
 

Documentos exigidos para dar entrada em ANÁLISE de PROJETO DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP) 

Leia com atenção! 

 O Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) deve ser apresentado na seção de protocolo 

da Diretoria de Atividades Técnicas do CBMAM. End.: Rua Ernani Simão (antiga Ipixuna), 1298, 

Cachoeirinha; 

 O projeto será encaminhado para o setor de Análise de Projeto para avaliação junto ao CBMAM – 

Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas; 

 Os modelos de documentos dos itens: 1, 2, 6, 14 e 15 estão disponíveis em: 

https://dstcbmam.wordpress.com/projeto-de-seguranca-contra-incendio-e-panico-pscip/ 

 A Norma Técnica 03/DAT/19 estabelece os critérios para apresentação de processo de segurança 

contra incêndio e pânico (PSCIP). Disponível em https://dstcbmam.files.wordpress.com/2020/01/nt-03-

procedimentos-administrativos-2019.pdf  

Itens Documentação Necessária Para área 
edificada 
abaixo de 

750m² 
(RISCO 

MÉDIO  e 
ALTO) 

Para 
área 

edificad
a acima 

de 
750m² 

 

Apresentar os documentos em no mínimo duas vias e no máximo 
três vias. 
Cada via deve estar acondicionada em pasta plástica, aberta, 
transparente, com grampo plástico (SEM ELÁSTICO); 
Os documentos devem ser preenchidos digitalmente, impressos e 
assinados. 

1 
Memorial Descritivo – ANEXO A 
https://dstcbmam.files.wordpress.com/2020/02/a-memorial-descritivo.doc 

X X 

2 Requerimento para solicitação de Análise – ANEXO L. 
https://dstcbmam.files.wordpress.com/2019/08/l-requerimento-de-anc381lise-de-projeto-.doc 

X X 

3 Cópia do CNPJ  X X 

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/ 

X X 

5 Cópia do comprovante de pagamento X X 

6 
Procuração do proprietário, quando este transferir seu poder de 
signatário. Modelo disponível em https://dstcbmam.wordpress.com/projeto-de-

seguranca-contra-incendio-e-panico-pscip/ 
X X 

7 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) do responsável técnico 
credenciado pela elaboração do Projeto Técnico e de sistemas 
específicos como (gás, SPDA, outros). Os responsáveis pelas 

ART(s)/RRT(s) devem ser credenciados na DAT/CBMAM, conforme Norma 

Técnica 01/DAT/2016. 

X X 

8 Planta de situação e locação X X 

9 Planta de corte e fachada X X 

10 Planta baixa (colorida) indicando a proteção contra incêndio X X 

11 
Planta de implantação (quando houver mais de uma edificação e áreas 
de risco a ser representada- deve permitir fácil visualização) 

X X 

12 Planta de gás (caso haja tal sistema) X X 

13 Relatórios (quando houver) X X 

14 Memorial de Cálculo do Sistema de Hidrantes 
https://dstcbmam.files.wordpress.com/2017/10/cc3a1lculo-hidrantes-modelo4.xls 

 X 

15 Memorial Descritivo do sistema de SPDA- Sistema de Proteção contra 
Descargas Atmosféricas (para área maior 1500m² ou altura maior que 
30m); https://dstcbmam.files.wordpress.com/2019/08/n-memorial-de-
pc3a1ra-raio.doc 

 X 

16 Planta de SPDA (para área maior que 1500m² ou altura maior     que 
30m²) 

 X 

Para maiores informações acesse:  https://dstcbmam.wordpress.com 
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