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PORTARIA CBMRS N.º 123/2022 

(publicada no DOE n.º 200, de 19 de outubro de 2022) 

 

Instituí a certidão de situação cadastral de Plano de 
Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI e 
Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra 
Incêndio – PSPCI e dá outras providências. 

 
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR , no uso de suas 

atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar n.º 14.376, de 26 de dezembro de 
2013, e suas alterações, e Decreto Estadual n.º 51.803, de 10 de setembro de 2014, e suas alterações,
  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Fica instituída a certidão de situação cadastral de Plano de Prevenção e Proteção Contra 

Incêndio – PPCI e Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PSPCI, que se destina 
a dar conhecimento acerca da situação do processo de licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Rio Grande do Sul – CBMRS, no momento da lavratura da certidão. 

 
§ 1º – A certidão de situação cadastral de PPCI/PSPCI poderá ser empregada como comprovante 

para a solicitação ou prorrogação da licença e/ou autorização precária e provisória junto a Prefeitura 
Municipal e demais órgãos de licenciamento, nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º do Art. 5º da Lei 
Complementar n.º 14.924, de 22 de setembro de 2016. 

 
§ 2º - A certidão de situação cadastral de PPCI/PSPCI não substitui o Alvará de Prevenção e 

Proteção Contra Incêndio – APPCI e não autoriza o funcionamento da edificação e área de risco de 
incêndio sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal, nos termos do § 1º do art. 1º. 

 
Art. 2° - A certidão de situação cadastral de PPCI/PSPCI deverá ser requerida pelo proprietário, 

responsável pelo uso ou responsável técnico pela edificação e área de risco de incêndio identificado no 
PPCI/PSPCI protocolado no CBMRS.  

 
Art. 3° - O proprietário, responsável pelo uso ou responsável técnico da edificação e área de risco 

de incêndio interessado em obter a certidão de situação cadastral de PPCI/PSPCI deverá dirigir-se a 
Seção de Segurança Contra Incêndio - SSeg do CBMRS, onde o PPCI/PSPCI encontra-se protocolado, 
munido do requerimento, conforme modelo do anexo “A”, devidamente preenchido. 

 
§ 1º - A certidão de situação cadastral é isenta do pagamento de taxas até que venha 

regulamentação por ocasião da implementação desta funcionalidade no Sistema Online de 
Licenciamento do Corpo de Bombeiros – SOL-CBMRS. 

 
§ 2º – Ao receber o requerimento, o CBMRS verificará se as informações estão devidamente 

preenchidas, de acordo com o PPCI/PSPCI protocolado, e lavrará a certidão com base na situação em 
que o processo se encontra no momento da consulta, conforme modelo do anexo “B”.  

 
§ 3º - O requerimento poderá ser encaminhado fisicamente, através de e-mail ou outro meio 

tecnológico empregado pela SSeg onde o PPCI foi protocolado. 
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Art. 4º – O requerimento de situação cadastral de PPCI/PSPCI e a uma via da certidão de situação 
cadastral de PPCI/PSPCI deverão ser anexados ao PPCI/PSPCI que encontra-se de posse do CBMRS ou 
realizado upload diretamente no Sistema de Serviços de Bombeiro, Módulo Segurança Contra Incêndio 
–  SISBOM-MSCI ou no Sistema Online de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio 
Grande do Sul – SOL-CBMRS, conforme o sistema em que o processo está tramitando.  

 
Art. 5º – Os procedimentos previstos nesta Portaria poderão sofrer adequações para a tramitação 

eletrônica via SISBOM-MSCI e SOL-CBMRS. 
 
Art. 6º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário em especial a Portaria CBMRS n.º 005, de 22 de novembro de 2016. 
 

 
Quartel em Porto Alegre, 18 de outubro de 2022. 

 
 
 

OTÁVIO POLITA FILHO – Cel QOEM 
Resp. como Comandante-Geral do CBMRS 

 



ANEXO A  

Pág: _______________ 

Ao Exm.º Sr. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul 

Encaminho a V. Ex.ª, o requerimento de situação cadastral de PPCI/PSPCI 

 

PPCI/PSPCI 

 N.º ________________ 

REQUERIMENTO DE SITUAÇÃO CADASTRAL DE PPCI/PSPCI 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO DE INCÊND IO (conforme PPCI protocolado) 
 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 

Logradouro:  

Nº: Complemento:                    Bairro: 

Município: CEP: 

2. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE (proprietário, responsável pelo uso ou responsável técnico da edificação ou área de 
risco de incêndio, conforme PPCI protocolado) 
 

Nome: 

CPF:  Telefone: E-mail: 

3. REQUERIMENTO DO PROPRIETÁRIO, RESPONSÁVEL PELO USO OU RESPONSÁVEL  TÉCNICO DA EDIFICAÇÃO 
OU ÁREA DE RISCO DE INCÊNDIO  

 

Através deste requerimento, solicito a emissão da certidão de situação cadastral do PPCI/PSPCI da edificação ou área de 

risco de incêndio identificada no Capítulo 1. 

 

Declaro que estou ciente que a certidão de situação cadastral de PPCI/PSPCI não substitui o Alvará de Prevenção e Proteção 

Contra Incêndio – APPCI e não autoriza o funcionamento da edificação e área de risco de incêndio sem o devido 

licenciamento junto a Prefeitura Municipal, nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º do Art. 5º da Lei Complementar n.º 14.924, de 22 de 

setembro de 2016. 

 

 

______________, RS, ____ de ______________ de ________ 

 

 

__________________________________________________ 

Proprietário, responsável pelo uso ou responsável técnico 

da edificação ou área de risco de incêndio 

 

 

 

 



ANEXO B  

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL 
Xº BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR 
SEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL - PPCI/PSPCI N.º ___ ______ 

 

 O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, CERTIFICA que a edificação ou área de risco de incêndio de: 

Nome/Razão Social: ___________________________________________________________ 

Nome Fantasia: _______________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

Bairro: _________________________________ Cidade: ______________________________ 

CPF/CNPJ: _____________________________ Ocupação: ___________________________ 

Classificação quanto à carga de incêndio__________________ Área: ____________________ 

Altura descendente: ______________________ Altura ascendente: _____________________ 

 

Possui Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI/Plano Simplificado de 
Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PSPCI protocolado junto ao Corpo de Bombeiros 
Militar da cidade de _______________________________ e encontra-se na seguinte situação: 
 

 
______________, RS, ____ de ______________ de ________ 

 

__________________________________________________ 

Responsável pela emissão da certidão – Posto/Graduação 

Identidade Funcional 

 

OBSERVAÇÃO: Esta certidão não substitui o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – APPCI e não 
autoriza o funcionamento da edificação e área de risco de incêndio sem o devido licenciamento junto a Prefeitura 
Municipal, nos termos dos §§ 2º, 3º e 4º º do Art. 5º da Lei Complementar n.º 14.924, de 22 de setembro de 2016. 

(   ) Aguardando Análise do CBMRS     (   ) Aguardando reanálise do CBMRS 

(   ) PPCI/PSPCI com Notificação de Correção de Análise/Comunicação de Inconformidade de 
Análise expedida pelo CBMRS  
(a cargo do proprietário/responsável técnico, aguardando protocolo para reanálise) 
(   ) PPCI/PSPCI aprovado, aguardando solicitação de vistoria 

(   ) Aguardando vistoria do CBMRS      (   ) Aguardando revistoria do CBMRS 

(  ) PPCI com Notificação de Correção de Vistoria/Comunicação de Inconformidade de 
Vistoria expedida pelo CBMRS 
(a cargo do proprietário/responsável técnico, aguardando protocolo para revistoria) 
(   ) Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio válido até  ____/_____/_________  

(   ) Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio vencido 

(   ) Outro (especificar):________________________________________________________ 

  


