
Documentos exigidos para dar entrada em ANÁLISE de PROJETO 

TÉCNICO SIMPLIFICADO DE REVENDA DE GLP DAS CLASSES I a IV  

Leia com atenção! 

 O Projeto Técnico Simplificado de Revenda de GLP das classes I a IV deve 

ser apresentado na seção de protocolo da Diretoria de Atividades Técnicas do 

CBMAM, em duas vias; 

 Acondicionar os documentos em pasta aberta, plástica, transparente, com 

grampo plástico, sem elástico; 

 O projeto será encaminhado para o setor de Análise de Projeto para avaliação 

junto ao CBMAM – Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas; 

 A Norma Técnica 03/DAT/19 estabelece os critérios para apresentação do 

Projeto Técnico Simplificado de Revenda de GLP das Classes I a IV. Disponível 

em https://dstcbmam.files.wordpress.com/2020/01/nt-03-procedimentos-

administrativos-2019.pdf 
 

 

 
Itens Documentação Necessária 

1 

Memorial Descritivo – ANEXO B – Modelo disponível em 
https://dstcbmam.wordpress.com/projeto-tecnico-simplificado-de-revenda-de-
glp-das-classes-l-a-lv 

2 

Requerimento ANEXO L - solicitando a análise de projeto - Modelo 

disponível em https://dstcbmam.wordpress.com/projeto-tecnico-simplificado-
de-revenda-de-glp-das-classes-l-a-lv 

3 Procuração do proprietário quando este transferir seu poder de signatário; 

4 

Cópia do Boleto da taxa de análise. OBS.: Esta cópia deve ser tirada 
antes de ser feito o pagamento, pois requer que seja apresentada uma 
via do boleto contendo todas as informações do serviço. Emitir em 
https://dstcbmam.wordpress.com/boleto-para-pagamento-de-taxa/ 

5 Cópia do comprovante de pagamento do Boleto; 

6 Cópia do Comprovante de CNPJ; 

7 

Croqui cotado indicando: 
 
1. Dimensões do lote;  
2. Dimensões de edificações quando existentes;  
3. Dimensões da área de armazenamento dos cilindros e dos lotes;  
4. Dimensões dos corredores de circulação quando exigidos;  
5. Dimensão da(s) saídas(s) de emergência;  
6. Muros e/ou cercas;  
7. Paredes corta-fogo, quando houver;  
8. Extintores;  
9. Distância da área de armazenamento ao limite do lote e edificações 
existentes no imóvel; 

8 
A apresentação deve ser em folha tamanho até A1, assinada pelo 
proprietário ou responsável pelo uso. 

 

BLOG      https://dstcbmam.wordpress.com 
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