
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 
 
Considerando o artigo 3º do Decreto Nº 2.125-N de 12 de setembro de 1985, o Corpo de 
Bombeiros Militar, através do Centro de Atividades Técnicas, resolve normalizar os  
procedimentos para Cadastramento de Empresas e de Profissionais Projetistas. 
 
 

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
NORMA TÉCNICA Nº  011 – CAT 

 
 

1 - FINALIDADE  
  
 Atender ao disposto no artigo 7º da Lei Nº 3.218 de 20 de julho de 1978 e ao disposto 
no artigo 1º da Lei Nº 7.001 de 28 de dezembro de 2001. 
 
 
2 - OBJETIVO  
 
 Estabelecer requisitos e exigências para o Cadastramento de Empresas Instaladoras e 
Conservadoras de Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico, bem como o 
Cadastramento de Profissionais Projetistas. 
 
 
3 - EMPRESAS INSTALADORAS E CONSERVADORAS DE SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO  
 
 
 3.1 - INFORMAÇÕES GERAIS 
 
  O Cadastramento das Empresas  que  operam no Estado do Espírito Santo, 
procedentes desse Estado ou de outros Estados da Federação, será  efetivado através do 
Certificado de Cadastramento do Corpo  de  Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – 
CBMES, expedido pelo Centro de Atividades Técnicas - CAT. 
 
 
 3.2 - DEFINIÇÃO 
 
  3.2.l - CERTIFICADO DE CADASTRAMENTO DE EMPRESA  
(CAD/CAT)  -  É o documento expedido pelo Centro de Atividades Técnicas que registra a 
capacidade técnica da Empresa que executa instalação, manutenção, fabricação ou 
comercialização de Sistemas de Proteção  Contra Incêndio e Pânico. 
 
  3.2.2 - EMPRESA DE INSTALAÇÃO  - É aquela que executa serviço de 
instalação  de equipamentos, peças e acessórios de Sistemas de Proteção Contra  Incêndio e 
Pânico. 



 
  3.2.3 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO  -  É aquela que executa serviços de 
manutenção em equipamentos, peças e acessórios de Sistemas de Proteção Contra Incêndio e 
Pânico. 
 
  3.2.4 - EMPRESA DE FABRICAÇÃO   -  É aquela que fabrica 
equipamentos, peças e acessórios de Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico. 
 
  3.2.5 - EMPRESA DE COMERCIALIZAÇÃO   -  É aquela que comercializa 
equipamentos, peças e acessórios de Sistemas de Proteção  Contra Incêndio e Pânico. 
 
  3.2.6 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO   -  É 
o conjunto de equipamentos instalados, destinados à proteção das pessoas, bens públicos e 
privados. 
 
 
 3.3  -   CADASTRAMENTO E CERTIFICAÇÃO  
 
  3.3.1 - As Empresas que executam serviços de instalação, manutenção e 
fabricação de equipamentos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico deverão 
preencher os seguintes requisitos: 
 
   3.3.1.1 - Possuírem em seus quadros profissionais de nível superior 
habilitados na área específica do(s) Sistema(s) de Proteção Contra  Incêndio e Pânico 
solicitado(s) no cadastramento, em acordo com o quadro de atribuições e responsabilidades 
elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA); 
 
   3.3.1.2 - Pessoal permanente de nível superior; e 
 
   3.3.1.3 - Pessoal permanente de nível médio. 
 
  3.3.2 - As Empresas de Comercialização de equipamentos novos ficam 
dispensadas dos requisitos do item 3.3.1. 
  
  3.3.2 - As Empresas deverão apresentar no protocolo do CAT a seguinte 
documentação:  
   a) Requerimento (modelo CAT – anexo I), solicitando cadastramento, 
assinado pelo proprietário ou seu representante legal constituído; 

b) Guia de recolhimento (DUA) da taxa estadual; 
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento (Inscrição 

Municipal), emitido pelas Prefeituras Municipais; 
d) Cópia autenticada da Certidão de Vistoria do CBMES; 
e) Termo de Responsabilidade (modelo – anexo II) em papel timbrado 

da Empresa e no formato A4 para atender ao disposto no parágrafo único do Artigo 7.º da Lei 
Nº 3.218 de 20 de Setembro de 1978, assinado pelo proprietário ou representante legal da 
empresa com o devido reconhecimento de firma efetuado por cartório competente; 

f) Cópia autenticada da Certidão de Registro e Quitação emitida 
pelo CREA, para as empresas de instalação, manutenção e fabricação; 

g) Cópia autenticada do Contrato Social registrado na Junta 
Comercial do Estado; e 



h) Cópia autenticada do registro de Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ). 
 
  3.3.3 - As Empresas de Instalação e Manutenção de extintores de incêndio 
deverão apresentar, também, o Certificado de Conformidade à NBR 12962 (ou à norma que 
venha substituí-la ou complementá-la) emitido por Organismo de Certificação Credenciado 
(OCC) ao Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) e o Manual de Procedimentos para a 
execução dos serviços. 
 
  3.3.4 - As Empresas de Comercialização de extintores de incêndio deverão 
apresentar, também, cópia do Certificado de Conformidade à NBR 12962 (ou à norma que 
venha substituí-la ou complementá-la) emitido por Organismo de Certificação Credenciado 
(OCC) ao INMETRO da Empresa de Fabricação. 
 
  3.3.5 - As Empresas de Instalação e Manutenção de Sistemas de Proteção 
Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) ou os profissionais legalmente habilitados a 
executarem tais serviços deverão apresentar, também, o Certificado de Aprovação Especial 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) para embalo e transporte de pára-raios 
contendo Am-241 (BR/006/XT), quando da retirada ou substituição de pára-raios radioativos 
por pára-raios convencionais, nos termos do item 2 da Resolução CNEN 04/89 de 09 de maio 
de 1989. 
 
 
 3.4  -  RECADASTRAMENTO 
 

3.4.1 – Para a renovação do Certificado de Cadastramento, a empresa de 
comercialização deverá apresentar a documentação prevista nas letras a, b, c, d, do item 3.3.2, 
bem como declaração de que não houve alteração do contrato social conforme modelo do 
Anexo III. 

 
3.4.2 - As empresas de instalação, manutenção e fabricação deverão apresentar 

a documentação prevista nas letras a, b, c, d, f, do item 3.3.2, bem como  declaração de que 
não houve alteração do contrato social conforme modelo do Anexo  III.  

 
3.4.3 - Caso ocorra destituição ou substituição do representante legal, a 

empresa deverá apresentar o novo Contrato Social e o Termo de Responsabilidade assinado 
pelo representante legal substituto. 
  
  3.4.4 – As empresas de instalação e manutenção de extintores de incêndio 
deverão apresentar, também, a cópia do Relatório de Auditoria Anual do Organismo de 
Certificação Credenciado ao INMETRO. 
 
 
 3.5 - DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA 
   
  3.5.1 - Em se constatando qualquer irregularidade, o Certificado de 
Cadastramento poderá ser suspenso e/ou cancelado até que a Empresa regularize sua situação, 
de acordo com o que estabelece o artigo 104 do Decreto 2.125-N de 12 de setembro de 1985. 
  



  3.5.2 - Será informado oficialmente ao proprietário, ou representante legal da 
empresa, acerca do cancelamento ou suspensão do credenciamento, bem como os motivos 
geradores da ação. 
 
  3.5.3 - Uma vez suspenso ou cancelado o cadastramento da empresa, não mais 
serão aceitos, para efeito de liberação de certidão do CBMES, certificados, notas fiscais ou 
quaisquer outros documentos oriundos da empresa irregular. 
 
  3.5.4 - Enquanto perdurar a suspensão ou cancelamento, o proprietário não 
poderá efetuar o cadastramento de nova empresa junto ao Centro de Atividades Técnicas do 
CBMES.  
 
  3.5.5 -  Compete exclusivamente ao Chefe do Centro de Atividades Técnicas 
do CBMES, o cancelamento ou suspensão do certificado de credenciamento da empresa, bem 
como a revalidação do mesmo.     
 
 
 3.6 -  DISPOSIÇÕES GERAIS 
    
  3.6.1 - No Certificado de Cadastramento das Empresas de Instalação e 
Manutenção será registrado o Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico específico da 
Empresa, podendo a Empresa executar mais de um Sistema de Proteção. 
    
  3.6.2 -  O Certificado de Cadastramento terá validade de 0l (um) ano, e as 
instalações da Empresa estarão sujeitas a vistorias periódicas por parte do CAT. 
 
  3.6.2.1- Para as Empresas de Instalação e Manutenção de extintores de 
incêndio, nos casos em que o Certificado de Conformidade à NBR 12962 (ou à norma que 
venha substituí-la ou complementá-la) tenha sua data de validade inferior a da validade do 
Cadastramento, será considerada a data do Certificado de Conformidade para efeito da 
validade do Cadastramento e/ou Recadastramento. 
 
  3.6.3 - É vedada a prestação de serviços de instalação, manutenção, fabricação 
e comercialização por Empresas não Cadastradas pelo Corpo de Bombeiros Militar. 
 
  3.6.4 - Para emissão de " HABITE-SE "  e de " ALVARÁ DE 
REGULARIZAÇÃO " , serão exigidas as notas fiscais dos equipamentos e/ou serviços 
executados, de acordo com o que estabelece o parágrafo único do artigo 116 do Decreto 2125-
N de 12 de setembro de 1985, bem como as ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) 
dos serviços executados,  não sendo aceitos os documentos emitidos por Empresas não 
Cadastradas.  
 

3.6.5  -  No caso de Empresas de outros Estados da Federação, além do exigido 
no item anterior, será exigida cópia do Certificado de Cadastramento no Corpo de Bombeiros 
Militar do respectivo Estado.   

 
3.6.6 - Caso o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de origem não realize o 

cadastramento das empresas instaladoras e conservadoras de Sistema de Proteção Contra 
Incêndio e Pânico, será exigida cópia do Certificado de Conformidade às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) correspondentes ao produto vendido ou 



ao serviço prestado, emitido por Organismo de Certificação Credenciado ao INMETRO ou 
emitido pela própria ABNT.   
 
  
4 -  PROFISSIONAIS PROJETISTAS 
 
 
 4.1 - INFORMAÇÕES  GERAIS 
 
  4.l.l - O Cadastramento dos Profissionais Projetistas que atuam no Estado do 
Espírito Santo será  efetuado  através do Certificado de Cadastramento do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES, expedido pelo Centro de 
Atividades Técnicas - CAT. 
 
  4.l.2 - Certificado de Cadastramento de Projetista (CAD/CAT) é o documento 
expedido pelo Centro de Atividades Técnicas que cadastra, junto ao CBMES, os profissionais 
legalmente habilitados a elaborar projetos de Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico. 
 
 
 4.2 – CADASTRAMENTO E CERTIFICAÇÃO 
 
  4.2.1-  O Centro de Atividades Técnicas considera como habilitados a elaborar 
projetos os Engenheiros Civis, Engenheiros de Segurança do Trabalho, Arquitetos e 
Engenheiros formados ou matriculados anteriores a Resolução nº 218 de 29 jun 1973 do 
Conselho Federal de Educação, devidamente registrados no CREA. 
 
  4.2.2 - O Profissional Projetista deverá apresentar no protocolo do CAT, a 
seguinte documentação: 
 
                                    a) Requerimento (modelo CAT - anexo IV) solicitando Cadastramento, 
devidamente assinado; 
   b)   Guia de recolhimento (DUA) da taxa estadual; e 
   c) Cópia autenticada do registro do CREA e do comprovante de 
pagamento da taxa anual de registro. 
 
  4.2.3 - Para a renovação do Certificado de Cadastramento, o Profissional 
Projetista deverá apresentar a documentação prevista nas letras a e b do item 4.2.2, 
acompanhadas do comprovante de pagamento da taxa anual de registro. 
 
 4.3 – DESCREDENCIAMENTO DE PROJETISTA 
  

4.3.1 - Em se constatando qualquer irregularidade, o Certificado de 
Cadastramento poderá ser suspenso e/ou cancelado até que o Profissional Projetista regularize 
sua situação, de acordo com o que estabelece o artigo 104 do Decreto 2125-N de 12 de 
setembro de 1985. 
 
  4.3.2 - Será informado oficialmente o Profissional Projetista acerca do 
cancelamento ou suspensão do credenciamento, bem como os motivos geradores da ação. 
 



  4.3.3 - Uma vez suspenso ou cancelado o cadastramento do Profissional 
Projetista, não mais será aceita a apresentação de projetos de proteção contra incêndio e 
pânico  por parte do profissional irregular. 
 
  4.3.4 -  Compete exclusivamente ao Chefe do Centro de Atividades Técnicas 
do CBMES, o cancelamento ou suspensão do certificado de credenciamento de profissional 
projetista, bem como a revalidação do mesmo.     
 
5 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 5.1 - O Certificado de Cadastramento terá validade para o ano em exercício e será 
vinculado a validade do registro junto ao CREA. 
 
 5.2 - O Cadastramento destina-se ao Profissional Projetista, não sendo admitido o 
Cadastramento de Empresas. 
   
 5.3 - Só serão aceitos para análise no CAT os projetos elaborados por Profissionais 
Projetistas Cadastrados. 
    
 5.4 - Os casos omissos à presente Norma serão analisados pelo chefe do CAT. 
 
 5.5 - Esta Norma entrará em vigor após publicação no Diário Oficial do Estado, tendo 
os interessados o prazo de 30 (trinta) dias,  a contar da data de sua publicação, para atenderem 
as exigências nela dispostas. 
  

5.6 - Revoga-se a Norma Técnica nº 003 - CAT, publicada no Diário Oficial de 11 de 
dezembro de 1996. 
 
 
 

                  Vitória, 15 de abril de  2002. 
 

 
 

       Jonacy Firme dos Santos - Cel BM 
                               Comandante-Geral do CBMES 
 

 
 
 

Publicada no Diário Oficial do Estado do Espirito Santo 
em 

23 de abril de 2002 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I  
( MODELO )  

 
Ilmo Sr. 
Chefe do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito 
Santo 
 
 ___________________________________________________________________________ 

estabelecida________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

CEP_________________, TEL_____________________, e-mail ____________________________, 

CGC nº ________________________, Insc. Estadual nº ______________________, Insc. Municipal 

nº ______________________, em plena validade, requer a V.S.ª o competente registro no Cadastro de 

Empresas dessa Corporação e a respectiva emissão do CAD/CAT, concernente à(s) atividade(s) de:  

 

 __/__/__ Extintores de incêndio 

 __/__/__ Sistema Hidráulico Preventivo 

 __/__/__ Mangueiras de Incêndio 

 __/__/__ Pára-raios 

 __/__/__ Iluminação de Emergência 

 __/__/__ Detecção e Alarme de Incêndio 

 __/__/__ Central e tubulação de gás (GLP) 

(marque na 1.ª coluna um X  na atividade a executar 

e indique na 2.ª coluna: 1 para comércio, 2 para 

instalação, 3 para manutenção; 1/2/3 para comércio, 

instalação e manutenção; 1/2 para comércio e 

instalação; 1/3 para comércio e manutenção e 2/3 

para instalação e manutenção. No caso de 

fabricação indique com o n.º 4)   
 __/__/__ Porta corta-fogo 

  

  Informo a seguir o quadro técnico da empresa (Responsável(is) Técnico(s)): 

Nome - ________________________________  CREA - ______________  Titulo: ______________ 

Nome - ________________________________  CREA - ______________  Titulo: ______________ 

Nome - ________________________________  CREA - ______________  Titulo: ______________ 

 

Segue em anexo ao presente requerimento a documentação exigida na NT 011/CAT. 

      
 

NESTES TERMOS 
PEDE DEFERIMENTO 

 
 
 

Vitória, _______de____________________________de________ 
 
 

 

CADASTRO DO CAT 
 
N.º Cadastro: ________/CAT 
Data: _____/_____/_____ 
 
______________________ 
 



___________________________________________ 
carimbo e assinatura 

representante legal constituído 

ANEXO II 
 

( Papel Timbrado da Empresa ) 
 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 
 

 
 
  A empresa_______________________________________________________ 
 
estabelecida _________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________,  declara sob única 
 
responsabilidade que os serviços prestados na(s) atividade(s) de ________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ , a que  se 
 
 refere esta declaração, estão em conformidade com as Normas Brasileiras aplicáveis. 
 
 
 
 

Vitória, em _____ de _______________ de ________ 
 
 
 

__________________________________________ 
        assinatura do responsável pela empresa 
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecimento de firma 



 
 

ANEXO III  
( MODELO )  

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

  Declaro para os devidos fins que a Empresa_________________________ 

___________________________________________________________________________, 

localizada na ________________________________________________________________, 

não sofreu alteração do contrato social desde a data de _______________________________, 

permanecendo como representante legal este signatário. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

_____________________________________ 
Nome do Representante legal  
CPF n.º _________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecimento de firma 



 
ANEXO IV 
( MODELO ) 

 
 

Ilmo Sr. 
Chefe do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Espírito Santo. 

 
                             

____________________________________________________, 

residente_______________________________________________________________,  
 
nº _____________,    bairro ________________________________________________,  
 
município_____________________________________________________UF______,  
 
CEP________________, telefone _________________, e-mail ___________________,  
 
CPF____________________, CREA ______________, em plena validade, requer a  
 
V.S.ª o competente registro no Cadastro de Profissionais Projetistas dessa Corporação e  
 
a respectiva emissão do CAD/CAT, conforme Norma Técnica nº 011 – CAT.      

 

                 Segue em anexo ao presente requerimento a documentação exigida na NT em 

referência. 

 

 

NESTES TERMOS 
PEDE DEFERIMENTO 

 

Vitória, ______ de _______________________ de ______ 

 

 

 

_________________________________________ 

Carimbo e assinatura 
Profissional Projetista 

CADASTRO DO CAT 
 
N.º Cadastro: ________/CAT 
Data: _____/_____/_____ 
 
______________________ 
 



  

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS  
 
 

CERTIFICADO DE CADASTRAMENTO 

 
 

Nº  _____ /  CAT 

 

   A empresa  _____________________________________________________ 

estabelecida à____________________________________________________________________, 

CGC nº ___.___.___/___-___, Inscrição Estadual nº ___.___.___-___, Inscrição Municipal nº 

__________________, representante legal ____________________________________________,  

CPF ___________________, está devidamente cadastrada, registrada e inscrita no Centro de 

Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar, sob  nº  _____/CAT , estando autorizada a 

exercer as atividades de: __________________________________________________________- 

Responsável Técnico __________________________________, CREA _______________, em 

todo o território do Estado do Espírito Santo.  

 

Validade:       de       de       
 

Vitória, ______ / ______ / _____ 

 
 
 
 
 

CHEFE DO CAT 
 
 
 

 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS  
 
 
 

CERTIFICADO DE CADASTRAMENTO 

 
 

 

Nº  ___  /  CAT 

 

 
     O Sr. ___________________, título ____________________, CREA 

nº ________________, está devidamente cadastrado, registrado e inscrito  no Centro de 

Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar, sob  nº  _____/CAT , para elaborar 

Projetos de Proteção Contra Incêndio e Pânico, de conformidade com o estabelecido na Norma 

Técnica nº 003 - CAT, no território do Espírito Santo. 

 
 
  
 
 
 

 
 

Vitória, _____ / _____ / _____ 

 

 

CHEFE DO CAT 
 
 
 
 
 
 

 

 Validade:    

 Exercício:   


