
TIPOS DE VISTORIAS

Habite-se

Segundo o Art. 1º, item I, da Portaria 100-R, de 31 de outubro de 2006, do 

CBMES, a vistoria de habite-se é definida como:

É a primeira vistoria realizada nas edificações que possuem 
Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP) 
aprovado no CBMES. Vistoria realizada com a finalidade de 
atestar que os Sistemas de Proteção Contra Incêndio e Pânico 
foram instalados seguindo-se as exigências constantes em 
legislação específica (Código de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico e outras normas regulamentadoras) estabelecidas por 
este Corpo de Bombeiros Militar para a aprovação de PPCIP.

A sua validade será de 01(um) ano a contar da data de 
emissão da nota fiscal (entregue no ato da emissão da 
certidão de vistoria de habite-se) de compra dos extintores de 
incêndio instalados.

Resumidamente, o Habite-se é a primeira vistoria realizada em 

estabelecimentos que já possuam um Projeto de Proteção Contra Incêndio e 

Pânico (PPCIP). 

As vistorias posteriores, mesmo existindo o PPCIP, serão vistorias de 

Regularização. 

Regularização



Segundo a Portaria 100-R, de 31 de outubro de 2006, do CBMES, em seu Art. 

1º, item II, a vistoria de regularização é definida como:

Vistoria realizada em:

a) Edificações que possuem PPCIP aprovado no CBMES e 
que foram aprovadas através de vistoria de habite-se anterior 
(com emissão de certidão de vistoria de habite-se);

b) Edificações que não possuem a obrigatoriedade de 
apresentação do mesmo projeto;

c) Locais que se enquadram no Parecer Técnico nº 003 – CAT 
(risco isolado).

Portanto, a vistoria de regularização poderá ser a primeira 
vistoria ou não, dependendo das condições especificadas 
anteriormente.

A sua validade será de 01(um) ano a contar da data de 
emissão da nota fiscal (entregue no ato da emissão da 
certidão de vistoria de regularização) de compra, manutenção 
ou recarga dos extintores de incêndio instalados.

Shows/Eventos

Segundo a Portaria 100-R, de 31 de outubro de 2006, do CBMES, em seu Art. 

1º, item III, a vistoria de Show/Eventos é definida como:

Vistoria realizada com a finalidade de liberação de locais para 
realização de eventos de curta duração que provocarão 
aglomeração de público, em ambientes fechados ou abertos. 
Para sua realização, poderá haver a necessidade de 
montagens de estruturas e demais instalações (de iluminação, 
de aterramento, sonoras e outras). Deverá ser solicitada, 
mesmo que o local onde será realizado o show/evento possua 
certidão de vistoria. Por ocasião da emissão da certidão de 
vistoria de Shows/Eventos, o público previsto deverá ser 
quantificado.

A sua validade será determinada de acordo com a duração do 
show/evento indicada no requerimento de vistoria.

A vistoria de Show/Evento tem a particularidade de ser uma vistoria pontual, 

para atender unicamente ao evento que será realizado. 



Um aspecto importante a ser ressaltado nesse tipo de vistoria é que sua 

realização independe de já existir algum outro tipo de vistoria para o 

estabelecimento onde o evento ocorrerá. Por exemplo, se um evento estiver 

programado para ocorrer em um clube, será necessária a solicitação de vistoria 

de show/evento para o local, mesmo que o referido estabelecimento já possua 

certidão de vistoria do CBMES dentro do prazo de validade. 

Outro ponto a ressaltar é que a validade da vistoria está limitada ao período de 

existência daquele evento específico. Supondo-se que ocorra um determinado 

evento num clube qualquer, e que poucas semanas após ocorra outro evento 

no mesmo clube, a organização desse segundo evento deverá também solicitar 

a vistoria de show/evento para o local.

Quanto ao pagamento da taxa para realização da vistoria de show/evento, 

diferentemente do que acontece com os outros tipos de vistorias, o parâmetro 

usado para estipular o valor a ser pago é o público previsto. Quando o evento 

ocorre em locais fechados, o público máximo é estipulado com base na área do 

local.

Proveniente de denúncia

Segundo a Portaria 100-R, de 31 de outubro de 2006, do CBMES, em seu Art. 

1º, item IV, a vistoria proveniente de denúncia é definida como:

Vistoria realizada para averiguação de fatos narrados em 
denúncia por escrito ou através de telefonema ao CIODS ou 
CBMES (CAT/SAT), constando supostas irregularidades com 
relação às normas de Proteção Contra Incêndio e Pânico 
vigentes.

Para realização da vistoria, o solicitante deverá informar o 
endereço com ponto de referência do local a ser vistoriado, 
dispensando-se sua identificação e o pagamento de taxa.

A vistoria proveniente de denúncia é aquela oriunda das denúncias de 

cidadãos que verificam alguma irregularidade quanto às normas de prevenção 

contra incêndio e pânico em qualquer lugar que seja. 



Os procedimentos a serem tomados por ocasião da apresentação de uma 

denúncia, estão normalizados na Portaria n.º 132-N, de 24 de maio de 2001, 

que disciplina os procedimentos para notificação, autuação e interdição de 

imóveis irregulares.

Segundo a portaria n.º 132-N, o primeiro procedimento a ser adotado pelo 

vistoriador é emitir uma notificação:

Art. 3º - O bombeiro militar, investido da função 
fiscalizadora, se deparando com irregularidades que 
afetem a segurança contra incêndio e pânico, deverá 
notificar o responsável, para que, num prazo de 30 (trinta) 
dias regularize a situação e solicite ao CBMES nova 
vistoria.

Caso o estabelecimento não se regularize no prazo de 30 (trinta) dias, é gerado 

um Laudo de Infração:

Art. 3º [...]

§ 3º - Findo o prazo da notificação e, não sendo protocolado 
no OBM notificante pedido de vistoria do imóvel notificado, 
será gerado um auto de infração. 

O auto de infração gera pagamento de taxa que deve ser pago no prazo de 20 

dias, cabendo ainda a possibilidade de recurso por parte do interessado, 

conforme descrito no art. 5º.

Art. 5º - O infrator terá 20 (vinte) dias, a contar da data da 
autuação, para pagar a multa ou apresentar defesa ao Corpo 
de Bombeiros Militar, protocolado na Ajudância Geral do 
CBMES.

Os procedimentos regulados pela portaria 132-N não são exclusivos das 

vistorias oriundas de denúncias. Os militares investidos da função de 

vistoriador podem fiscalizar qualquer estabelecimento, conforme descreve o 

texto:

Art. 2º [...]



Parágrafo único - Os Oficiais e Sargentos do CBMES 
investidos da função de vistoriadores poderão, observadas as 
formalidades legais, vistoriar qualquer imóvel ou 
estabelecimento e documentos relacionados com a segurança 
contra incêndio e pânico. 

. 

Periódica

Dado o grande número de estabelecimentos de pequeno porte, que apesar do 

pequeno risco associado, necessitam anualmente requerer a vistoria do 

CBMES, foi criado um novo tipo de vistoria, chamado de vistoria periódica. O 

termo periódica pode gerar alguma confusão, já que a vistoria de 

Regularização apresenta uma periodicidade anual de realização. No entanto, a 

vistoria Periódica aqui tratada possui uma conceituação própria.

A Portaria 101-R, de 24 de novembro de 2006, do CBMES, define em seu Art. 

2º, as condições essenciais em que a vistoria periódica pode ser aplicada.

Aos estabelecimentos comerciais e industriais que possuírem
até 04 (quatro) extintores de incêndio, com no máximo 03 
(três) pavimentos ou 04 (quatro) pavimentos, sendo um destes 
caracterizado como garagem aberta ou terraço, cuja área total 
construída não ultrapasse 900 m2 (novecentos metros 
quadrados), será concedida a certidão de vistoria mediante a 
apresentação de certidão de vistoria e laudo de exigências do 
ano anterior, acompanhada da segunda via da nota fiscal de 
compra, manutenção ou recarga dos extintores de incêndio 
instalados.

A vistoria periódica veio dar maior dinamicidade para os estabelecimentos de 

pequeno risco (considerados aqueles que possuem no máximo quatro 

extintores, área menor a 900 (novecentos metros quadrados) e que não 

ultrapassem três pavimentos.



Há de ser salientado também que o sistema normativo comporta a 

permissibilidade de um quarto pavimento, entretanto, tal pavimento deve ser 

caracterizado como garagem aberta ou terraço. 

A mesma portaria, em seu artigo 2º, parágrafo 3º e no artigo 3º, especifica 

algumas restrições para esse tipo de vistoria, as quais deverão ser realizadas 

in loco.

§ 3º – Ficam excluídas as edificações relacionadas no 
parágrafo segundo do Art. 4º da Lei nº 3.218/78, as quais 
deverão ser vistoriadas “in loco”.

Art. 3º - As edificações classificadas do tipo “F” (locais de 
reunião), além da vistoria de regularização anual, ficam 
sujeitas ao cumprimento do disposto no artigo 128 do Dec. nº 
2.125-N e a vistoria será feita “in loco” para emissão da 
certidão de vistoria para fins de regularização.

A restrição imposta no parágrafo 3º, referenciando o parágrafo segundo do Art. 

4º da lei n.º 3.218/78, trata de alguns estabelecimentos especiais, conforme 

apresentado no texto da lei. 

§ 2º - Terão tratamento especial os edifícios garagem, os 
depósitos de inflamáveis, os armazéns e paióis de explosivos 
ou de munição, os estabelecimentos de industrialização e de 
comercialização de fogos de artifício, heliporto e outros 
estabelecimento cuja atividade ou por sua própria natureza 
envolvam perigo iminente de propagação de fogo, conforme
estabelecer o regulamento.

Além das restrições indicadas na Lei 3.218, a portaria 101-R restringe a vistoria 

periódica também para os locais de reunião. Para os estabelecimentos não 

elencados no rol de restrições, uma vez que já exista uma vistoria de 

regularização, basta que o cliente apresente no balcão de atendimento do CAT: 

a certidão de vistoria do ano anterior, o laudo de exigência original (recebido 

por ocasião da vistoria de Regularização) e as notas fiscais de recarga dos 

extintores contidos no laudo. A vistoria periódica pode ser emitida por somente 

02 anos consecutivos. Após esse período faz-se necessário uma nova vistoria 

de regularização, o que implica diretamente na ida do vistoriador ao local.



Como não há a verificação in loco por parte do vistoriador acerca de possíveis 

alterações feita pelo proprietário do estabelecimento, é exigido que seja 

atestado quando da solicitação da certidão, que não houve mudanças 

arquitetônicas. Para tornar mais clara a explanação acima, relevante se faz a 

exposição normativa sobre o acima disposto: 

A primeira vistoria será feita “in loco” e as demais, somente de 
três em três anos, sendo que será carimbado no verso da 
certidão o seguinte termo, a ser assinado pelo 
proprietário/responsável: “DECLARO NÃO TER ALTERADO 
AS CONDIÇÕES ARQUITETÔNICAS DO MEU 
ESTABELECIMENTO bem como se responsabilizando pela 
manutenção dos equipamentos de segurança. A Portaria 101-
R, de 24 de Novembro de 2006. do CBMES, em seu Art. 2º, 
parágrafo 1, descreve o seguinte: BEM COMO ASSUMO 
INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA CONSERVAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO E 
PÂNICO APROVADAS PELO CAT/CBMES ATRAVÉS DA 
CERTIDÃO Nº _____/___ (Art. 100 e parágrafo único do Art. 
127 do Dec. nº 2.125-N/85).” Segue identificação do 
responsável com RG/CPF e assinatura.  

Salas e lojas inclusas em edifícios 

Com o intuito de acelerar o processo de obtenção da certidão de vistoria, o 

CAT incluiu um novo tipo de vistoria, específico para os casos de 

escritórios/consultórios que ocupem salas em edificações devidamente 

regularizadas pelo CBMES.

Semelhante ao que ocorre com a vistoria Periódica, nas vistorias para salas 

inseridas em edifícios, não é necessário a presença do vistoriador in loco. 

Normalmente essas salas não possuem sistema preventivo próprio, usando 

quase sempre os sistemas de proteção do prédio em que estão inseridas. No 

entanto, por possuírem razão social própria, necessitando com isso cumprir 

todas as exigências concernentes à Prefeitura Municipal, Junta Comercial e 

demais órgãos reguladores, são compelidas a possuírem uma certidão 

específica do CBMES. 

Para essas empresas obterem a certidão de vistoria, basta que apresentem a 

cópia da certidão de vistoria do edifício em que estão inclusas, juntamente com 



o pagamento da taxa. A validade da certidão de vistoria que será emitida para 

essa empresa, será igual a validade da edificação em que estiver localizada.

Risco Isolado

O CAT, através do Parecer Técnico n.º 003, de 03 de dezembro de 1999, veio 

definir os casos em que são possíveis a aplicação do conceito de risco isolado. 

Foram definidas quatro situações especiais:

a) estabelecimentos comerciais inseridos no térreo de edificações irregulares, 

com mais de três pavimentos ou área construída acima de 900 metros 

quadrados.

Considerar isolados para efeito de segurança contra incêndio 
e pânico os estabelecimentos comerciais, inseridos no térreo 
de edificações irregulares com mais de 03 (três) pavimentos 
ou área construída superior a 900 (novecentos) m², desde 
que:

a - Possuam área inferior a 900 (novecentos) m²;

b - Não tenham qualquer comunicação com o hall de acesso 
aos demais pavimentos ou outras ocupações;

c - Suas paredes limítrofes sejam resistentes ao fogo por, no 
mínimo, 02 (duas) horas; e

d - Sejam isolados dos demais pavimentos com laje de 
concreto armado conforme NBR 6118

b) estabelecimentos comerciais inseridos em edificações irregulares de único 

pavimento e área superior a 900 metros quadrados.

Considerar isolados para efeito de segurança contra incêndio 
e pânico os estabelecimentos comerciais independentes, 
inseridos em edificações comerciais irregulares com 01 (um) 
pavimento e área superior a 900 (novecentos) m², desde que:

a - Tenham área inferior a 900 (novecentos) m²;

b - Sejam separados dos demais por paredes corta-fogo 
(resistentes a quatro horas de fogo), sem qualquer 
comunicação com os mesmos;

c - Inexista na edificação área comum de circulação interna;

d - Tenham as aberturas situadas em lados opostos, 
separadas pela parede divisória (corta-fogo) entre as unidades 



independentes afastadas de, no mínimo, 2,00 (dois) metros 
entre si;

e - A distância mencionada no item anterior poderá ser 
substituída por uma aba vertical, perpendicular ao plano das 
aberturas, com 1,00 (um) metro de saliência sobre o mesmo; e

f - As paredes corta-fogo deverão ultrapassar 1,00 (um) metro 
acima do telhado ou das coberturas dos riscos

c) estabelecimentos constituídos de unidades isoladas ou blocos 

independentes com área inferior a 900 metros quadrados cada um deles 

Considerar isolados para efeito de segurança contra incêndio 
e pânico as edificações irregulares constituídas de conjunto de 
unidades isoladas, agrupadas ou em blocos independentes 
com área inferior a 900 (novecentos) m² cada um, desde que:

a - A distância entre as unidades seja igual ou superior a 6,00 
(seis) metros;

b - A distância mencionada no item anterior poderá ser 
reduzida a metade desde que inexista qualquer abertura entre 
as unidades consideradas; e

c - A distância mencionada no item anterior poderá ser 
reduzida a zero desde que entre as unidades consideradas 
inexista qualquer abertura, a parede divisória seja do tipo 
corta-fogo, além de atender ao previsto nas alíneas d, e, f do 
item 2.


