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5.1.8 Recarimbamento do Projeto Técnico 
 
5.1.8.1O recarimbamento é um procedimento com os seguintes 
objetivos:  
 
a. Atualizar os dados do memorial descritivo;  

b. Carimbar novas vias de plantas e documentos idênticos 
anteriormente aprovadas pelo Sistema de Segurança contra Incêndio e 
Pânico.  
 
5.1.8.2 A documentação deve ser apresentada na seção de protocolo 
da Diretoria de Atividades Técnicas do CBMAM, em no mínimo duas 
vias quando se tratar de memorial descritivo, no máximo três vias em 
qualquer caso.  
 
5.1.8.3 O interessado deve anexar à documentação que será objeto do 
recarimbamento, o ofício no modelo do Anexo S, informando quais 
documentos devem ser recarimbados e o motivo da solicitação.  
 
5.1.8.3.1 Caso haja alguma mudança nos dados dos documentos a 
serem recarimbados, deve ser apresentado documento oficial que 
justifique a mudança.  
 
5.1.8.3.2 Caso o documento venha assinado por outro responsável 
técnico, nova ART ou RRT deve ser expedida, esta nova ART ou RRT 
deve descrever que se tratar de atualização citando o documento a ser 
atualizado.  
 
5.1.8.4 O interessado deve comparecer ao CBMAM com o 
comprovante original do pagamento dos emolumentos referentes ao 
serviço de análise da área indicada no Projeto Técnico.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



SOLICITAÇÃO PARA RECARIMBAMENTO 

 

Razão Social/Nome Fantasia 
Endereço completo 
CEP: 69000-000 – Município–AM 
Fone: (9X) XXXX-XXXX 
 

Manaus, __ de ____ de 20__. 
 
À Diretoria de Atividades Técnicas (Ao Núcleo de Atividades Técnicas) 
 

PROCESSO: 000/00  

Solicito que o processo acima citado seja objeto de análise para 

recarimbamento. 

(     ) Somente Recarimbamento. 

(     ) Recarimbamento e 2ª Via de Certidão. (No ato da solicitação, o solicitante 

deve devolver a via original da certidão. Caso não possua a Certidão, favor 

apresentar Boletim de Ocorrência) 

Apresentar duas vias atualizadas do Memorial Descritivo e os documentos 

abaixo, conforme serviço requerido. 

  

SERVIÇO REQUERIDO DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 

1 (   ) MUDANÇA DE  

ENDEREÇO 

a. Taxa paga de recarimbamento 

b. Certidão de endereço (Capital) ou declaração do 

município (Interior). 

2 (   ) MUDANÇA DE  

RESPONSÁVEL TÉCNICO¹ 

a. Taxa paga de recarimbamento 

b. Credenciamento e ART/RRT do responsável técnico 

3 (   ) MUDANÇA DE RAZÃO 

SOCIAL/PROPRIETÁRIO 

a. Taxa paga de recarimbamento 

b. Alteração de contrato 

c. Contrato de locação/compra e venda, ata de eleição 

(condôminos e shoppings). 

4 (   ) CARIMBAMENTO DE 

PRANCHAS 

a. Taxa paga de recarimbamento 

b. Apresentar projeto fielmente igual ao anterior aprovado. 

c. Apresentar pranchas a serem carimbadas 

 

 NOTA 1: Este procedimento só é feito juntamente com a mudança de endereço, 
mudança de razão social ou proprietário e/ou carimbamento de pranchas. 
NOTAS GENÉRICAS 
NOTA A: Para casos de isenção de taxa deverá ser anexado documento onde 
conste amparo legal para este fim. 
NOTA B: Substituição de assinatura, somente por procuração autenticada e 
anexada ao processo. 
 
 
 

_____________________________ 

NOME DO SOLICITANTE 

Informar dados da 

edificação. 

Informar número do processo 

Escolha a 

opção 

desejada 

Escolha a opção desejada 

Leia as notas 

com atenção 

Leia as notas 

com atenção 


