursos humanos e materiais empenhados; 
 

VII - avaliação do atendimento. 
 
Artigo 7º - Na estruturação do Sistema de Atendimento de Emergências, o CBPMESP 
considerará, como critério básico, grupos de municípios para o planejamento da distribuição 
de suas instalações, de acordo com as seguintes faixas populacionais e de composição do 
efetivo: 
 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365882/art-4-inc-iv-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365874/art-4-inc-v-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365840/art-4-inc-vi-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365829/art-4-inc-vii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365823/art-4-inc-viii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365818/art-4-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365810/art-4-2-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365802/art-5-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365798/art-6-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365793/art-6-inc-i-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365777/art-6-inc-ii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365763/art-6-inc-iii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365750/art-6-inc-iv-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365732/art-6-inc-v-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365722/art-6-inc-vi-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365716/art-6-inc-vii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365700/art-7-do-decreto-63058-17-sao-paulo
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I - Grupo A - acima de 500.000 habitantes: efetivo composto exclusivamente por 
integrantes do CBPMESP;  
 

II - Grupo B - 100.000 a 500.000 habitantes: efetivo composto preferencialmente por 
integrantes do CBPMESP;  
 

III - Grupo C - 50.000 a 100.000 habitantes: efetivo misto, composto por integrantes do 
CBPMESP e bombeiros públicos municipais; 
 

IV - Grupo D - 25.000 a 50.000 habitantes: efetivo composto predominantemente por 
bombeiros civis públicos; 
 

V – Grupo E – abaixo de 25.000 habitantes: efetivo composto predominantemente por 
bombeiros públicos voluntários, capacitados e credenciados pelo CBPMESP, vinculados à 
sua coordenação. 
 

Parágrafo único - Subsidiariamente, além dos grupos de municípios previstos nos 
incisos I a V deste artigo, os seguintes critérios poderão ser considerados para a estruturação 
do Sistema de Atendimento de Emergências: 
 
1. População pendular; 
 
2. Demanda de ocorrências; 
 
3. Riscos específicos; 
 
4. Áreas de Interesse dos Serviços de Bombeiros (AISB). 
 
Artigo 8º - A composição do efetivo, a fixação das instalações físicas e, nos municípios com 
população acima de 25.000 habitantes, a utilização de bombeiros públicos voluntários, serão 
estabelecidas em ato normativo expedido pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, ouvido o Comandante do CBPMESP. 
 
Artigo 9º - O CBPMESP, mediante planejamento próprio, exercerá as atividades de 
prevenção e salvamento de afogados em locais públicos identificados como Área de Interesse 
dos Serviços de Bombeiros - AISB, por meio do serviço de guarda-vidas, podendo utilizar 
guarda-vidas temporários. 
 
Artigo 10 – Ato normativo expedido pelo Comando do CBMPESP disporá, para fim de 
padronização e identificação, sobre os uniformes dos bombeiros civis públicos e guarda-vidas 
temporários, que serão confeccionados em cores diversas das utilizadas pelos bombeiros 
militares estaduais. 
 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365695/art-7-inc-i-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365676/art-7-inc-ii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365671/art-7-inc-iii-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365662/art-7-inc-iv-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365657/art-7-inc-v-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365649/art-7-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365642/art-8-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365637/art-9-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365633/art-10-do-decreto-63058-17-sao-paulo
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Artigo 11 – Para total integração no atendimento às emergências, os materiais e 
equipamentos utilizados pelos bombeiros civis públicos e guarda-vidas temporários seguirão o 
padrão adotado pelo CBPMESP. 
 
Artigo 12 – Compete ao Comandante do CBPMESP a coordenação do Sistema de 
Atendimento de Emergências. 
 
Artigo 13 - Compete ao CBPMESP, no território do Estado de São Paulo, realizar atividades 
de bombeiros, planejar, estabelecer, difundir e fomentar as etapas do Sistema de 
Atendimento de Emergências previstas no artigo 6º deste decreto, em harmonia com o 
Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil.  
 
Artigo 14 - O credenciamento de bombeiros civis privados, guarda-vidas e brigadas de 
incêndio, bem como de suas respectivas escolas e empresas de formação, será 
regulamentado por ato normativo do Comandante do CBPMESP.  
 
Artigo 15 - Os bombeiros civis públicos e os guarda-vidas temporários serão credenciados 
pelo CBPMESP, ao término da respectiva capacitação. 
 
Artigo 16 - O CBPMESP deverá estar preparado para a pronta resposta às emergências, 
sendo-lhe facultado acionar os integrantes do Sistema de Atendimento de Emergências, 
indicados no artigo 4º deste decreto, sempre que necessário ou para a adoção de medidas 
que não forem de sua competência. 
 
Parágrafo único - O CBPMESP manterá cadastro atualizado que possibilite a mobilização 
dos integrantes do Sistema de Atendimento de Emergências. 
 
Artigo 17 - O CBPMESP manterá cadastro atualizado dos hidrantes públicos para combate a 
incêndios a fim de participar do planejamento e supervisão da instalação desses 
equipamentos pelos prestadores do serviço de abastecimento de água nos municípios. 
 
Artigo 18 - O CBPMESP, em harmonia com os órgãos que compõem o Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa Civil, fomentará planos de contingência, emergência e auxílio mútuo, ou de 
redes integradas de emergência, como forma integradora para a pronta resposta às 
emergências. 
 

§ 1º - Os limites de atuação dos órgãos, bem como os detalhes em relação ao 
emprego dos recursos humanos e materiais envolvidos no atendimento de emergências, 
serão formalizados em atos administrativos próprios, respeitadas as competências legais. 
 

§ 2º - O CBPMESP fomentará a realização de exercícios simulados com a participação 
dos integrantes dos Planos de Auxílio Mútuo - PAM e Redes Integradas de Emergências - 
RINEM. 
 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365627/art-11-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365622/art-12-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365612/art-13-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365607/art-14-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365602/art-15-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365596/art-16-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365592/art-16-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365588/art-17-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365583/art-18-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365578/art-18-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365573/art-18-2-do-decreto-63058-17-sao-paulo
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Artigo 19 - O CBPMESP é responsável pela difusão da doutrina e dos princípios do Sistema 
de Comando, por meio de cursos, palestras e exercícios simulados, conforme planejamento 
estabelecido nos termos do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
instituído pela Lei Complementar nº 1.036, de 11 de janeiro de 2008. 
 

Parágrafo único - O CBPMESP desenvolverá e fomentará a utilização de terminologia 
padrão do Sistema de Comando para promover uma linguagem única entre todos os 
integrantes do Sistema de Atendimento de Emergências. 
 
Artigo 20 - As chamadas emergenciais serão recebidas, prioritariamente, por telefone de 
emergência nas localidades em que o serviço telefônico estiver disponível, sem prejuízo de 
outros meios que possam vir a ser implantados para a melhoria do Sistema de Atendimento 
de Emergências. 
 

§ 1º - O número do telefone de emergência do CBPMESP será único em todo o Estado 
de São Paulo e evidenciado em todas as viaturas de atendimento emergencial de bombeiros, 
para ampla divulgação à população. 
 

§ 2º - Caberá ao CBPMESP a definição do local em que a chamada de emergência 
será atendida. Ver tópico 
 
Artigo 21 - O acionamento das equipes de pronto atendimento de emergências e apoio será 
feito pelos Centros de Operações ou Centros de Atendimentos e Despachos do CBPMESP. 
 
Artigo 22 - Durante o atendimento de emergências e de iminente perigo, o Comando da 
Emergência poderá requisitar o uso de propriedade particular, assegurada ao proprietário, se 
for o caso, indenização ulterior por perdas e danos, desde que comprovados, nos termos da 
lei civil. 
 

Parágrafo único - A apuração da ocorrência de perdas e danos passíveis de 
indenização, nos termos descritos no “caput” deste artigo, será realizada em procedimento 
administrativo próprio, a ser instruído pelo CBPMESP, quando envolver integrantes do Corpo 
de Bombeiros, ou no âmbito do respectivo município, nos casos que envolverem bombeiros 
civis públicos.   
 
Artigo 23 - O Sistema de Comando será aplicado no Sistema de Atendimento de 
Emergências no território do Estado de São Paulo, e, quando necessário, de forma integrada 
com a Defesa Civil. 
 

§ 1º - No atendimento de emergências envolvendo vários integrantes do Sistema de 
Atendimento de Emergências, eles atuarão observando os princípios do Sistema de Comando 
e, antes de adotarem qualquer ação no local da emergência, os responsáveis de cada equipe 
deverão se dirigir ao Posto de Comando para informar o Comando da Emergência de sua 
presença, dos recursos humanos e materiais disponíveis e aguardar a definição de sua 
atuação. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365543/art-19-do-decreto-63058-17-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/157002/lei-complementar-1036-08
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365535/art-19-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365520/art-20-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365515/art-20-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365513/art-20-2-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365513/art-20-2-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365504/art-21-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365492/art-22-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365490/art-22-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365487/art-23-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365474/art-23-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
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§ 2º - Os integrantes de órgãos públicos, entidades ou pessoas jurídicas de direito 

privado, além de voluntários que se apresentem individualmente para atuar em apoio ao 
CBPMESP, deverão se dirigir ao Posto de Comando para informar ao Comando da 
Emergência de sua presença e poderão ser incorporados ao Sistema de Comando durante o 
atendimento das emergências. 
 

§ 3º - Os integrantes do Sistema de Atendimento de Emergências observarão as 
respectivas competências legais e a capacidade de resposta que cada equipe possui para 
desempenhar suas atribuições. Ver tópico 
 
Artigo 24 - Caberá ao integrante do CBPMESP de maior posto ou graduação presente no 
atendimento, que atuará como Comandante da Emergência, o comando nas atuações 
emergenciais típicas de bombeiros, respeitadas as atribuições e competências de outros 
órgãos. 
 
Artigo 25 - Dependendo das características da emergência, poderá ser constituído, pelo 
órgão coordenador do Sistema de Atendimento de Emergências, o Comando Unificado da 
Emergência. Ver tópico 
 
Artigo 26 - Durante as ações operacionais de resposta às emergências, o CBPMESP 
empenhará, na medida do necessário, os recursos humanos e materiais mobilizados para o 
local. 
 
Artigo 27 - Enquanto persistirem os riscos envolvidos na situação emergencial, os recursos 
humanos e materiais serão continuamente empregados e suas eventuais substituições, no 
decorrer do atendimento, serão feitas sob a coordenação do Comando da Emergência. 
 
Artigo 28 - A desmobilização das equipes e recursos humanos e materiais disponíveis no 
local da emergência será determinada pelo Comando da Emergência quando forem 
eliminados os riscos e situações que exigiram a sua presença.   
 
Artigo 29 – O atendimento de ocorrência realizado por órgão integrante do Sistema de 
Atendimento de Emergências será relatado em registro próprio, para subsidiar análises 
estatísticas.   
 
Artigo 30 - O registro da ocorrência servirá de base para avaliação da intervenção 
operacional, visando o aperfeiçoamento do Sistema de Atendimento de Emergências. 
 
Artigo 31 - O CBPMESP poderá, excepcionalmente, dispor de efetivo e material 
especializado para executar ações de socorro em situações de emergência, desastres, ou 
quando for decretado estado de calamidade pública, em outros Estados ou no exterior, 
observada a legislação vigente. 
 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365469/art-23-2-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365463/art-23-3-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365463/art-23-3-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365451/art-24-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365443/art-25-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365443/art-25-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365439/art-26-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365431/art-27-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365414/art-28-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365412/art-29-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365407/art-30-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365391/art-31-do-decreto-63058-17-sao-paulo
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Artigo 32 - O emprego do CBPMESP, mediante solicitação do ente interessado, nas 
situações definidas no artigo 31 deste decreto, deverá ser autorizado pelo Governador do 
Estado, salvo nas situações corriqueiras de atendimento emergencial próximas às divisas 
territoriais do Estado de São Paulo.   
 
Artigo 33 - O processo contendo a manifestação técnica do Comandante Geral da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo acerca da conveniência do emprego do CBPMESP em outro 
Estado ou no exterior será encaminhado ao Governador do Estado, após manifestação do 
Secretário da Segurança Pública, para conhecimento e decisão. 
 
Artigo 34 – Autorizado o envio de integrantes do CBPMESP a missão em outro Estado, será 
enviada equipe precursora ao local dos fatos, composta de, no máximo, 3 (três) integrantes, 
que encaminhará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da chegada ao local, relatório para 
subsidiar o planejamento do contingente e material que serão deslocados.   
 

§ 1º - Para agilizar a apresentação dos meios necessários, poderá ser estabelecido, 
em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, da Casa Militar do Gabinete do 
Governador, canal técnico com órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.   
 

§ 2º - Quando a missão for destinada ao exterior, será feito contato prévio com o 
Ministério das Relações Exteriores para confirmação da possibilidade de atuação. 
 
Artigo 35 - As despesas referentes ao transporte, diárias, hospedagem, alimentação e outras 
necessidades que determinem o cumprimento da missão serão de responsabilidade do 
Estado de São Paulo. 
 
Artigo 36 - Fica autorizado o Secretário de Segurança Pública a celebrar ajustes com órgãos 
públicos e entidades privadas, para viabilizar recursos materiais, meios de transporte e 
hospedagens necessárias à atuação do CBPMESP em outro Estado. 
 
Artigo 37 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

Palácio dos Bandeirantes, 12 de dezembro de 2017. 
 

 
 
 
GERALDO ALCKMIN 
Publicado em: 13/12/2017 Atualizado em: 13/12/2017 09:41 63.058 
 
 
 
 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365386/art-32-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365384/art-33-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365381/art-34-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365370/art-34-1-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365354/art-34-2-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365342/art-35-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365322/art-36-do-decreto-63058-17-sao-paulo
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/176365304/art-37-do-decreto-63058-17-sao-paulo
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Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Secretaria Geral Parlamentar 

 

Departamento de Documentação e Informação 

DECRETO nº 56.819 de 10 de março de 2011. 

 

Institui o Regulamento de Segurança contra 
Incêndio das edificações e áreas de risco 

no Estado de São Paulo e dá 
providências correlatas 

 
 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, 
Decreta: 
 
 
CAPÍTULO I 
 
Disposições Preliminares 
 
Artigo 1º - Este Regulamento dispõe sobre as medidas de segurança contra incêndio nas 
edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto no artigo 144 § 5º da Constituição 
Federal, no artigo 142 da Constituição Estadual, ao disposto na Lei estadual nº 616, de 17 
de dezembro de 1974, na Lei estadual nº 684, de 30 de setembro de 1975, e no Decreto 
estadual nº 55.660, de 30 de março de 2010. 
 
Artigo 2º - Os objetivos deste Regulamento são: 
 
I - proteger a vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco, em caso de incêndio; 
 
II - dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio; 
 
III - proporcionar meios de controle e extinção do incêndio; 
 
IV - dar condições de acesso para as operações do Corpo de Bombeiros; 
 
V - proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco. 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/LEI%2011.901-2009?OpenDocument
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CAPÍTULO II 
 
Das Definições 
 
Artigo 3º - Para efeito deste Regulamento são adotadas as definições abaixo descritas: 
 
I - Altura da Edificação: 
 
a) para fins de exigências das medidas de segurança contra incêndio, é a medida em metros 
do piso mais baixo ocupado ao piso do último pavimento; 
 
b) para fins de saída de emergência, é a medida em metros entre o ponto que caracteriza a 
saída do nível  de descarga ao piso do último pavimento, podendo ser ascendente ou 
descendente; 
 
II - Ampliação: é o aumento da área construída da edificação; 
 
III - Análise: é o ato de verificação das exigências das medidas de segurança contra incêndio 
das edificações e áreas de risco, no processo de segurança contra incêndio; 
 
IV - Andar: é o volume compreendido entre dois pavimentos consecutivos, ou entre o 
pavimento e o nível superior a sua cobertura; 
 
V - Área da Edificação: é o somatório da área a construir e da área construída de uma 
edificação; 
 
VI - Áreas de Risco: é o ambiente externo à edificação que contém armazenamento de 
produtos inflamáveis ou combustíveis, instalações elétricas ou de gás, e similares; 
 
VII - Ático: é a parte do volume superior de uma edificação, destinada a abrigar máquinas, 
piso técnico de elevadores, caixas de água e circulação vertical; 
 
VIII - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): é o documento emitido pelo Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a 
vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio, previstas pela 
legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de revalidação; 
 
IX - Autorização para Adequação: é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de Polícia Militar (CBPMESP) certificando que, após o cumprimento de 
medidas compensatórias, a edificação possui as condições satisfatórias de segurança contra 
incêndio, para todos os fins, estabelecendo um período para execução das medidas exigidas; 
 
X - Carga de Incêndio: é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela 
combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o 
revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos; 
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XI - Comissão Especial de Avaliação (CEA): é um grupo de pessoas qualificadas no campo da 
segurança contra incêndio, com o objetivo de propor alterações ao presente Regulamento; 
 
XII - Comissão Técnica: é o grupo de estudo, composto por Oficiais do CBPMESP, 
devidamente nomeados, com o objetivo de analisar e emitir pareceres relativos aos casos que 
necessitarem de soluções técnicas complexas ou apresentarem dúvidas quantos 
às exigências previstas neste Regulamento;  
 
XIII - Compartimentação: são medidas de proteção passiva, constituídas de elementos de 
construção resistentes ao fogo, destinados a evitar ou minimizar a propagação do fogo, calor 
e gases, interna ou externamente ao edifício, no mesmo pavimento ou para pavimentos 
elevados consecutivos; 
 
XIV - Edificação (edifício): é a área construída destinada a abrigar atividade humana ou 
qualquer instalação, equipamento ou material; 
 
XV - Edificação Existente: é a edificação ou área de risco construída ou regularizada 
anteriormente à publicação deste Regulamento, com documentação comprobatória, desde 
que mantidas a área e a ocupação da época e não haja disposição em contrário do Serviço 
de Segurança contra Incêndio, respeitando-se também aos objetivos do presente 
Regulamento; 
 
XVI - Edificação Térrea: é a construção de um pavimento, podendo possuir mezaninos cuja 
somatória de áreas deve ser menor ou igual à terça parte da área do piso de pavimento; 
 
XVII - Emergência: é a situação crítica e fortuita que representa perigo à vida, ao meio 
ambiente e ao patrimônio, decorrente de atividade humana ou fenômeno da natureza que 
obriga a uma rápida intervenção operacional; 
 
XVIII - Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros (ITCB ou IT): é o documento técnico 
elaborado pelo CBPMESP que regulamenta as medidas de segurança contra incêndio nas 
edificações e áreas de risco; 
 
XIX - Mezanino: é o pavimento que subdivide parcialmente um andar em dois andares. Será 
considerado como andar ou pavimento, o mezanino que possuir área maior que um terço 
(1/3) da área do andar subdividido; 
 
XX - Mudança de Ocupação: consiste na alteração de atividade ou uso que resulte na 
mudança de classificação (Grupo ou Divisão) da edificação ou área de risco, constante da 
tabela de classificação das ocupações prevista neste Regulamento; 
 
XXI - Ocupação: é a atividade ou uso da uma edificação; 
 
XXII - Ocupação Mista: é a edificação que abriga mais de um tipo de ocupação; 
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XXIII - Ocupação Predominante: é a atividade ou uso principal exercido na edificação; 
 
XXIV - Medidas de Segurança contra Incêndio: é o conjunto de dispositivos ou sistemas a ser 
instalados nas edificações e áreas de risco, necessário para evitar o surgimento de um 
incêndio, limitar sua propagação, possibilitar sua extinção e ainda propiciar a proteção à vida, 
ao meio ambiente e ao patrimônio;  
 
XXV - Nível de Descarga: é o nível no qual uma porta externa conduz a um local seguro no 
exterior; 
 
XXVI - Pavimento: é o plano de piso; 
 
XXVII - Pesquisa de Incêndio: consiste na apuração das causas, desenvolvimento e 
consequências dos incêndios atendidos pelo CBPMESP, mediante exame técnico 
das edificações, materiais e equipamentos, no local ou em laboratório especializado; 
 
XXVIII - Prevenção de Incêndio: é o conjunto de medidas que visam: evitar o incêndio; 
permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificação e áreas de risco; dificultar 
a propagação do incêndio; proporcionar meios de controle e extinção do incêndio e permitir 
o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros;  
 
XXIX - Processo de Segurança contra Incêndio: é a documentação que contém os elementos 
formais exigidos pelo CBPMESP na apresentação das medidas de segurança contra incêndio 
de uma edificação e áreas de risco que devem ser projetadas para avaliação do Serviço de 
Segurança contra Incêndio; 
 
XXX - Reforma: são as alterações nas edificações e áreas de risco sem aumento de área 
construída; 
 
XXXI - Responsável Técnico: é o profissional habilitado para elaboração e/ou execução de 
atividades relacionadas à segurança contra incêndio; 
 
XXXII - Risco Específico: situação que proporciona uma probabilidade aumentada de perigo à 
edificação, tais como: caldeira, casa de máquinas, incineradores, centrais de gás combustível, 
transformadores, fontes de ignição e outros; 
 
XXXIII - Piso: é a superfície superior do elemento construtivo horizontal sobre a qual haja 
previsão de estocagem de materiais ou onde os usuários da edificação tenham acesso 
irrestrito; 
 
XXXIV - Segurança contra Incêndio: é o conjunto de ações e recursos internos e externos à 
edificação e áreas de risco que permite controlar a situação de incêndio; 
 
XXXV - Serviço de Segurança contra Incêndio (SvSCI): ver Capítulo IV; 
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XXXVI - Subsolo: é o pavimento situado abaixo do perfil do terreno. Não será considerado 
subsolo o pavimento que possuir ventilação natural para o exterior, com área total superior a 
0,006m² para cada metro cúbico de ar do compartimento, e tiver sua laje de cobertura acima 
de 1,20m do perfil do terreno; 
 
XXXVII - Vistoria: é o ato de verificar o cumprimento das exigências das medidas de 
segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, em inspeção no local. 
 
CAPÍTULO III 
 
Da Aplicação 
 
Artigo 4º - Ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo - CBPMESP, 
por meio do Serviço de Segurança contra Incêndio, cabe regulamentar, analisar e vistoriar as 
medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, bem como 
realizar pesquisa de incêndio. 
 
Artigo 5º - As exigências de segurança previstas neste Regulamento se aplicam às 
edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo, devendo ser observadas, em especial, 
por ocasião da: 
 
I - construção de uma edificação ou área de risco; 
 
II - reforma de uma edificação; 
 
III - mudança de ocupação ou uso; 
 
IV - ampliação de área construída; 
 
V - aumento na altura da edificação; 
 
VI - regularização das edificações ou áreas de risco. 
 
§ 1º - Estão excluídas das exigências deste Regulamento: 
 
1. edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares; 
 
2. residências exclusivamente unifamiliares localizadas no pavimento superior de ocupação 
mista com até dois pavimentos, e que possuam acessos independentes. 
 
§ 2º - Nas ocupações mistas, para determinação das medidas de segurança contra incêndio a 
serem implantadas, adota-se o conjunto das exigências de maior rigor para o edifício como 
um todo, avaliando-se os respectivos usos, as áreas e as alturas, observando ainda: 
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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, barreira de fumaça conforme ITCB 15 - 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. As áreas destinadas 
exclusivamente para uso residencial estão isentas do sistema de chuveiros automáticos. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Do Serviço de Segurança contra Incêndio 
 
Artigo 6º - O Serviço de Segurança contra Incêndio (SvSCI) compreende o conjunto de 
Unidades do CBPMESP, 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 neste Regulamento. 
 
Artigo 7º - É função do Serviço de Segurança contra Incêndio: 
 
I - realizar pesquisa de incêndio; 
 
II - regulamentar as medidas de segurança contra incêndio; 
 
III - credenciar seus oficiais e praças; 
 
IV - analisar o processo de segurança contra incêndio; 
 
V - realizar vistoria nas edificações e áreas de risco; 
 
VI - expedir o AVCB; 
 
VII - cassar o AVCB; 
 
VIII - emitir consultas técnicas; 
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IX - emitir pareceres técnicos. 
 
CAPÍTULO V 
 
Dos Procedimentos Administrativos 
 
Artigo 8º - Ao Serviço de Segurança contra Incêndio (SvSCI) cabe credenciar seus 
integrantes por meio de cursos ou estágios de capacitação e de treinamento, a fim de realizar 
as análises e as vistorias das edificações e das áreas de risco. 
 
Artigo 9º - O processo de segurança contra incêndio, devidamente instruído, inicia-se com o 
protocolo junto ao SvSCI. 
 
§ 1º - O indeferimento do processo deverá ser motivado, com base na inobservância, pelo 
interessado, das disposições contidas neste Regulamento e nas respectivas ITCB. 
 
§ 2º - O processo será aprovado quando constatado, pelo SvSCI, o atendimento das 
exigências contidas neste Regulamento e nas respectivas ITCB. 
 
§ 3º - As medidas de segurança contra incêndio devem ser projetadas e executadas por 
profissionais habilitados. 
 
§ 4º - O requerente será sempre notificado quanto ao resultado da análise ou da vistoria do 
processo. 
 
Artigo 10 - O AVCB 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 CBPMESP. 
 
§ 1º - A vistoria nas edificações e áreas de risco pode ser realizada: 
 
1. de ofício; 
 
2. mediante solicitação do proprietário, do responsável pelo uso, do responsável técnico ou da 
autoridade competente. 
 
§ 2º - na vistoria, compete ao CBPMESP 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. 
 
§ 3º - Após a emissão do AVCB, constatada irregularidade nas medidas de segurança contra 
incêndio previstas neste Regulamento, o CBPMESP iniciará procedimento administrativo 
regular para sua cassação. 
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§ 4º - O AVCB terá prazo de validade pré-determinado de acordo com a regulamentação do 
CBPMESP. 
 
Artigo 11 - Cabe ao CBPMESP 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 em Portaria 
expedida pelo Corpo de Bombeiros. 
  
Artigo 12 - O proprietário, o responsável pelo uso ou o responsável técnico poderão solicitar 
informações, sobre o andamento do processo ou do pedido de vistoria, ao Serviço de 
Segurança contra Incêndio do CBPMESP, bem como interpor recursos das 
decisões proferidas nos processos do Corpo de Bombeiros. 
 
Artigo 13 - 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 deste Regulamento. 
 
Artigo 14 - Serão objetos de análise por Comissão Técnica os casos que necessitem de 
soluções técnicas diversas daquelas previstas neste Regulamento, bem como as edificações 
e as áreas de risco cuja ocupação (uso) não se encontre entre aquelas relacionadas na tabela 
1 (classificação das edificações e áreas de risco quanto à ocupação) deste Regulamento. 
 
Artigo 15 - As edificações com área construída inferior a 100m² ficam dispensadas de vistoria 
por parte do Corpo de Bombeiros, nos termos da IT 42 - Projeto Técnico Simplificado. 
 
Artigo 16 - Os processos administrativos do SvSCI serão regulamentados, pelo CBPMESP, 
por meio de Instrução Técnica (ITCB) e de Portarias. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Das Responsabilidades 
 
Artigo 17 - 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 deste Regulamento, e ao responsável pela 
obra, o fiel cumprimento do que foi projetado e das normas técnicas pertinentes. 
 
Artigo 18 - 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; 
 
II - tomar as providências cabíveis para a adequação da edificação e das áreas de risco às 
exigências deste Regulamento, quando necessário. 
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Artigo 19 - 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 AVCB, independentemente das 
responsabilidades civis e penais cabíveis. 
 
CAPÍTULO VII 
 
Da Altura e Área das Edificações 
 
Artigo 20 - Para fins de aplicação deste Regulamento, na mensuração da altura da 
edificação, não serão considerados: 
 
I - os subsolos destinados exclusivamente a estacionamento de veículos, 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 - mezaninos cuja área não ultrapasse a 1/3 (um terço) da área do pavimento onde se situa; 
 
IV - o pavimento superior da unidade duplex do último piso de edificação de uso residencial. 
 
Artigo 21 - Para implementação das medidas de segurança contra incêndio, a altura a ser 
considerada é a definida na alínea “a” do inciso I do artigo 3º, combinada com o artigo 20 
deste Regulamento. 
 
Parágrafo único - Para o dimensionamento das saídas de emergência, as alturas serão 
consideradas de forma independente, conforme alínea “b” do inciso I do artigo 3º, combinada 
com o artigo 20 deste Regulamento. 
 
Artigo 22 - Para fins de aplicação deste Regulamento, no cálculo da área a ser protegida com 
as medidas de segurança contra incêndio, não serão computados:  
 
I - telheiros, com laterais abertas, destinados à proteção de utensílios, caixas d’água, tanques 
e outras instalações desde que não tenham área superior a 10 metros quadrados; 
 
II - platibandas e beirais de telhado até 3 metros de projeção; 
 
III - passagens cobertas, com largura máxima de 3 metros, com laterais abertas, destinadas 
apenas à circulação de pessoas ou mercadorias; 
 
IV - as coberturas de bombas de combustível e de praças de pedágio, desde que não sejam 
utilizadas para outros fins e sejam abertas lateralmente; 
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V - reservatórios de água; 
 
VI - piscinas, banheiros, vestiários e assemelhados, no tocante a sistemas hidráulicos, alarme 
de incêndio e compartimentação; 
 
VII - escadas enclausuradas, incluindo as antecâmaras; 
 
VIII - dutos de ventilação das saídas de emergência. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
Da Classificação das Edificações e Áreas de Risco 
 
Artigo 23 - Para efeito deste Regulamento, as edificações e áreas de risco são classificadas 
conforme segue: 
 
I - quanto à ocupação: de acordo com a tabela 1 em anexo. 
 
II - quanto à altura: de acordo com a tabela 2 em anexo. 
 
III - quanto à carga de incêndio: de acordo com a tabela 3 em anexo. 
 
CAPÍTULO IX 
 
Das Medidas de Segurança contra Incêndio 
 
Artigo 24 - 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; 
 
V - controle de materiais de acabamento; 
 
VI - saídas de emergência; 
 
VII - elevador de emergência; 
 
VIII - controle de fumaça; 
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IX - gerenciamento de risco de incêndio; 
 
X - brigada de incêndio; 
 
XI - brigada profissional; 
 
XII - iluminação de emergência; 
 
XIII - detecção automática de incêndio; 
 
XIV - alarme de incêndio; 
 
XV - sinalização de emergência; 
 
XVI - extintores; 
 
XVII - hidrante e mangotinhos; 
 
XVIII - chuveiros automáticos; 
 
XIX - resfriamento; 
 
XX - espuma; 
 
XXI - sistema fixo de gases limpos e dióxido de carbono (CO2); 
 
XXII - sistema de proteção contra descargas atmosféricas  (SPDA); 
 
XXIII - controle de fontes de ignição (sistema elétrico; soldas; chamas; aquecedores etc.). 
 
§ 1º - Para a execução e implantação das medidas de segurança contra incêndio, devem ser 
atendidas as Instruções Técnicas elaboradas pelo CBPMESP. 
 
§ 2º - As medidas de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco devem ser 
projetadas e executadas visando atender aos objetivos deste Regulamento. 
 
CAPÍTULO X 
 
Do Cumprimento das Medidas de Segurança contra incêndio 
 
Artigo 25 - Na implementação das medidas de segurança contra incêndio, as edificações e 
áreas de risco devem atender às exigências contidas neste capítulo e nas tabelas de 
exigências anexas a este decreto. 
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Parágrafo único - 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. 
 
Artigo 26 - Cada medida de segurança contra incêndio, constante das tabelas 4, 5, 6 (6A a 
6M), 7, deve obedecer aos parâmetros estabelecidos na ITCB respectiva. 
 
Artigo 27 - Os riscos específicos não abrangidos pelas exigências contidas nas tabelas deste 
Regulamento, devem atender às respectivas Instruções Técnicas do CBPMESP. 
 
Artigo 28 - 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 IT - 15 - Controle de Fumaça. 
 
Artigo 29 - Os subsolos das edificações que possuírem ocupações distintas de 
estacionamento de veículos devem atender também ao contido na tabela 7. 
 
Artigo 30 - 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 
das normas brasileiras oficiais e normas das concessionárias dos serviços locais. 
 
Artigo 31 - As edificações e áreas de risco consideradas existentes na data da publicação 
deste Regulamento devem ser adaptadas conforme exigências específicas da tabela 4 deste 
Regulamento. 
 
Artigo 32 - 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, conforme exigências da 
tabela 6J. 
 
CAPÍTULO XI 
 
Do Tratamento às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos 
microempreendedores individuais. 
 
Artigo 33 - 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. 
 
Parágrafo único - Os procedimentos para regularização dessas empresas, junto ao 
CBPMESP, estão prescritos na IT - 42 - Projeto Técnico Simplificado.  
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Artigo 34 - 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. 
 
§ 1º - Para a obtenção do certificado eletrônico, o interessado deverá apresentar, 
eletronicamente, informações e declarações que certifiquem o cumprimento das exigências de 
segurança contra incêndio no empreendimento objeto do licenciamento. 
 
§ 2º - Os certificados eletrônicos de licenciamento têm imediata eficácia para fins de abertura 
do empreendimento constante deste Capítulo. 
 
Artigo 35 - O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das 
informações e das declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de 
documentos. 
 
§ 1º - A primeira vistoria nos empreendimentos com licenciamento eletrônico deve ter 
natureza orientadora, exceto quando houver situação de risco iminente à vida, ao 
meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência, de fraude, de resistência 
ou de embaraço à fiscalização. 
 
§ 2º - Nas demais vistorias serão verificadas o cumprimento das medidas de segurança contra 
incêndio, nos termos deste Regulamento. 
 
§ 3º - Constatada a não observância do cumprimento deste Regulamento, o CBPMESP 
iniciará procedimento administrativo para cassação do certificado eletrônico de licenciamento. 
 
Artigo 36 - Os microempreendedores individuais terão isenção de emolumentos para 
regularização junto ao Corpo de Bombeiros. 
 
CAPÍTULO XII 
 
Das Disposições Finais 
 
Artigo 37 - A Comissão Especial de Avaliação (CEA), prevista no inciso XI, do artigo 3º do 
presente Regulamento, é presidida pelo Comandante do CBPMESP, que poderá delegar esta 
função a outro Oficial Superior do CBPMESP. 
 
§ 1º - A CEA será composta por Oficiais com experiência nas atividades de segurança contra 
incêndio do CBPMESP, podendo, a critério do presidente, ser convidados representantes de 
entidades públicas ou privadas, com notório conhecimento em segurança contra incêndio. 
 
§ 2º - Caberá ao presidente a nomeação dos integrantes que compõem a CEA. 
 
Artigo 38 - Competirá à Comissão a que alude o artigo anterior: 
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I - avaliar a execução das normas previstas neste Regulamento e os eventuais problemas 
ocorridos em sua aplicação; 
 
II - apresentar propostas de alteração do Regulamento e das Instruções Técnicas (ITCB). 
 
Artigo 39 - Este decreto entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário e, em especial, o Decreto nº 46.076, de 31 de agosto 
de 2001. 

 
 
 

Palácio dos Bandeirantes, 10 de março de 2011 
 
 
 
 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
 
Publicado na Casa Civil, aos 10 de março de 2011. 
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Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo 
CBMESP 

Regras para o credenciamento de Centros de Formação de Bombeiros 
Civis (CFBC) e seus instrutores 

 
 
 

PORTARIA nº CCB-008/600/14 
 

Das definições 
 

Artigo 1º Consideram-se para efeito desta Portaria as seguintes definições: 

 
I – Centro de Formação de Bombeiros Civis (CFBC): estabelecimentos 

civis destinados à formação de bombeiro civil, devidamente credenciados pelo Serviço de 
Segurança Contra Incêndios (SvSCI) do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo (CBPMESP), que exerçam a formação e a reciclagem periódica do bombeiro civil 
no território do Estado de São Paulo; 
 

II – Bombeiro Civil: profissional habilitado nos termos desta Portaria, que exerça, em 
caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, na 
condição de empregado; 
 

III – Instrutor: profissional responsável direto pela formação do aluno, regularmente 
habilitado nos termos do anexo A, desta Portaria, e credenciado junto ao CBPMESP; 
 

IV – Coordenador de Curso: profissional com formação na área de Segurança do 
Trabalho, com registro profissional, ou o militar da reserva possuidor de Curso de 
Especialização de Bombeiro, com carga horária mínima de 800 oitocentas) horas-aula. 
 

V – Reciclagem periódica: é a atualização profissional periódica a que deve ser 
submetido o Bombeiro Civil de acordo com o currículo previsto no anexo C. 
 
Do credenciamento 
 
Artigo 2º O credenciamento aplica-se: 
 

I – Aos CFBC; 
 

II – Aos instrutores. 
 
Artigo 3º O credenciamento dos CFBC é específico para cada endereço, intransferível e 
renovável, sendo atribuído exclusivamente para pessoa jurídica, devendo cada unidade 
atender integralmente aos requisitos estabelecidos nesta Portaria. 
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Do procedimento para o credenciamento dos CFBC e instrutores 
 
Artigo 4º O SvSCI credenciará os CFBC que possuírem estrutura física e de ensino 
adequadas e comprovarem capacitação técnica conforme previsto nesta Portaria. 
 
Parágrafo único: O credenciamento dos CFBC terá validade de 2 (dois) anos, podendo ser 
renovado, sucessivamente, por igual período, desde que atendidos os requisitos necessários 
previstos nesta Portaria. 
 
Artigo 5º O credenciamento dos CFBC se dará após prévia comprovação dos seguintes 
requisitos técnicos: 
 

I – infraestrutura física adequada para o ensino teórico e para a formação pedagógica 
do corpo discente e docente e que atenda, minimamente, às seguintes especificações: 
 

a. sala de aula equipada com mobiliário adequado ao processo de ensino 
aprendizagem, consistente, no mínimo, de carteiras individuais adequadas 
para pessoas destras e sinistras, além de cadeira e mesa para instrutor, respeitada a 
lotação máxima de 30 alunos; 

 
b. quadro para exposição escrita, material didático ilustrativo, recursos 

audiovisuais necessários ao atendimento dos requisitos mínimos de cada um dos 
cursos, acervo bibliográfico, manuais e apostilas para cada um dos alunos. 

 
II – existência de instrutores e um coordenador de curso conforme definições do Art. 

1º, incisos III e IV; 
 

III – materiais didáticos específicos e meios auxiliares de ensino suficientes para 
atender ao currículo mínimo de formação e reciclagem periódica de bombeiros civis, conforme 
anexo B e C; 
 

IV – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) válido. 
 
Artigo 6º O pedido de credenciamento do CFBC será dirigido ao SvSCI, e instruído, 
obrigatoriamente, com os seguintes documentos: 
 

I – requerimento assinado pelo representante legal da empresa, acompanhado de 
cópia de documento de identidade, conforme modelo do anexo D; 
 

II – cópia ou certidão dos atos constitutivos devidamente registrados; 
 

III – comprovante de inscrição federal, estadual e municipal do CFBC. 
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Artigo 7º O pedido de credenciamento dos instrutores será dirigido ao SvSCI mediante 
apresentação de documentos comprobatórios dos cursos descritos no anexo A, utilizando o 
modelo do anexo D. 
 
Artigo 8º O pedido de credenciamento ou de sua renovação serão analisados pelo SvSCI, ao 
qual competirá: 
 

I – verificar a regularidade da documentação apresentada; 
 

II – deliberar sobre questões e pedidos incidentais; 
 

III – determinar a complementação dos documentos exigidos nesta Portaria, 
se necessário; 
 

IV – realizar vistoria técnica nos CFBC, a fim de verificar o atendimento dos requisitos 
técnicos, de ensino e de segurança para o funcionamento das atividades; e, 
 

V – fornecer o Atestado de Credenciamento ou de sua renovação quando preenchidos 
os requisitos desta Portaria conforme o anexo G. 
 
1º A não apresentação do pedido de renovação implicará na impossibilidade imediata do 
CFBC iniciar novos cursos de formação e de reciclagem periódica, sem prejuízo daqueles que 
se encontrem em andamento. 
 
2º Na constatação de irregularidades quando da análise dos pedidos de credenciamento ou 
renovação, o CFBC ou o instrutor serão cientificados para que adotem as providências 
necessárias no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento do pedido. 
 
Artigo 9º Os atestados de credenciamento e de renovação serão expedidos pelo SvSCI, 
contemplando: 
 

I – a identificação completa do CFBC ou do instrutor, com as respectivas disciplinas 
para as quais se encontra habilitado; 
 

II – o prazo de validade do credenciamento; 
 

III – o número de registro do credenciamento. 
 
Parágrafo único: O credenciamento e a sua renovação serão publicados no Diário Oficial do 
Estado. 
 
Das Atribuições do Coordenador de Curso e dos instrutores 
 
Artigo 10 Compete ao Coordenador de Curso: 
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I – responsabilizar-se pelos registros de controle do aluno, incluindo os controles de 
frequência e os resultados das avaliações; 
 

II – verificar o currículo e a experiência do instrutor antes de sua admissão; 
 

III – acompanhar o processo de avaliação de cada aluno; 
 

IV – manter o nível de qualidade das técnicas, procedimentos e padrões de instrução, 
conforme estabelecido nesta Portaria; 
 

V – manter atualizadas, junto ao SvSCI, as informações dos cursos e dos respectivos 
corpos docente e discente; 
 

VI – acompanhar, controlar e avaliar as atividades dos instrutores, a fim de assegurar a 
eficiência do ensino; e, 
 

VII – representar o CFBC nas reuniões pedagógicas e em todas as demais situações 
didáticas realizadas pelo CBPMESP. 
  
Artigo 11 Compete ao instrutor: 
 

I – transmitir aos alunos os conhecimentos teóricos e práticos necessários à formação 
profissional, seguindo estritamente os currículos previstos nos anexos B e C; e, 
 

II – acatar as determinações de ordem administrativa e de ensino estabelecidas pelo 
Coordenador de Curso e pelo CBPMESP. 
 
Dos Requisitos para a matrícula nos cursos de formação de bombeiros civis 
 
Artigo 12 Para a matrícula no CFBC o interessado deverá comprovar os seguintes requisitos: 
 

I – ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
 

II – ter concluído ou estar cursando o ensino fundamental II; 
 

III – ter sido aprovado em exame de saúde. 
 
Parágrafo único: O exame de saúde será realizado em conformidade com os atos normativos 
do Ministério do Trabalho. 
 
Procedimento para os cursos ministrados pelos CFBC 
 
Artigo 13 Os CFBC, ao iniciar cada um dos cursos de formação ou reciclagem periódica, 
remeterão ao SvSCI, em até 30 (trinta) dias após o início de cada curso, o plano de ensino, a 
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relação nominal de instrutores e dos alunos nele matriculados. Este procedimento será 
preferencialmente realizado de forma eletrônica via internet. 
 
Parágrafo único: O bombeiro civil deverá realizar curso de reciclagem periódica uma vez ao 
ano, nos termos do anexo C. 
 
Artigo 14 A avaliação final dos cursos será constituída de exame teórico e prático das 
disciplinas dos currículos previstos nos anexos B e C. 
 
Parágrafo único. Somente poderão submeter-se à prova de avaliação final os alunos que 
houverem concluído o curso com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da 
carga horária de cada disciplina. 
 
Artigo 15 Ao término dos cursos de formação ou reciclagem periódica, no prazo de 30 (trinta) 
dias, para fins de credenciamento, o CFBC remeterá ao SvSCI as informações sobre os 
bombeiros civis que concluíram os cursos com aproveitamento. Este procedimento será 
preferencialmente realizado de forma eletrônica via internet. 
 
Parágrafo único: O CFBC apresentará comprovação de que realizou o treinamento prático em 
local adequado. 
 
Artigo 16 O aluno aprovado no curso de formação ou de reciclagem periódica de bombeiros 
civis receberá certificado que ateste a conclusão com aproveitamento, expedido pelo CFBC e 
registrado no SvSCI, conforme modelo no anexo E. 
 
Da fiscalização e sanções 
 
Artigo 17 O CBPMESP exercerá a fiscalização dos CFBC credenciados para verificação do 
cumprimento das disposições previstas nesta Portaria. 
 
Parágrafo único: A constatação de qualquer infração implicará na instauração de processo 
administrativo sancionatório. 
 
Artigo 18 O não cumprimento de qualquer exigência desta Portaria implicará em: 
 

I – notificação; 
 

II – suspensão temporária do credenciamento; 
 

III – cassação do credenciamento. 
 
Parágrafo único: Fica assegurada a ampla defesa e o contraditório por meio de recurso a ser 
interposto perante o SvSCI e do seu indeferimento caberá, em última instância, recurso ao 
Comandante do CBPMESP. 
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Das Disposições Gerais e Transitórias 
 
Artigo 19 Aos bombeiros civis é assegurado o fornecimento de uniformes por conta do 
empregador, nos termos do anexo F, os quais, em hipótese alguma, poderão ser semelhantes 
aos padrões utilizados pelos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, pelas Forças Armadas 
e pelas Polícias Militares. 
 
Parágrafo único: A adequação de que trata o “caput” desse artigo deverá ser efetivada no 
prazo de 01 (um) ano, a contar da publicação desta Portaria. 
 
Artigo 20 Fica assegurado a habilitação dos bombeiros civis que na data de publicação desta 
Portaria encontrem-se atuando profissionalmente ou demonstrem atuação profissional 
anterior, mediante apresentação de documentação comprobatória. 
 
Parágrafo único: Os bombeiros civis habilitados conforme o “caput” deste artigo deverão 
submeter-se à reciclagem periódica ao menos uma vez ao ano, junto a um CFBC 
credenciado, nos moldes do anexo C. 
 
Artigo 21 Os CFBC que já estiverem em funcionamento na data da publicação desta Portaria, 
deverão providenciar o credenciamento dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 
Artigo 22 O CBPMESP manterá na rede mundial de computadores, à disposição da 
sociedade, a lista atualizada dos CFBC credenciados, bem como os bombeiros civis que 
estão aptos à prestação dos serviços, formados ou reciclados dentro dos parâmetros desta 
Portaria. 
 
Artigo 23 O pedido de credenciamento ou renovação do CFBC será arquivado se o 
representante legal, devidamente notificado para o cumprimento de exigência prevista nesta 
Portaria, deixar de cumpri-la no prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Artigo 24 Os casos omissos serão tratados e analisados pelo SvSCI. 
 
Artigo 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

São Paulo, 10 de abril de 2014. 
 
 

ANEXOS: 

A – requisitos para credenciamento do instrutor 

B – currículo de formação do Bombeiro Civil 

C – currículo da reciclagem do Bombeiro Civil 
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D – modelo de requerimento para credenciamento do CFBC 

E – modelo do certificado de conclusão de credenciamento ou reciclagem 

F – regras e modelos dos uniformes 

G – atestado de credenciamento e/ou renovação (para o CFBC ou Instrutor) 

 
 
 

ANEXO A 
Credenciamento do Instrutor de Formação de Bombeiros Civis 

Áreas de Conhecimento 
  

 
 
De acordo com artigo 2º da Lei Estadual nº 15.180 de 23 de outubro de 2013, compete ao 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, o credenciamento dos instrutores dos cursos de 
formação e reciclagem para bombeiros civis, no Estado de São Paulo. 
 
O referido credenciamento se dará com a comprovação por parte do instrutor, junto ao Corpo 
de Bombeiros, por meio de documentação comprobatória da sua formação, de acordo com as 
áreas de conhecimento descritas abaixo: 
 
 

Instrutor em atividades operacionais de bombeiro profissional civil 
 
– nível escolar igual ou superior ao ensino médio. 
 
– formação em atividades operacionais de bombeiro profissional civil com carga horária 
mínima de 40h, realizada em instituição oficial de ensino médio ou estrangeira, ou empresa 
de formação e especialização de equipes de emergência, legalmente constituída, ou 
profissional que tenha ministrado cursos de atividades operacionais de bombeiro profissional 
civil para bombeiros profissionais civis nos últimos cinco anos, confirmados por atestado de 
capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil, 
ou bombeiro profissional civil com cinco anos de experiência no assunto, confirmados por 
atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de notório reconhecimento 
no Brasil. 
 
– formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40h em instituição de ensino 
nacional ou estrangeira. 
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Instrutor em equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento 
de proteção respiratória (EPR) 
 
– nível escolar igual ou superior ao ensino médio. 
 
– formação em EPI e EPR com carga horária mínima de 40h, realizada em instituição oficial 
de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e especialização de equipes de 
emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha ministrado cursos de EPI e 
EPR para bombeiros profissionais civis nos últimos cinco anos, confirmados por atestado de 
capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil. 
 
– formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40h em instituição de ensino 
nacional ou estrangeira. 
 
 

Instrutor em equipamentos de combate a incêndio 
 
– nível escolar igual ou superior ao ensino médio. 
 
– formação em equipamentos de combate a incêndio com carga horária mínima de 40h, 
realizada em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e 
especialização de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha 
ministrado cursos de equipamentos de combate a incêndio para bombeiros profissionais civis 
nos últimos cinco anos, confirmados por atestado da capacitação técnica emitido por 
instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil. 
 
– formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40h em instituição de ensino 
nacional ou estrangeira. 
 
 

Instrutor em fundamentos de análise de risco 
 
– nível escolar igual ou superior ao ensino médio. 
 
– formação em fundamentos de análise de risco com carga horária mínima de 140h, realizada 
em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e 
especialização de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha 
ministrado fundamentos de análise de risco para bombeiros profissionais civis nos últimos 
cinco anos, confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou 
empresa de notório reconhecimento no Brasil. 
 
– formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40h em instituição de ensino 
nacional ou estrangeira. 
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Instrutor em prevenção e combate a incêndio 
 
– nível escolar igual ou superior ao ensino médio. 
 
– formação em prevenção e combate a incêndio com carga horária mínima de 200h, realizada 
em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e 
especialização de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha 
ministrado cursos de prevenção e combate a incêndio para bombeiros profissionais civis nos 
últimos cinco anos, confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou 
empresa de notório reconhecimento no Brasil. 
 
– formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40h em instituição de ensino 
nacional ou estrangeira. 
 
 

Instrutor em primeiros socorros 
 
– nível escolar igual ou superior ao ensino médio. 
 
– formação em primeiros-socorros com carga horária mínima de 240h, realizada em 
instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e especialização 
de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha ministrado 
primeiros-socorros para bombeiros profissionais civis nos últimos cinco anos, confirmados por 
atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de notório reconhecimento 
no Brasil. 
 
– formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40h em instituição de ensino 
nacional ou estrangeira. 
 
 

Instrutor em produtos perigosos 
 
– nível escolar igual ou superior ao ensino médio. 
 
– formação em produtos perigosos com carga horária mínima de 80h, realizada em instituição 
oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e especialização de 
equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha ministrado produtos 
perigosos para bombeiros profissionais civis nos últimos cinco anos, confirmados por atestado 
de capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de notório reconhecimento no 
Brasil. 
 
– formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40h em instituição de ensino 
nacional ou estrangeira. 
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Instrutor em salvamento terrestre e altura 
 
– nível escolar igual ou superior ao ensino médio. 
 
– formação em salvamento terrestre com carga horária mínima de 80h, realizada em 
instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e especialização 
de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha ministrado 
salvamento terrestre para bombeiros profissionais civis nos últimos cinco anos, confirmados 
por atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de notório 
reconhecimento no Brasil. 
 
– formação em técnicas de ensino com carga horária mínima de 40h em instituição de ensino 
nacional ou estrangeira. 
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Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo 
CBMESP 

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17 / IT-17 
2014 

 
 
 

BRIGADA DE INCÊNDIO 
Parte 1 – Brigada de Incêndio 

 
 

SUMÁRIO 
 
1 Objetivo 
2 Aplicação 
3 Referências normativas e bibliográficas 
4 Definições 
5 Procedimentos 

ANEXO 
 
A Composição mínima da brigada de 
incêndio por 
pavimento ou compartimento 
 
B Formação da brigada de incêndio 
 
C Questionário de avaliação de brigadista 
 
D Etapas para implantação da brigada de 
incêndio 
 
E Exemplos de organogramas de brigadas de 
incêndio 
 
F Fluxograma de procedimento de 
emergência da 
brigada de incêndio 

 
Atualizada pela Portaria nº CCB 009/600/2014 publicada no Diário Oficial do Estado, nº 084, de 08 de maio de 2014 

 
 

1 OBJETIVO 
 
Estabelecer as condições mínimas para a composição, formação, implantação, treinamento e 
reciclagem da brigada de incêndio para atuação em edificações e áreas de risco no Estado de 
São Paulo, na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e 
primeiros socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir os 
danos ao meio ambiente, até a chegada do socorro especializado, momento em que poderá 
atuar no apoio. 
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2 APLICAÇÃO 
 
Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações ou áreas de risco, conforme o 
Decreto Estadual nº 56.819/11 - Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e 
áreas de risco do Estado de São Paulo. 
  
3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS 
 
NBR 14023 – Registro de atividades de bombeiros. 
 
NBR 14096 – Viaturas de combate a incêndio. 
 
NBR 14276 – Programa de brigada de incêndio. 
 
NBR 14277 – Instalações e equipamentos para treinamento de combate a incêndio. 
 
NBR 14561 – Veículos para atendimento a emergências médicas e resgate. 
 
NBR 14608 – Bombeiro profissional civil. 
 
NBR 15219 – Plano de emergência contra incêndio – requisitos. 
 
Manual de Fundamentos do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
 
4 DEFINIÇÕES 
 
Para os efeitos desta Instrução Técnica aplicam-se as definições constantes da IT 03/11 - 
Terminologia de segurança contra incêndio. 
 
5 PROCEDIMENTOS 
 
5.1 Composição da brigada de incêndio  
 
5.1.1 A composição da brigada de incêndio de cada pavimento, compartimento ou setor é 
determinada pela Tabela A.1, que leva em conta a população fixa, o grau de risco e os 
grupos/divisões de ocupação da planta.  
 
5.1.2 Quando em uma planta houver mais de um grupo de ocupação, o número de brigadistas 
deve ser calculado levando-se em conta o grupo de ocupação de maior risco. O número de 
brigadistas só é calculado para cada grupo de ocupação se as unidades forem 
compartimentadas ou se os riscos forem isolados.  
 
5.1.3 A composição da brigada de incêndio deve levar em conta a participação de pessoas de 
todos os setores.  
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5.2 Critérios básicos para seleção de candidatos a brigadista 
  
Os candidatos a brigadista devem atender preferencialmente aos seguintes critérios básicos:  
 
5.2.1 Permanecer na edificação durante seu turno de trabalho;  
 
5.2.2 Experiência anterior como brigadista;  
 
5.2.3 Possuir boa condição física e boa saúde;  
 
5.2.4 Possuir bom conhecimento das instalações, devendo ser escolhidos preferencialmente 
os funcionários da área de utilidades, elétrica, hidráulica e manutenção geral;  
 
5.2.5 Ter responsabilidade legal;  
 
5.2.6 Ser alfabetizado.  
 
NOTA: Caso nenhum candidato atenda aos critérios básicos relacionados, devem ser 
selecionados aqueles que atendam ao maior número de requisitos.  
 
5.3 Organização da brigada  
 
5.3.1 Brigada de incêndio 
 
A brigada de incêndio deve ser organizada funcionalmente, como segue:  
 

a. Brigadistas: membros da brigada que executam as atribuições previstas em 5.5;  
 

b. Líder: responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de um 
determinado setor/pavimento/compartimento. É escolhido dentre os brigadistas aprovados no 
processo seletivo; 
 

c. Chefe da edificação ou do turno: brigadista responsável pela coordenação e 
execução das ações de emergência de uma determinada edificação da planta. É escolhido 
dentre os brigadistas aprovados no processo seletivo;  
 

d. Coordenador geral: brigadista responsável pela coordenação e execução das 
ações de emergência de todas as edificações que compõem uma planta, independentemente 
do número de turnos. É escolhido dentre os brigadistas que tenham sido aprovados no 
processo seletivo, devendo ser uma pessoa com capacidade de liderança, com respaldo da 
direção da empresa ou que faça parte dela. Na ausência do coordenador geral, deve estar 
previsto no plano de emergência da edificação um substituto treinado e capacitado, sem que 
ocorra o acúmulo de funções.  
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5.3.2 Organograma da brigada de incêndio  
 
O organograma da brigada de incêndio da planta varia de acordo com o número de 
edificações, o número de pavimentos em cada edificação e o número de empregados em 
cada pavimento, compartimento, setor ou turno. (ver anexo E).  
 
5.4 Programa do curso de brigada de incêndio 
  
Os candidatos a brigadista, selecionados conforme o item 5.2, devem frequentar curso com 
carga horária mínima definida na Tabela B.2, abrangendo as partes teórica e prática, 
conforme Tabela B.1.  
 
5.4.1 O curso deve enfocar principalmente os riscos inerentes ao grupo de ocupação  
 
5.4.2 O atestado de brigada de incêndio será exigido quando da solicitação de vistoria, 
conforme critérios estabelecidos pela IT 01/11 – Procedimentos administrativos.  
 
5.4.2.1 O atestado de brigada de incêndio deve ser renovado quando houver alteração de 
50% dos seus membros, conforme item 5.4.3.1.  
 
5.4.2.2 Anualmente deve ser realizada reciclagem para os brigadistas já formados, com a 
emissão de atestado de brigada de incêndio.  
 
5.4.3 Os brigadistas que concluírem a formação ou a reciclagem, com aproveitamento mínimo 
de 70% em avaliação teórica e/ou prática, definida com base nos objetivos constantes da 
tabela B.1, podem receber certificados de brigadista, a critério do profissional habilitado, 
definido no item 5.4.5.  
 
5.4.3.1 No caso de alteração de 50% dos membros da brigada, aos componentes 
remanescentes, que já tiverem frequentado a formação, serão facultadas as partes teórica e 
prática, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70% de aproveitamento.  
 
5.4.3.2 A reciclagem da brigada de incêndio deve englobar a parte prática, conforme conteúdo 
programático previsto na tabela B.1 e carga horária prevista na tabela B.2. A parte teórica na 
reciclagem será facultada, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70% 
de aproveitamento.  
 
5.4.4 Após a formação ou reciclagem da brigada de incêndio, o profissional habilitado, 
conforme item 5.4.5 e subitens deve emitir o respectivo atestado de brigada de incêndio, 
conforme anexo da IT 01/11. Caso a formação ou reciclagem seja realizado por 02 (dois) 
instrutores em áreas diferentes (incêndio e primeiros socorros), o atestado de brigada de 
incêndio deve ser assinado por ambos.  
 
5.4.5 O profissional habilitado para a formação e para a reciclagem da brigada de incêndio 
deve ter uma das seguintes qualificações:  
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5.4.5.1 Formação em Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho, devidamente registrado 
nos conselhos regionais competentes ou no Ministério do Trabalho.  
 
5.4.5.1.1 O médico e o enfermeiro do trabalho só podem responsabilizar-se pelo treinamento 
de primeiros socorros.  
 
5.4.5.2 Ensino médio completo e especialização em Prevenção e Combate a Incêndio (carga 
horária mínima de 120 horas-aula para risco baixo ou médio e 160 horas-aula para risco alto) 
e técnicas de emergências médicas (carga horária mínima de 100 horas-aula para risco baixo, 
médio ou alto) para os componentes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros 
Militares.  
 
5.4.6 A avaliação teórica é realizada na forma escrita, preferencialmente dissertativa, 
conforme objetivos constantes da tabela B.1, e a avaliação prática são realizados de acordo 
com o desempenho do aluno nos exercícios realizados, conforme objetivos constantes da 
tabela B.1.  
 
5.4.7 Para fins de instrução prática e teórica, os grupos de alunos do curso de formação ou 
reciclagem da brigada de incêndio devem ser compostos de, no máximo, 30 (trinta) alunos.  
 
5.4.8 Devem ser disponibilizados a cada membro da brigada, conforme sua função prevista 
no plano de emergência da planta, os EPIs para proteção da cabeça, dos olhos, do tronco, 
dos membros superiores e inferiores e do corpo todo, de forma a protegê-los dos riscos 
específicos da planta.  
 
5.4.9 Os treinamentos práticos de combate a incêndios que forem realizados em campo de 
treinamento devem obedecer aos requisitos da NBR 14277 - Instalações e equipamentos para 
treinamento e combate a incêndios.  
 
5.5 Atribuições da brigada de incêndio  
 
5.5.1 Ações de prevenção: 
 

a. análise dos riscos existentes durante as reuniões da brigada de incêndio;  
 

b. notificação ao setor competente da empresa ou da edificação das eventuais 
irregularidades encontradas no tocante a prevenção e proteção contra incêndios;  
 

c. orientação à população fixa e flutuante;  
 

d. participação nos exercícios simulados;  
 

e. conhecer o plano de emergência da edificação.  
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5.5.2 Ações de emergência: 
 

a. identificação da situação;  
 

b. alarme/abandono de área;  
 

c. acionamento do Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa;  
 

d. corte de energia;  
 

e. primeiros socorros;  
 
f. combate ao princípio de incêndio;  
 
g. recepção e orientação ao Corpo de Bombeiros.  

 
5.6 Procedimentos básicos de emergência  
 
5.6.1 Alerta  
 
Identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode alertar, através dos meios de 
comunicação disponíveis, os ocupantes e os brigadistas.  
 
5.6.2 Análise da situação  
 
Após o alerta, a brigada deve analisar a situação, desde o início até o final do sinistro. 
Havendo necessidade, acionar o Corpo de Bombeiros e apoio externo, e desencadear os 
procedimentos necessários que podem ser priorizados ou realizados simultaneamente, de 
acordo com o número de brigadistas e com os recursos disponíveis no local.  
 
5.6.3 Primeiros socorros 
 
Prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou restabelecendo suas funções 
vitais com SBV (Suporte Básico da Vida) e RCP (Reanimação Cardiopulmonar) até que se 
obtenha o socorro especializado.  
 
5.6.4 Corte de energia 
 
Cortar, quando possível ou necessário, a energia elétrica dos equipamentos da área ou geral.  
 
5.6.5 Abandono de área 
 
Proceder ao abandono da área parcial ou total, quando necessário, conforme comunicação 
preestabelecida, removendo para local seguro, a uma distância mínima de 100 m do local do 
sinistro, permanecendo até a definição final.  
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5.6.6 Confinamento do sinistro 
 
Evitar a propagação do sinistro e suas consequências.  
 
5.6.7 Isolamento da área 
 
Isolar fisicamente a área sinistrada de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar 
que pessoas não autorizadas adentrem ao local.  
 
5.6.8 Extinção 
 
Eliminar o sinistro restabelecendo a normalidade.  
 
5.6.9 Investigação 
 
Levantar as possíveis causas do sinistro e suas consequências e emitir relatório para 
discussão nas reuniões extraordinárias, com o objetivo de propor medidas corretivas para 
evitar a repetição da ocorrência.  
 
5.6.10 Com a chegada do Corpo de Bombeiros a brigada deve ficar à sua disposição.  
 
5.6.11 Para a elaboração dos procedimentos básicos de emergência, deve-se consultar o 
fluxograma constante no Anexo G.  
 
5.7 Controle do programa de brigada de incêndio  
 
5.7.1 Reuniões ordinárias 
 
Devem ser realizadas reuniões mensais com os membros da brigada, com registro em ata, 
onde são discutidos os seguintes assuntos:  
 

a. funções de cada membro da brigada dentro do plano;  
 

b. condições de uso dos equipamentos de combate a incêndio;  
 

c. apresentação de problemas relacionados à prevenção de incêndios encontrados nas 
inspeções para que sejam feitas propostas corretivas;  
 

d. atualização das técnicas e táticas de combate a incêndio;  
 

e. alterações ou mudanças do efetivo da brigada;  
 

f. outros assuntos de interesse.  
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5.7.2 Reuniões extraordinárias 
 
Após a ocorrência de um sinistro, ou quando identificada uma situação de risco iminente, 
fazer uma reunião extraordinária para discussão e providências a serem tomadas. As 
decisões tomadas são registradas em ata e enviadas às áreas competentes para as 
providências pertinentes.  
 
5.7.3 Exercícios simulados 
 
Deve ser realizado, no mínimo a cada 6 meses, um exercício simulado no estabelecimento ou 
local de trabalho com participação de toda a população. Imediatamente após o simulado deve 
ser realizada uma reunião extraordinária para avaliação e correção das falhas ocorridas. Deve 
ser elaborada ata na qual conste:  
 

a. horário do evento; 
 

b. tempo gasto no abandono;  
 
c. tempo gasto no retorno;  
 
d. tempo gasto no atendimento de primeiros socorros;  
 
e. atuação da brigada;  
 
f. comportamento da população;  
 
g. participação do Corpo de Bombeiros e tempo gasto para sua chegada;  
 
h. ajuda externa (Ex: PAM - Plano de Auxílio Mútuo);  
 
i. falhas de equipamentos;  

 
j. falhas operacionais;  

 
k. demais problemas levantados na reunião.  

 
5.8 Procedimentos complementares  
 
5.8.1 Identificação da brigada  
 
5.8.1.1 Devem ser distribuídos em locais visíveis e de grande circulação quadros de aviso ou 
similar, sinalizando a existência da brigada de incêndio e indicando seus integrantes com 
suas respectivas localizações.  
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5.8.1.2 O brigadista deve utilizar constantemente em lugar visível uma identificação que o 
reconheçam como membro da brigada.  
 
5.8.1.3 No caso de uma situação real, ou simulado de emergência, o brigadista deve usar 
braçadeira, colete ou capacete para facilitar sua identificação e auxiliar na sua atuação.  
 
5.8.1.4 É vedado ao brigadista ou bombeiro civil o uso de uniformes ou distintivos iguais ou 
semelhantes aos utilizados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, conforme o art. 46 do Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das 
Contravenções Penais) e legislação infraconstitucional pertinente.  
 
5.8.2 Comunicação interna e externa  
 
5.8.2.1 Nas plantas em que houver mais de um pavimento, setor, bloco ou edificação, deve 
ser estabelecido previamente um sistema de comunicação entre os brigadistas, a fim de 
facilitar as operações durante a ocorrência de uma situação real ou simulada de emergência;  
 
5.8.2.2 Essa comunicação pode ser feita por meio de telefones, quadros sinópticos, 
interfones, sistemas de alarme, rádios, alto-falantes, sistemas de som interno etc;  
 
5.8.2.3 Caso seja necessária a comunicação com meios externos (Corpo de Bombeiros ou 
Plano de Auxílio Mútuo), o(a) telefonista ou operador de rádio é o(a) responsável. Para tanto, 
faz-se necessário que essa pessoa seja devidamente treinada e que esteja instalada em local 
seguro e estratégico para o abandono.  
 
5.8.3 Ordem de abandono 
 
O responsável máximo da brigada de incêndio (coordenador-geral, chefe da brigada ou líder, 
conforme o caso) determina o início do abandono, devendo priorizar os locais sinistrados, os 
pavimentos superiores a esses, os setores próximos e os locais de maior risco.  
 
5.8.4 Ponto de encontro 
 
Devem ser previstos um ou mais pontos de encontro dos brigadistas, para distribuição das 
tarefas, conforme item 5.6. 
 
5.8.5 Grupo de apoio 
  
O grupo de apoio é formado com a participação da Segurança Patrimonial, de eletricistas, 
encanadores, telefonistas e técnicos especializados na natureza da ocupação.  
 
5.9 Recomendações gerais  
 
5.9.1 Em caso de simulado ou incêndio, adotar os seguintes procedimentos:  
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a. manter a calma;  
 

b. caminhar em ordem sem atropelos; 
 

c. não correr e não empurrar;  
 

d. não gritar e não fazer algazarras;  
 

e. não ficar na frente de pessoas em pânico, se não puder acalmá-las, evite-as. Se 
possível, avisar a um brigadista;  
 

f. todos os empregados, independente do cargo que ocupar na empresa, devem seguir 
rigorosamente as instruções do brigadista;  
 

g. nunca voltar para apanhar objetos; ao sair de um lugar, fechar as portas e janelas 
sem trancá-las;  
 

h. não se afastar dos outros e não parar nos andares;  
 

i. levar consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho;  
 

j. sapatos de salto alto devem ser retirados;  
 

k. não acender ou apagar luzes, principalmente se sentir cheiro de gás;  
 

l. deixar a rua e as entradas livres para a ação dos bombeiros e do pessoal de socorro 
médico;  
 

m. dirigir-se para um local seguro, pré-determinado pela brigada, e aguardar novas 
instruções.  
 
5.9.2 Em locais com mais de um pavimento:  
 

a. nunca utilizar o elevador;  
 
b. não subir, procurar sempre descer;  

 
c. utilizar as escadas de emergência, descer sempre utilizando o lado direito da 

escada.  
 
5.9.3 Em situações extremas:  
 

a. nunca retirar as roupas, procurar molhá-las a fim de proteger a pele da temperatura 
elevada (exceto em simulados);  
 



Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras 
Universidade Corporativa BUSF 

 

79 
LEGISLAÇÕES  PERTINENTES A BOMBEIROS CIVIS 

CFBC – Curso de Formação de Bombeiro Civil / 2018 

b. se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhar todo o corpo, 
roupas, sapatos e cabelo. Proteger a respiração com um lenço molhado junto à boca e o 
nariz, manter-se sempre o mais próximo do chão, já que é o local com menor concentração de 
fumaça;  
 

c. sempre que precisar abrir uma porta, verificar se ela não está quente, e mesmo 
assim só abrir vagarosamente;  
 

d. se ficar preso em algum ambiente, procurar inundar o local com água, sempre se 
mantendo molhado;  
 

e. não saltar, mesmo que esteja com queimaduras ou intoxicações.  
 
5.10 Implantação da brigada de incêndio 
 
A implantação da brigada de incêndio da planta deve seguir o anexo D.  
 
5.11 Certificação e avaliação  
 
5.11.1 Os integrantes da brigada de incêndio devem ser avaliados pelo Corpo de Bombeiros, 
durante as vistorias técnicas, de acordo com o anexo C desta IT.  
 
5.11.1.1 Para esta avaliação, o vistoriador deve escolher um brigadista e fazer 06 (seis) 
perguntas dentre as 24 (vinte e quatro) constantes do Anexo C. O avaliado deve acertar, no 
mínimo, 03 (três) das perguntas feitas. uando isso não ocorrer, deve ser avaliado outro 
brigadista e, caso este também não acerte o mínimo estipulado acima, deve ser exigido um 
novo treinamento.  
 
5.11.2 Os profissionais responsáveis pela formação ou reciclagem da brigada de incêndio 
devem apresentar, com os respectivos atestados, a sua habilitação específica.  
 
5.11.3 Recomenda-se para os casos isentos de brigada de incêndio a permanência de 
pessoas capacitadas a operar os equipamentos de combate a incêndio existentes na 
edificação.  
 
5.11.4 A edificação que possuir Posto de Bombeiro interno, com efetivo mínimo de 05 (cinco) 
bombeiros civis (por turno de 24 h) e viatura de combate a incêndio devidamente equipada 
nos parâmetros da NBR 14096/98 - Viaturas de combate a incêndio, pode ficar isenta da 
brigada de incêndio, desde que o bombeiro civil ministre treinamento periódico aos demais 
funcionários, nos parâmetros desta IT.  
 
5.12 Em edificações e/ou áreas de risco que produzam, manipulem ou armazenem produtos 
perigosos deve-se aplicar o estabelecido no Anexo B, tabela B-1, item 22 desta IT a todos os 
funcionários que trabalham com o manuseio dos produtos perigosos. 
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5.13 Centro esportivo e de exibição  
 
Nas edificações enquadradas na divisão F-3, onde se aplica a IT 12/11 – Centros esportivos e 
de exibição, devem ainda ser observadas as seguintes condições:  
 
5.13.1 Considerando que a população fixa (funcionários a serviço do evento) faz parte das 
atrações e normalmente não estarão permanentemente junto ao público, é permitida a 
contratação de brigadistas ou bombeiro civil, desde que atendam, no mínimo, aos requisitos 
desta IT.  
 
5.13.2 Considerando o especificado no item anterior, em instalações temporárias ou em 
edificações classificadas como F-3, o número de brigadistas deve ser calculado de acordo 
com o previsto na Tabela A.1 para locais com lotação de até 500 (quinhentas) pessoas, sendo 
que acima deste valor populacional deve-se levar em conta a população máxima prevista para 
o local, na razão de: 
 

a. locais com lotação entre 500 e 1.000 pessoas, o número de brigadistas deve ser, no 
mínimo, 05;  
 

b. locais com lotação entre 1.000 e 2.500 pessoas, o número de brigadistas deve ser, 
no mínimo, 10;  
 

c. locais com lotação entre 2.500 e 5.000 pessoas, o número de brigadistas deve ser, 
no mínimo, 15;  
 

d. locais com lotação entre 5.000 e 10.000 pessoas, o número de brigadistas deve ser, 
no mínimo, 20;  
 

e. locais com lotação acima de 10.000 pessoas, acrescentar 1 brigadista para cada 
grupo de 500 pessoas.  
 
5.13.3 A fim de atender ao prescrito no item acima, é permitido definir o número de brigadistas 
em função da quantidade efetiva de ingressos colocados à venda ou limitação do número de 
pessoas quando o evento for gratuito, devendo esta informação ficar à disposição da 
fiscalização e afixado junto à portaria principal, conforme IT 20/11 – Sinalização de 
emergência. Neste caso, deve haver na portaria, meios para controlar o número de pessoas 
que adentrarão ao evento.  
 
5.13.4 Por ocasião da vistoria do Corpo de Bombeiros devem ser apresentadas relações 
nominais dos brigadistas que estarão presentes ao evento, com as respectivas cópias dos 
certificados de treinamento.  
 
5.13.5 O administrador do local deve ter a relação nominal dos brigadistas presentes no 
evento afixado em local visível e de acesso público.  
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5.13.6 O brigadista deve utilizar, durante o evento, um colete refletivo que permita identificá-lo 
como membro da brigada e que possa ser facilmente visualizado a distância.  
 
5.13.7 O sinal sonoro emitido para acionamento da brigada de incêndio deve ser 
inconfundível com qualquer outro e audível em todos os pontos do recinto suscetíveis de 
ocupação. 

 

BRIGADA DE INCÊNDIO 
Parte 2 – Bombeiro Civil 

 
 
 
SUMÁRIO 
 
 
F. Procedimentos  
 
6  
 

ANEXO 
 
 
G Dimensionamento e aplicação de bombeiro 
civil em edificações dos grupos B-1, B-2, C-2, 
C-3, D-1, D-2, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, H-
2, H-3,H-6, I-3, J-4, L-1 e M-2  
 
H Dimensionamento e aplicação de bombeiro 
civil em edificações dos grupos B-1, B-2, D-1, 
D-2, E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6 e H-6 em 
função da altura.  
 
I Dimensionamento e aplicação de bombeiro 
civil em edificações dos grupos F-1, F-2, F-3, 
F-4, F-5, F-7 e F-10  
 
J Dimensionamento e aplicação de bombeiro 
civil em edificação do grupo F-6 
 
K Questionário de avaliação de bombeiro civil 

 
 
 
6 PROCEDIMENTOS 
  
6.1 Quantidade de Bombeiro Civil nas edificações  
 
6.1.1 A quantidade de Bombeiro Civil para os grupos B-1, B-2, D-1, D-2, E-1, E-2, E-3, E-4, E-
5, E-6 e H-6 será determinada levando-se em conta os grupos/divisões de ocupação da 
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edificação, o grau de risco, a altura e a área total construída da edificação, conforme previsto 
no Anexo G e H.  
 
6.1.1.1 No dimensionamento dos Bombeiros Civis para os grupos B-1, B-2, D-1, D-2, E-1, E-2, 
E-3, E-4, E-5, E-6 e H-6 quando os parâmetros envolverem a área e a altura deve prevalecer 
a maior exigência para fins da quantidade de bombeiros civis, conforme Anexo G e H.  
 
6.1.2 A quantidade de Bombeiro Civil para os grupos C-2, C-3, H-2, H-3, I-3, J-4, L-1 e M-2 
será determinada levando-se em conta os grupos/divisões de ocupação da edificação, o grau 
de risco e a área total construída da edificação, conforme previsto no Anexo G.  
 
NOTA: O grau de risco de cada setor da planta é obtido na Tabela 3, do Decreto Estadual 
56.809/11 e na IT 14.  
 
6.1.3 A quantidade de Bombeiro Civil para os grupos F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7 e F-10 
será determinada levando-se em conta a lotação máxima da edificação, conforme previsto no 
Anexo I e J.  
 
6.1.4 A formação e atuação do Bombeiro Civil deverá obedecer aos requisitos previstos na 
NBR 14608 e aos requisitos previstos na Portaria do Comandante do Corpo de Bombeiros 
que regulamenta a Lei Estadual n.º 15.180, de 23 de outubro de 2013.  
 
6.1.5 A reciclagem anual do Bombeiro Civil deve ter uma carga horária mínima de 40 
(quarenta) horas, conforme definido na Portaria do Comandante do Corpo de Bombeiros que 
regulamenta a Lei Estadual n.º 15.180, de 23 de outubro de 2013.  
 
6.1.6 A atuação do Bombeiro Civil, independentemente da ocupação, do risco, da 
complexidade e do número de pessoas envolvidas, deve estar baseada no plano de 
emergência da edificação.  
 
6.1.7 A cor do uniforme, os brevês e insígnias usadas pelo Bombeiro Civil devem ser 
diferentes dos usados pelos componentes do Corpo de Bombeiro da Policia Militar do Estado 
de São Paulo, de forma que ele não possa ser confundido.  
 
6.1.8 Devem ser disponibilizados a cada Bombeiro Civil, conforme sua função prevista no 
plano de emergência da planta, os EPIs para proteção da cabeça, dos olhos, do tronco, dos 
membros superiores e inferiores e do corpo todo, e equipamento de proteção respiratória de 
forma a protegê-los dos riscos específicos da planta.  
 
6.1.9 A coordenação e a direção das ações caberão, com exclusividade e em qualquer 
hipótese, ao Corpo de Bombeiros, quando ocorrer atuação em conjunto com os Bombeiros 
Civis no atendimento aos sinistros.  
 
6.1.10 O dimensionamento e a aplicação de Bombeiro Civil nas edificações deve levar em 
conta também os turnos de serviço.  
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6.1.11 O profissional habilitado para a formação e para a reciclagem do bombeiro civil deve 
ter as qualificações previstas na NBR 14.608 e na Portaria do Comandante do Corpo de 
Bombeiros que regulamenta a Lei Estadual n.º 15.180, de 23 de outubro de 2013.  
6.2 Certificação e avaliação  
 
6.2.1 Os Bombeiros Civis exigidos nas edificações previstas no Anexo G, H, I e J devem ser 
avaliados pelo Corpo de Bombeiros, durante as vistorias técnicas, de acordo com o Anexo E 
desta Instrução Técnica.  
 
6.2.2 Para esta avaliação, o vistoriador deve escolher um Bombeiro Civil e fazer 08 (oito) 
perguntas dentre as 30 (trinta) constantes do Anexo K. O avaliado deve acertar no mínimo 06 
(seis) das perguntas feitas. Quando isto não ocorrer, deve ser avaliado outro bombeiro civil e, 
caso este também não acerte o mínimo estipulado acima, deve ser exigido à reciclagem.  
 
6.2.3 Os Bombeiros Civis previstos na edificação de acordo com o Anexo G, H, I e J devem 
apresentar, quando do pedido de vistoria, o certificado de formação e/ou reciclagem do curso 
de bombeiro civil, atendendo a NBR 14.608.  
 
6.2.4 O Certificado de formação e/ou reciclagem do curso de Bombeiro Civil deve ser 
assinado pelo Coordenador do Curso que é um profissional com formação na área de 
Segurança do Trabalho, com registro profissional, ou o militar da reserva possuidor de Curso 
de Especialização de Bombeiro, com carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas-aula. 
 
6.2.5 Além dos Bombeiros Civis previstos na edificação ou no evento temporário, conforme 
requisitos da Parte 2 desta IT, o responsável pela edificação deve manter uma quantidade 
mínima de brigadistas de incêndio, atendendo a Parte 1 desta IT. 
 
Observações: 
 
Em acordo com a IT-17/2014 ite, 6.2.2 2ª Parte - Anexo K, cabe ao Bombeiro Civil ter o 
conhecimento sobre as 30 questões que o Bombeiro Militar, durante uma vistoria na empresa, 
pode fazer ao profissional, testando seus conhecimentos e o aprovando ou não para continuar 
na função. Caso o resultado seja: não aprovado, será necessário que o Bombeiro Civil faça 
uma reciclagem. 
 
Questões. 
 
1 – Quais os elementos que formam o tetraedro do fogo? 
 
2 – Quais os métodos de extinção do fogo? 
 
3 – Cite um extintor existente na edificação ideal para incêndio classe C? 
 
4 – Cite um extintor existente na edificação ideal para incêndio classe A? 
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5 – Cite um extintor existente na edificação ideal para incêndio classe B? 
 
6 – Quais são os pontos e/ou temperaturas do fogo? 
 
7 – Para que serve o registro de recalque instalado na calçada da edificação? 
 
8 – Cite dois cuidados que se deve ter com as mangueiras de incêndio: 
 
9 – Cite qual o número de telefone usado para acionamento do Corpo de Bombeiros: 
 
10 – Demonstre a forma de utilização de um extintor de incêndio de CO2 : 
 
11 – Demonstre, a partir do hidrante, como deve ser armada uma linha de combate a 
incêndio, quando operada por uma única pessoa: 
 
12 – Quais são os métodos de extinção do fogo? 
 
13 – Qual o tipo de extintor existente na edificação ideal para combater incêndio classe A? 
 
14 – Qual a sequencia da análise primária de uma vítima? 
 
15 – Demonstre o emprego do respirador manual (ambu) em uma vítima com parada 
respiratória: 
 
16 – Descreva dois sintomas de uma vítima com ataque cardíaco: 
 
17 – Demonstre a aplicação de massagem cardíaca e respiração em um adulto com auxílio do 
respirador manual (ambú): 
 
18 – Como se procede a RCP em uma vítima atendida por dois socorristas? 
 
19 – Como deve ser tratada uma vítima com hemorragia venosa no braço? 
 
20 – Cite dois cuidados que se deve ter com uma vítima de queimadura de 2º grau: 
 
21- Como deve ser tratada uma vítima de ataque epiléptico? 
 
22- Cite duas providências que devem ser tomadas em caso de vítima de choque elétrico: 
 
23- Quais os procedimentos a serem adotados, antes da chegada do socorro especializado, 
para uma vítima que apresenta fratura exposta? 
 
24- Para que serve o sistema de pressurização em escada de emergência? 
 
25- O que significa um extintor com capacidade 2A e 20B? 
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26- Onde se localiza o barrilete do sistema de combate a incêndio da edificação? 
 
27- Qual a primeira providência a ser tomada antes da retirada de uma pessoa retida em um 
elevador? 
 
28- Para que serve a válvula de governo e alarme do sistema de chuveiro automático? 
 
29- Demonstre a colocação da máscara autônoma contra gases: 
 
30- Explique dois processos para se efetuar ventilação em um ambiente tomado por fumaça: 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas 
A.B.N.T. 

NBR – Norma Brasileira de Regulamentação. 
 
 
 

VIGÊNCIA DE UMA NORMA: 
 
 
 As normas não são estáticas, como possa parecer a primeira vista, elas vão sendo 
aperfeiçoadas e alteradas com o tempo, acompanhando a evolução da industria e da técnica. 
 
A ABNT, estabelece a revisão obrigatória da norma a cada 5 anos. 
 
 O desenvolvimento da normalização pode ser considerado a medida do 
desenvolvimento industrial de um povo. 
 
 
TIPOS DE NORMAS: 
 
 
Normas: Dão diretrizes para cálculos, métodos de execução de obras e serviços e condições 
mínimas de segurança; 
 
Especificações: Estabelecem as prescrições para os materiais, exigências físicas, químicas 
e mecânicas; 
 
Métodos de Ensaio: Estabelece os processos de formação e do exame das amostras e da 
receita do ensaio; 
 
Padronizações: Que estabelecem as dimensões para os materiais e produtos (PB); 
 
Terminologia: Que regularizam a nomenclatura técnica (TB); 
 
Simbologia: Para convenções de desenho (SB); 
 
Classificações: Para ordenar e dividir conjuntos de elementos (CB). 
 
 A indicação NBR (Norma Brasileira) se aplica a quaisquer dos tipos acima citados. 
 
 Uma Norma é caracterizada pelas iniciais indicadas, seguido do seu número de ordem 
e quando necessário dos dois últimos algarismos do ano em que foi feita ou alterada pela 
última vez. 
 
Exemplo: 
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NBR 14276/06 (Brigada de Incêndio) 
 
 
 

 

NBR 14608/07 

 
 

2ª Versão em 29/10/2007 
Valida a partir de 29/11/2007 

Versão Corrigida em 01/02/2008 
 
 

BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL 
Civil Professional Fireman 
 
 

 A ABNT – NBR 14608, foi elaborada no Comitê Brasileiro de Segurança Contra 
Incêndio (ABNT/CB-24), pela Comissão de Estudos de Brigada Contra Incêndio (CE-
24:203.02). O projeto circulou em Consulta Nacional, conforme Edital nº 02 de 28/02/2007, 
com número de Projeto ABNT NBR – 14608. 
 
 Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 14608/2000), a 
qual foi tecnicamente revisada. 
 
Escopo: 
 
 A Norma 14608 estabelece os requisitos para determinar o número mínimo de 
bombeiros profissionais em uma planta, bem como sua formação, qualificação, reciclagem e 
atuação. E é aplicada para toda e qualquer planta, conforme seu Anexo A. 
 
Referências Normativas: 
 
 Para elaboração da Norma 14608, algumas outras normas e documentos foram 
indispensáveis. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para 
referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento 
(incluindo emendas). 
 
ABNT NBR 11861 – Mangueira de Incêndio – Requisitos e métodos de ensaio 
 
ABNT NBR 12779 – Mangueiras de Incêndio – Inspeção, manutenção e cuidados. 
 
ABNT NBR 14023 – Registro de Atividades de Bombeiros. 
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ABNT NBR 14277 – Instalações e Equipamentos para Treinamento de Combate a Incêndio – 
Requisitos. 
 
ABNT NBR 15219 – Planos de Emergências Contra Incêndio – Requisitos. 
 
Termos e Definições: 
 
3.2 Bombeiro – Pessoas treinada e capacitada que presta serviços de prevenção e 
atendimento a emergências, atuando na proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio 
 
3.3 Bombeiro Profissional Civil – Bombeiro que presta serviços em uma planta ou evento. 
 
3.4 Bombeiro Público – Bombeiro pertencente a uma corporação governamental militar ou 
civil de atendimento a emergências. 
 
3.5 Bombeiro Voluntário – Bombeiro pertencente a uma Organização Não Governamental 
(ONG), ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que presta serviços 
de atendimento a emergências públicas. 
 
3.6 Brigada de Incêndio – Grupo organizado de pessoas preferencialmente voluntárias ou 
indicadas, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao princípio de 
incêndio, abandono de área e primeiros-socorros, dentro de uma área preestabelecida na 
planta. 
 
3.7 Combate a Incêndio – Conjunto de ações destinadas a extinguir ou isolar o princípio de 
incêndio com uso de equipamentos manuais ou automáticos. 
 
3.8 Emergência – Situação com potencial de provocar lesões pessoais ou danos à saúde, ao 
meio ambiente ou ao patrimônio ou combinação destas. 
 
3.12 Exercícios Simulados – Exercício prático realizado periodicamente para manter a 
equipe de emergência (brigada, bombeiros profissional civil, grupo de apoio, etc.) e os 
ocupantes das edificações em condições de enfrentar uma situação real de emergência. 
 
3.13 Exercício Simulado Parcial – Exercício simulado que abrange apenas uma parte da 
planta, respeitando os turnos de trabalho. 
 
3.14 Instrutor em Atividade Operacional de Bombeiro Civil – Profissional com: 
 
- Nível Escolar igual ou superior ao ensino médio; 
 
- Formação em atividades operacionais de bombeiro profissional civil com cara horária mínima 
de 40 horas, realizada em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de 
formação e especialização de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional 
que tenha ministrado cursos de atividades operacionais de bombeiro profissional civil para 
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bombeiros profissionais civis nos últimos cinco anos, confirmados por atestado de 
capacitação técnica, emitido por instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil, 
ou bombeiro civil com cinco anos de experiência no assunto, confirmados por atestado de 
capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil; 
 
- Formação em Técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas em instituição de 
ensino nacional ou estrangeira. 
 
3.15 Instrutor em EPI e EPR – Profissional com: 
 
- Nível escolar superior ou igual ao ensino médio; 
 
- Formação em EPI e EPR com cara horária mínima de 40 horas, realizada em instituição 
oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e especialização de 
equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha ministrado cursos 
de EPI e EPR para bombeiros profissionais civis nos últimos cinco anos, confirmados por 
atestado de capacitação técnica, emitido por instituição ou empresa de notório 
reconhecimento no Brasil; 
 
- Formação em Técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas em instituição de 
ensino nacional ou estrangeira. 
3.16 Instrutor em Equipamentos de Combate a Incêndio – Profissional com: 
 
- Nível escolar igual ou superior ao ensino médio; 
 
- Formação em Equipamentos de Combate a Incêndio com cara horária mínima de 40 horas, 
realizada em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e 
especialização de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha 
ministrado cursos de Equipamentos de Combate a Incêndio para bombeiros profissionais civis 
nos últimos cinco anos, confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por 
instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil; 
 
- Formação em Técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas em instituição de 
ensino nacional ou estrangeira. 
 
3.17 Instrutor em Fundamentos de Análise de Risco – profissional com:  
 
- Nível escolar igual ou superior ao ensino médio; 
 
- Formação em Fundamentos de Análise de Risco com cara horária mínima de 140 horas, 
realizada em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e 
especialização de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha 
ministrado cursos de Fundamentos de Análise de Risco para bombeiros profissionais civis nos 
últimos cinco anos, confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou 
empresa de notório reconhecimento no Brasil; 
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- Formação em Técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas em instituição de 
ensino nacional ou estrangeira. 
 
 
3.18 Instrutor em Prevenção e Combate a Incêndio – profissional com: 
 
- Nível escolar igual ou superior ao ensino médio; 
 
- Formação em Prevenção e Combate a Incêndio com cara horária mínima de 200 horas, 
realizada em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e 
especialização de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha 
ministrado cursos de Prevenção e Combate a Incêndio para bombeiros profissionais civis nos 
últimos cinco anos, confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou 
empresa de notório reconhecimento no Brasil; 
 
- Formação em Técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas em instituição de 
ensino nacional ou estrangeira. 
 
3.19 Instrutor em Primeiros Socorros – profissional com: 
 
- Nível escolar igual ou superior ao ensino médio; 
 
- Formação em Primeiros Socorros com cara horária mínima de 240 horas, realizada em 
instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e especialização 
de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha ministrado 
cursos de Primeiros Socorros para bombeiros profissionais civis nos últimos cinco anos, 
confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de 
notório reconhecimento no Brasil; 
 
- Formação em Técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas em instituição de 
ensino nacional ou estrangeira. 
 
3.20 Instrutor em Produtos Perigosos – profissional com: 
 
- Nível escolar igual ou superior ao ensino médio; 
 
- Formação em Produtos Perigosos com cara horária mínima de 80 horas, realizada em 
instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e especialização 
de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha ministrado 
cursos de Primeiros Socorros para bombeiros profissionais civis nos últimos cinco anos, 
confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de 
notório reconhecimento no Brasil; 
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- Formação em Técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas em instituição de 
ensino nacional ou estrangeira. 
 
3.21 Instrutor em Salvamento Terrestre e Altura – profissional com: 
 
- Nível escolar igual ou superior ao ensino médio; 
- Formação em Salvamento Terrestre e em Altura com cara horária mínima de 80 horas, 
realizada em instituição oficial de ensino nacional ou estrangeira, ou empresa de formação e 
especialização de equipes de emergência, legalmente constituída, ou profissional que tenha 
ministrado cursos de Salvamento Terrestre e em Altura para bombeiros profissionais civis nos 
últimos cinco anos, confirmados por atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou 
empresa de notório reconhecimento no Brasil; 
 
- Formação em Técnica de ensino com carga horária mínima de 40 horas em instituição de 
ensino nacional ou estrangeira. 
 
3.23 Perigo – Situação com potencial de provocar lesões pessoais ou danos a saúde, ao 
meio ambiente ou ao patrimônio ou combinações destas. 
 
3.25 Prevenção de Incêndio – Uma série de medidas destinadas a evitar o surgimento de 
um principio de incêndio, dificultar sua propagação e facilitar a sua extinção. 
 
3.26 Responsável pela Implantação de Bombeiro Profissional Civil da Planta – 
Responsável pela ocupação da planta ou quem ele designar, por escrito. 
 
3.28 Risco – Propriedade de um perigo promover danos, com possibilidade de perdas 
humanas, ambientais, materiais e/ou econômicas, resultante da combinação entre frequência 
esperada e consequência destas perdas. 
 
3.33 Sinistro – Ocorrência proveniente de risco que resulte em prejuízo ou dano. 
 
3.34 Tempo Resposta – Lapso de tempo entre o recebimento de um  comunicado de 
incêndio ou outra emergência e a chegada do socorro especializado no local. 
 
Requisitos: 
 
4.1 Estabelece regas para a formação, qualificação, reciclagem e atuação do Bombeiro 
Profissional Civil. 
 
4.1.1 Quantidade de Bombeiros Civis por planta. 
 
4.1.2 Formação do Bombeiro Profissional Civil. 
 
4.1.2.3 Os candidatos que concluírem cada um dos módulos com aproveitamento mínimo de 
80% em cada uma das avaliações (teórica e prática), definida no anexo B da NBR 14608/02, 
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devem receber certificados de Bombeiro Profissional Civil, expedido por profissional 
habilitado. 
 
No certificado do Bombeiro Profissional Civil devem constar no mínimo os seguintes dados: 
 
a – Nome completo do treinando com RG (Registro Geral); 
 
b – Carga Horária; 
 
c – Período de treinamento; 
 
d – Nome completo, formação, RG (Registro Geral) e CPF (Cadastro de Pessoa Física) do 
Instrutor; 
 
e – Data de expedição; 
 
f – Citar que o certificado esta em conformidade com a Norma NBR 14608. 
 
4.1.3 Qualificação do Bombeiro Profissional Civil: 
 
Os Bombeiros Profissionais Civis devem ser qualificados conforme os riscos específicos de 
seu local de trabalho. 
 
4.1.4 Reciclagem do Bombeiro Profissional Civil: 
 
Na reciclagem, o Bombeiro Profissional Civil pode ser dispensado de participar da parte 
teórica do treinamento de incêndio e/ou primeiros socorros, desde que aprovado em pré-
avaliação em que obtenha 80% de aproveitamento. 
 
4.1.4.1 Os Bombeiros Profissionais Civis que concluírem cada um dos módulos de reciclagem 
com aproveitamento mínimo de 80% em cada uma das avaliações (teórica e prática), 
definidas no Anexo B, devem receber certificados de reciclagem do módulo, expedido por 
instrutor do assunto, com validade de um ano. 
 
4.2 Atividades Básicas: 
 
4.3 Registro: 
 
Devem ser registradas todas as atividades operacionais de emergência, bem como os 
procedimentos adotados conforme NBR 14203 
 
4.4 Administração:  
 
ANEXO A: Dimensionamento e Aplicação de Bombeiros Profissionais Civis em 
Edificações; 
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Tabela A.1 – Dimensionamento e aplicação de Bombeiros Profissional Civil em Edificações. 
 
ANEXO B: Currículo Mínimo do Curso de Formação de Bombeiros Profissionais Civis; 
 
Tabela B.1 – Prevenção e Combate a Incêndio – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.2 – Equipamentos de Combate a Incêndio e Auxiliares – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.3 – Atividades Operacionais de Bombeiro Profissional Civil – Conteúdo 
Programático. 
 
Tabela B.4 – EPI e EPR – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.5 – Salvamento Terrestre – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.6 – Produtos Perigosos – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.7 – Primeiros Socorros – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.8 – Fundamentos da Análise de Risco. 
 
Tabela B.9 – Reciclagem do Módulo da Tabela B.1 – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.10 – Reciclagem do Módulo da Tabela B.2 – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.11 – Reciclagem do Módulo da Tabela B.3 – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.12 – Reciclagem do Módulo da Tabela B.4 – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.13 – Reciclagem do Módulo da Tabela B.5 – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.14 – Reciclagem do Módulo da Tabela B.6 – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.15 – Reciclagem do Módulo da Tabela B.7 – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.16 – Reciclagem do Módulo da Tabela B.8 – Conteúdo Programático. 
 
Tabela B.17 – Dimensionamento de Instrutores e Auxiliares do Instrutor por Módulo de 
Treinamento. 
 
 
ANEXO C: Cargas de Incêndio específicas por Ocupação. 
 
Tabela C.1 – Cargas de Incêndio Específicas por Ocupação. 
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ANEXO D: Métodos para Levantamento da Carga de Incêndio Específica. 
 
Tabela D.1 – Valores do Potencial calorífico Específico. 
 
 
ANEXO E: Resumo das Etapas para Implantação de Bombeiro Profissional Civil. 
 
Tabela E.1 – Resumo das Etapas para Implantação de Bombeiros Profissional Civil. 
 
 
 
Observação: A norma não se encontra na presente apostila em sua totalidade em virtude de 
não ser permitido sua total copilagem. Indica-se que os interessados procurem o escritório da 
ABNT para aquisição da mesma. 

 
 
 

 

NBR 14276/06 

 
 

Segunda Edição 
29/12/2006 

Válida a partir de 
29/01/2007 

 

Brigada de Incêndio – Requisitos 

Fire Brigade - Requirements 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Esta Norma estabelece os requisitos mínimos para a composição, formação, 
implantação e reciclagem de brigadas de incêndio, preparando-as para atuar na prevenção 
e no combate ao PRINCÍPIO de incêndio, abandono de área e primeiros-socorros, 
visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir as consequências sociais 
do sinistro e os danos ao meio ambiente. 
Esta Norma é aplicável para toda e qualquer planta. 
 
DEFINIÇÕES 
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Auxiliar do instrutor em incêndio – pessoa com conhecimento teórico e práticoem 
prevenção e combate ao incêndio, com experiência compatível com o nível do treinamento e 
com o nível da instalação de treinamento. 
 
Auxiliar do instrutor em primeiros-socorros – pessoa com conhecimento teórico e 
prático em primeiros-socorros, com experiência compatível com o nível do treinamento. 
 
Brigada de incêndio – grupo organizado de pessoas preferencialmente voluntárias ou 
indicadas, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção e no combate ao princípio de 
incêndio, abandono de área e primeiros-socorros, dentro de uma área preestabelecida na 
planta. 
 
Brigadista de incêndio – pessoa pertencente à brigada de incêndio. 
 
Carga de incêndio –  SOMA das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela 
combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos em um espaço, inclusive o 
revestimento das paredes, divisórias, pisos e tetos, cujo cálculo é feito conforme o anexo D. 
 
Combate a incêndio –  conjunto de ações destinadas a extinguir ou isolar o princípio de 
incêndio com uso de equipamentos manuais ou automáticos. 
 
Coordenador geral da brigada – brigadista responsável pela coordenação e 
execução das ações de emergência de todas as edificações que compõem uma 
planta, independentemente do número de turnos. 
Instrutor em incêndio: Formação em prevenção e combate a incêndio e abandono de área: 
 
– 60 h para risco baixo ou médio; 
 
– 100 h para risco alto; 
 
– Formação em técnicas de ensino, mínimo 40 h. 
 
Instrutor em primeiros-socorros: Formação em técnicas de emergência pré-hospitalar: 
 
– Mínimo de 100 h para risco baixo, médio ou alto; 
 
– formação em técnicas de ensino, mínima de 40 h. 
 
Líder do setor – brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de 
emergência de um determinado setor/compartimento/pavimento da planta. 
 
População fixa – aquela que permanece regularmente na edificação, considerando-se os 
turnos de trabalho e a natureza da ocupação, bem como os terceiros nestas condições. 
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População flutuante – aquela que NÃO permanece regularmente na planta. Deve ser 
sempre considerado o número máximo diário de pessoas. 
 
Risco – propriedade de um perigo promover danos, com possibilidade de perdas humanas, 
ambientais, materiais e/ou econômicas, resultante da combinação entre frequência esperada 
e consequência destas perdas. 
 
Risco alto – planta com carga de incêndio acima de 1 200 MJ/m². 
 
Risco baixo – planta com carga de incêndio até 300 MJ/m². 
 
Risco iminente – risco que requer ação imediata. 
 
Risco médio – planta com carga de incêndio entre 300 MJ/m² e 1 200 MJ/m². 
 
COMPOSIÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 
  
A composição da brigada de incêndio de cada pavimento, compartimento ou setor é 
determinada pelo anexo A, que leva em conta a população fixa, o grau de risco e os 
grupos/divisões de ocupação da planta. 
 
O COORDENADOR GERAL da brigada é a autoridade máxima na empresa, no caso da 
ocorrência de uma situação real ou simulado de emergência, devendo ser uma pessoa com 
capacidade de liderança, com respaldo da direção da empresa ou que faça parte dela. 
 
CRITÉRIOS BÁSICOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS A BRIGADISTA 
 
Os candidatos a brigadista devem ser selecionados atendendo ao maior número de critérios 
descritos a seguir: 
 
a) permanecer na edificação durante seu turno de trabalho; 
 
b) possuir boa condição física e boa saúde; 
 
c) possuir bom conhecimento das instalações; 
 
d) ter mais de 18 anos; 
 
e) ser alfabetizado. 
 
A validade do treinamento completo de cada brigadista é de no máximo 12 meses. 
 
Os brigadistas que concluírem o curso com aproveitamento mínimo de 70% na 
avaliação teórica e prática definida no anexo B devem receber certificados de brigadista, 
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expedidos por instrutor em incêndio e instrutor em primeiros-socorros, com validade de um 
ano. 
 
No CERTIFICADO DO BRIGADISTA devem constar no mínimo os seguintes dados: 
 
a) nome completo do treinando com RG (registro geral); 
 
b) carga horária; 
 
c) período de treinamento; 
 
d) nome completo, formação (instrutor em incêndio e/ou instrutor em primeiros-socorros), RG 
(registro geral) e CPF (cadastro de pessoa física) do instrutor; 
 
e) informação de que o certificado está em conformidade com esta Norma. 
 
RECICLAGEM 
 
Para a reciclagem, o brigadista pode ser DISPENSADO de participar da parte TEÓRICA do 
treinamento de incêndio e/ou primeiros-socorros, desde que seja aprovado em pré-
avaliação em que obtenha 70% de aproveitamento. 
 
DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA BRIGADA 
 
A composição da brigada de incêndio, a identificação de seus integrantes com seus 
respectivos locais de trabalho e o número de telefone de emergência da planta devem ser 
afixados em locais VISÍVEIS e de grande circulação. 
 
ORDEM DE ABANDONO 
 
O responsável máximo da brigada de incêndio (coordenador geral, chefe da brigada ou 
líder, conforme o caso) determina o início do abandono, devendo PRIORIZAR os locais 
sinistrados, os pavimentos superiores a estes, os setores próximos e os locais de maior risco. 
 
O responsável MÁXIMO da brigada de incêndio DETERMINA o início do abandono: 
 
– coordenador geral; 
 
– chefe da brigada; 
 
–  ou líder da brigada, conforme o caso. 
 
Devendo PRIORIZAR: 
 
1º os locais sinistrados; 
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2º os pavimentos superiores a estes; 
 
3º os setores próximos; e 
 
4º os locais de maior risco. 
 
PONTO DE ENCONTRO dos brigadistas 
 
Devem ser previstos um ou mais pontos de encontro (local seguro e protegido dos efeitos 
do sinistro) dos brigadistas, para distribuição das tarefas conforme 4.2. 
RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA A POPULAÇÃO DA PLANTA 
 
Em caso de ABANDONO, adotar os seguintes PROCEDIMENTOS: 
 
⎯ acatar as orientações dos brigadistas; 
 
⎯ manter a calma; 
 
⎯ caminhar em ordem, sem atropelos; 
 
⎯ permanecer em silêncio; 
 
⎯ pessoas em pânico: se não puder acalmá-las, deve-se evitá-las. Se possível, avisar um 
brigadista; 
 
⎯ nunca voltar para apanhar objetos; 
 
⎯ ao sair de um lugar, fechar as portas e janelas SEM trancá-las; 
 
⎯ não se afastar dos outros e não parar nos andares; 
 
⎯ levar consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho; 
 
⎯ ao sentir cheiro de gás, não acender ou apagar luzes; 
 
⎯ deixar a rua e as entradas livres para a ação dos bombeiros e do pessoal de socorro 
médico; 
 
⎯ encaminhar-se ao ponto de encontro e aguardar novas instruções. 
 
Em locais com MAIS DE UM pavimento: 
 
⎯ nunca utilizar o elevador, SALVO por orientação da brigada; 
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⎯ descer até o nível da rua e não subir, salvo por orientação da brigada; 
 
⎯ ao utilizar as escadas, deparando-se com equipes de emergência, dar passagem pelo 
lado interno da escada. 
 
EM SITUAÇÕES EXTREMAS: 
 
⎯ evitar retirar as roupas e, se possível, molhá-las; 
 
⎯ se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhar todo o corpo, roupas, 
sapatos e cabelo; 
 
⎯ proteger a respiração com um lenço molhado junto à boca e ao nariz e manter-se sempre 
o mais próximo do chão, já que é o local com menor concentração de fumaça; 
 
⎯ antes de abrir uma porta, verificar se ela não está quente; 
 
⎯ se ficar preso em algum ambiente, aproximar-se de aberturas externas e tentar de alguma 
maneira informar sua localização; 
 
⎯ nunca saltar. 
 
Observação: A norma não se encontra na presente apostila em sua totalidade em virtude de 
não ser permitido sua total copilagem. Indica-se que os interessados procurem o escritório da 
ABNT para aquisição da mesma. 
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Sites Oficiais: Câmara Federal / Ministério do Trabalho e Emprego / Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo / Corpo de 

Bombeiro Militar do Estado de São Paulo / ABNT. 

 
Todos os direitos autorais reservados para 
Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras – BUSF-CPLP 
Sucursal Brasil 
Contatos: Fone 11 9 6688 0899 (WhatsApp Corporativo) 



 


