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NORMA TÉCNICA Nº 018/2020 – CBMAP 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

PARA MULTAS E INFRAÇÕES 

1. OBJETIVO: 

Estabelecer os procedimentos a serem 

adotados pelos Agentes Fiscalizadores do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Amapá (CBMAP) para aplicação das 

penalidades às infrações a legislação de 

segurança contra incêndio e pânico.de acordo 

com o previsto no Código de segurança contra 

incêndio e pânico das edificações e áreas de 

risco do Estado do Amapá, em vigor.  

2. APLICAÇÃO: 

2.1. Esta Norma Técnica (NT) aplica-se a todas 

as edificações e áreas de risco, com exceção 

de uso residencial unifamiliar.  

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

3.1. Lei nº 0871, de 31 de dezembro de 2004 

que institui o Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico do Estado do Amapá. 

3.2. Lei nº 0790, de 29 de dezembro de 2003 

que institui a cobrança de taxas a serem 

cobradas pelos serviços realizados pelo Corpo 

de Bombeiros Militar do Amapá. 

3.3. Lei nº 0870, de 31 de dezembro de 2004 

que define infrações e penalidades a serem 

aplicadas no caso de descumprimento das 

normas referentes à segurança contra incêndio 

e pânico no âmbito do Estado do Amapá. 

3.4. Decreto nº 2632 de 13 de maio de 2005, 

que regulamenta a Lei n° 0870, de 31 de 

dezembro de 2004. 

3.5. Lei nº. 9.784, de 29 de janeiro de 1999 - 

Regula o Processo Administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal. Diário Oficial da 

União, de 1º de fevereiro de 1999. 

3.6. Instrução Normativa Nº 003/2016 - 

DIVIS/DESEG CBMDF 

3.7. Normas Técnicas do CBMAP 

3.8. Normas Técnicas da ABNT.  

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS: 

Para os efeitos da aplicação desta Norma 

Técnica, aplicam-se as definições e 

abreviaturas contidas na NT 001/2020 - 

CBMAP.  

5. PROCEDIMENTOS: 

5.1. Processo Administrativo 

O Agente Fiscalizador procederá 

administrativamente, nos casos previstos na 

legislação específica, conforme os atos 

estabelecidos nesta NT: 

a) Notificação; 

b) Multa; 

c) Apreensão; 

d) Embargo; e 

e) Interdição. 

5.1.1. Notificação 

A Notificação (Anexo A) é o documento emitido 

pelo Agente Fiscalizador contendo as 

exigências previstas na legislação de 

segurança contra incêndio e pânico, e o prazo 

para correção das irregularidades encontradas. 

Os procedimentos administrativos referentes ao 

ato da Notificação são descritos da seguinte 

forma: 

a) O Agente Fiscalizador, ao identificar a 

infração, notificará o proprietário, 

ocupante ou responsável pelo 

estabelecimento por meio da Notificação, 

para que sejam corrigidas as 

irregularidades no prazo determinado, 

salvo nos casos de perigo iminente ou 
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risco potencial, entregue uma via ao 

interessado e uma via, com o recebido do 

notificado, para a Seção de Vistoria; 

b) O prazo para a correção das 

irregularidades será arbitrado entre 5 

(cinco) e 30 (trinta) dias corridos; 

c) Vencido o prazo da Notificação, o 

Agente Fiscalizador realizará nova vistoria 

conforme cronograma da Seção de 

Vistoria; 

d) No caso de atendimento total das 

exigências contidas na Notificação, será 

registrado o seu cumprimento no 

Formulário de Retorno de Vistoria (Anexo 

B), entregue uma via ao interessado e 

uma via, com o recebido do notificado, 

para a Seção de Vistoria; 

e) No caso de não cumprimento, total ou 

parcial das exigências contidas na 

Notificação, será registrado o seu 

descumprimento no Auto de Infração 

(Anexo C), entregue uma via ao 

interessado e uma via, com o recebido do 

notificado, para a Seção de Vistoria; 

f) A Notificação deve ser preenchida 

conforme as exigências técnicas da lei nº 

0870 de 31 de dezembro de 2004 e 

Normas Técnicas vigente; 

g) A Notificação poderá ser emitida no ato 

da vistoria pelo Agente Fiscalizador, ou 

enviada posteriormente pelo serviço de 

postagem (Correios) ou por militar do 

CBMAP designado pela Seção de 

Vistoria; 

h) Se utilizado o serviço de postagem 

(Correios), o prazo para a correção das 

irregularidades será iniciado a partir da 

apresentação ao notificado do Aviso de 

Recebimento (AR), no caso de envio 

direto pelo CBMAP, a partir do 

recebimento. 

5.1.1.1. Dilação de Prazo 

O Formulário de Dilação de Prazo (Anexo D) é 

o documento emitido pelo notificado 

(proprietário, ocupante ou responsável legal 

pelo estabelecimento) para solicitar junto ao 

CBMAP a Dilação do prazo para o cumprimento 

das exigências contidas na Notificação. Os 

procedimentos administrativos referentes à 

solicitação de Dilação de Prazo são descritos 

da seguinte forma: 

a) O notificado poderá solicitar, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, antes do 

vencimento do prazo concedido na 

Notificação, a Dilação de Prazo para 

cumprimento das exigências; 

b) O Formulário de Dilação de Prazo 

deverá ser destinado ao Agente 

Fiscalizador, e deve conter as razões que 

fundamentam a solicitação de Dilação de 

Prazo e o cronograma de cumprimento 

das exigências, devendo ser apresentado 

em 02 (duas) vias; 

c) O Agente Fiscalizador deverá 

manifestar-se quanto à referida solicitação 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

após o recebimento do Formulário de 

Dilação de Prazo, informando ao 

notificado se a dilação foi deferida, 

indeferida ou se depende de análise (nos 

casos mais complexos), entregue uma via 

do Formulário de Dilação de Prazo ao 

interessado e uma via para a Seção de 

Vistoria; 
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d) A Dilação de Prazo não possui efeito 

suspensivo da Notificação, exceto em 

casos de análise da solicitação, onde a 

Seção de Vistoria poderá suspender a 

contagem do prazo da Notificação e/ou 

andamento do Processo Administrativo 

até que o notificado seja comunicado 

sobre a decisão final; 

e) Os prazos concedidos deverão 

obedecer a Tabela de Critérios para 

Dilação de Prazos (Anexo E); 

f) A manifestação sobre a Dilação de 

Prazo deverá ser homologada pelo chefe 

da vistoria; 

g) Os prazos dilatados serão contados em 

dias corridos e a partir do vencimento do 

prazo da notificação; 

h) O Formulário de Dilação de Prazo que 

for deferido deve ser anexado a 

Notificação para controle do novo prazo e 

posterior adoção das medidas descritas 

no item 5.1.1, alínea “c”; 

i) O Formulário de Dilação de Prazo que 

for indeferido deve também ser anexado a 

Notificação, permanecendo o prazo 

estipulado na Notificação; 

j) Na concessão de prazos superiores ao 

previsto na Tabela de Critérios para 

Dilação de Prazos, o Formulário de 

Dilação de Prazo e a Notificação deverão 

ser encaminhados a Seção de Vistoria, 

para solução; 

k) A solicitação de Dilação de Prazo feita 

após o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, antes do vencimento do prazo 

concedido no Termo de Notificação, deve 

ser indeferida; 

l) Nova solicitação de Dilação de Prazo 

feita após o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, antes do vencimento do prazo 

concedido na Notificação, somente será 

analisada quando for apresentada 

acompanhada do comprovante de 

pagamento da Multa, salvo em casos mais 

complexos onde a Seção de Vistoria 

poderá analisar a exigência do pagamento 

da Multa, para solução da Dilação de 

Prazo; 

m) Os prazos dilatados da solicitação 

descrita na alínea anterior serão contados 

em dias corridos a partir da data do 

vencimento do Auto de Infração. 

5.1.1.2. Impugnação da Notificação 

O Recurso para Impugnação da Notificação é o 

documento emitido pelo notificado (proprietário, 

ocupante ou responsável legal pelo 

estabelecimento) ou seu procurador legal para 

contestar junto ao CBMAP a legitimidade da 

Notificação. Os procedimentos administrativos 

referentes à solicitação para Impugnação da 

Notificação são descritos da seguinte forma: 

a) O notificado ou seu procurador legal 

poderá solicitar, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas a contar da data da emissão 

da Notificação, a Impugnação da 

Notificação; 

b) O Recurso para Impugnação da 

Notificação deverá ser destinado ao 

respectivo Agente Fiscalizador, e deve 

conter as razões que fundamentam a 

solicitação, por Ofício e em 02 (duas) vias; 

c) Indeferida a solicitação, caberá recurso, 

em segunda instância, ao 
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Comandante/Diretor da OBM, por Ofício e 

em 02 (duas) vias; 

d) O Agente Fiscalizador ou o 

Comandante/Diretor da OBM deverão 

manifestar-se quanto à referida solicitação 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

após o recebimento do Recurso para 

Impugnação da Notificação, informando 

ao notificado se a impugnação foi 

deferida, indeferida ou se depende de 

análise (nos casos mais complexos), 

entregue uma via ao interessado e uma 

via, com o recebido do notificado, para a 

Seção de Vistoria; 

e) A Impugnação da Notificação não 

possui efeito suspensivo da Notificação, 

exceto em casos de análise da solicitação, 

onde a Seção de Vistoria poderá 

suspender a contagem do prazo até que o 

notificado seja comunicado sobre a 

decisão final. 

5.1.2. Multa 

A Multa é a pena pecuniária aos infratores da 

legislação de segurança contra incêndio e 

pânico. 

5.1.2.1. Auto de Infração 

O Auto de Infração é o documento emitido pelo 

Agente Fiscalizador que formaliza a aplicação 

da Multa aos infratores da legislação de 

segurança contra incêndio e pânico. Os 

procedimentos administrativos referentes à 

aplicação do Auto de Infração e a emissão da 

Multa são descritos da seguinte forma: 

a) Após a adoção das medidas previstas 

no item 5.1.1, letra “c”, para que se dê 

início ao Processo Administrativo para 

aplicação de penalidades, no Retorno de 

Vistoria que for identificado o não 

cumprimento, total ou parcial das 

exigências contidas na Notificação, o 

Agente Fiscalizador deverá lavrar o Auto 

de Infração, entregue uma via ao 

interessado e uma via, com o recebido do 

notificado, para a Seção de Vistoria; 

b) O Auto de Infração será lavrado, 

observando as informações contidas nos 

procedimentos para o Enquadramento 

Legal (Anexo F), devendo ser enquadrado 

o que estava previamente descrito na 

Notificação; 

c) Após a lavratura do Auto de Infração a 

Seção de Vistoria deverá encaminhar toda 

a documentação gerada a partir do 

documento motivador para a Seção de 

Aplicação de Penalidades (SEAPE), onde 

será realizada a autuação do Processo 

Administrativo, quando for o caso; 

d) A SEAPE deverá confeccionar o 

Extrato do Auto de Infração (Anexo G), 

observando as informações contidas no 

Auto de Infração, e os procedimentos para 

o Enquadramento para Aplicação das 

Multas (Anexo H); 

e) A SEAPE deverá ainda, gerar o boleto 

para pagamento da Multa por meio de 

Documento de Arrecadação (DAR); 

f) O Extrato do Auto de Infração 

juntamente com o boleto para pagamento 

da Multa será enviado ao interessado, a 

partir da data de autuação do Processo 

Administrativo; 

g) O envio do Extrato do Auto de Infração 

e do boleto para pagamento da Multa será 

realizado apenas após a entrada e a 
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análise do Recurso do Auto de Infração ou 

do Requerimento de Dilação de Prazo, 

quando ocorrer um ou os dois atos; 

h) O envio do Extrato do Auto de Infração 

e do boleto para pagamento da Multa 

poderá ser realizado pelo Agente 

Fiscalizador, pelo serviço de postagem 

(Correios) ou por militar do CBMAP 

designado pelo Comandante/Diretor da 

OBM; 

i) A Multa aplicada terá o prazo de 30 

(trinta) dias corridos para o seu 

pagamento, a contar da data do 

recebimento; 

j) Caso a data de vencimento do boleto de 

pagamento da Multa seja inferior aos 30 

(trinta) dias quando do recebimento, o 

interessado poderá solicitar a SEAPE 

para que seja emitido novo boleto se 

necessário; 

k) Vencido o prazo de pagamento da 

Multa, o Agente Fiscalizador realizará o 

Retorno de Vistoria, conforme 

cronograma da Seção de Vistoria; 

l) Sendo sanadas as exigências, o Agente 

Fiscalizador deverá registrar o seu 

cumprimento no Formulário de Retorno de 

Vistoria, entregue uma via ao interessado 

e uma via, com o recebido do notificado, 

para a Seção de Vistoria; 

m) Após o Retorno de Vistorias descrito 

na alínea anterior, a Seção de vistoria 

deverá encaminhar todo o Processo 

Administrativo a SEAPE, para que seja 

lavrado o Termo de Encerramento (Anexo 

I) e o arquivamento do Processo 

Administrativo; 

n) Não sendo sanadas as exigências, total 

ou parcialmente, o Agente Fiscalizador 

deverá registrar o seu descumprimento no 

Auto de Infração, entregue uma via ao 

interessado e uma via, com o recebido do 

notificado, para a Seção de Vistoria; 

o) Após o Retorno de Vistorias descrito na 

alínea anterior, a Seção de Vistoria deverá 

encaminhar todo o Processo 

Administrativo a SEAPE, para que seja 

lavrado o Extrato do Auto de Infração com 

os valores de pagamento em dobro, a 

partir da data do Retorno de Vistoria 

realizado em razão do vencimento da 

Multa; 

p) O pagamento da Multa não exonera o 

infrator de corrigir as irregularidades 

descritas na Notificação, e nem impede a 

continuação da aplicação de penalidade, 

até o cumprimento das exigências; 

q) A SEAPE deverá verificar o pagamento 

da Multa junto ao sistema informatizado 

do CBMAP e no caso do não pagamento 

da Multa, deverá ser providenciada a 

inscrição do devedor na dívida ativa do 

Estado do Amapá, utilizando o 

Demonstrativo para Inscrição em Dívida 

Ativa (Anexo J) e as instruções para 

preenchimento. 

5.1.2.2. Recurso do Auto de Infração 

O Recurso do Auto de Infração é o documento 

emitido pelo notificado (proprietário, ocupante 

ou responsável pelo estabelecimento) ou seu 

procurador legal para contestar junto ao 

CBMAP a legitimidade do Auto de Infração. Os 

procedimentos administrativos referentes à 
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entrada de Recurso do Auto de Infração são 

descritos da seguinte forma: 

a) O autuado ou seu procurador legal 

poderá impetrar, no prazo de 30 (trinta) 

dias corridos a contar da data de 

recebimento do Auto de Infração, o 

Recurso do Auto de Infração; 

b) O Recurso do Auto de Infração deverá 

ser destinado ao Comandante/Diretor da 

OBM, e deve conter as razões que 

fundamentam a solicitação, por Ofício e 

em 02 (duas) vias; 

c) O Comandante/Diretor da OBM deverá 

manifestar-se quanto à referida solicitação 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a 

contar da data da apresentação pelo 

requerente, entregue uma via ao 

interessado e uma via, com o recebido do 

notificado, para a SEAPE; 

d) Indeferida a solicitação, caberá 

recurso, em segunda instância, ao 

Conselho de Engenharia do CBMAP, por 

Ofício e em 02 (duas) vias; 

e) O Conselho de Engenharia do CBMAP 

deverá manifestar-se quanto à referida 

solicitação no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, a contar da data da 

apresentação pelo requerente, entregue 

uma via ao interessado e uma via, com o 

recebido do notificado, para a SEAPE; 

f) Indeferida a solicitação, caberá recurso, 

em última instância, ao Comandante 

Geral do CBMAP, por Ofício e em 02 

(duas) vias; 

g) O Comandante Geral do CBMAP 

deverá manifestar-se quanto à referida 

solicitação no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos, a contar da data da 

apresentação pelo requerente, entregue 

uma via ao interessado e uma via, com o 

recebido do notificado, para a SEAPE; 

h) O Recurso do Auto de Infração não 

possui efeito suspensivo, exceto em 

casos de análise de casos complexos, 

onde o Comandante/Diretor da OBM 

poderá suspender a contagem do prazo 

até que o notificado seja comunicado 

sobre a decisão final. 

5.1.3. Apreensão 

A Apreensão Sumária é o ato administrativo 

executado pelo Agente Fiscalizador para 

apreensão de equipamentos de proteção contra 

incêndio e pânico em estabelecimentos que 

realizam sua comercialização por empresa não 

credenciada junto ao CBMAP, ou quando esta 

comercialização é realizada por meio de 

comércio informal e sem o devido 

credenciamento. Os procedimentos 

administrativos referentes à apreensão são 

descritos da seguinte forma: 

a) A Apreensão deverá ser registrada no 

Auto de Apreensão (Anexo K) pelo Agente 

Fiscalizador, e deverá possuir as 

seguintes informações: nome do 

proprietário (quando identificado), local, 

data e hora da Apreensão, endereço para 

onde serão removidos os equipamentos 

apreendidos, prazo e condições para ser 

reclamado pelo proprietário, relação 

detalhada dos materiais apreendidos 

especificados individualmente; 

b) Para a devolução de equipamentos 

apreendidos o interessado deverá 

comprovar a propriedade, e pagar as 
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despesas relativas à apreensão e ao 

depósito do equipamento; 

c) O valor referente às despesas com a 

Apreensão será atribuído por portaria da 

Secretaria de Receita Estadual publicada 

anualmente, cobrado por cada 

equipamento apreendido; 

d) O valor referente à permanência em 

depósito será atribuído por portaria da 

Secretaria de Receita Estadual publicada 

anualmente, cobrado sobre cada 

equipamento apreendido; 

e) A Diretoria/OBM deverá encaminhar 

para publicação em Diário Oficial do 

Estado do Amapá um extrato com a 

relação dos equipamentos apreendidos, 

contendo nome, razão social, endereço e 

CNPJ do estabelecimento que sofreu a 

apreensão; 

f) O interessado poderá solicitar junto ao 

Diretor/Comandante da OBM a devolução 

dos equipamentos apreendidos, no prazo 

de 30 (trinta) dias corridos a partir da 

publicação descrita na alínea anterior; 

g) O Auto de Apreensão deverá ser 

enviado a SEAPE para que seja gerado o 

boleto para pagamento da Multa. 

5.1.4. Embargo 

O Embargo é o ato administrativo executado 

pelo Agente Fiscalizador que implica na 

paralisação total ou parcial da obra (todo e 

qualquer serviço de engenharia de construção, 

montagem, instalação, manutenção ou 

reforma) que apresente descumprimento à 

Notificação, ou situação de risco iminente ou 

risco potencial. Os procedimentos 

administrativos referentes ao Embargo são 

descritos no item 5.1.5, da mesma forma que o 

ato de Interdição. 

5.1.5. Interdição 

A Interdição é o ato administrativo executado 

pelo Agente Fiscalizador de impedimento de 

acesso à edificação ou atividade que apresente 

descumprimento à Notificação, ou situação de 

risco iminente ou risco potencial, a qual pode 

ocorrer de forma total ou parcial. Os 

procedimentos administrativos referentes à 

Interdição e ao Embargo são descritos da 

seguinte forma: 

a) O Diretor/Comandante da OBM deverá 

se manifestar decorridos 30 (trinta) dias da 

aplicação da primeira, segunda ou terceira 

Multa, dependendo da avaliação da 

SEAPE, não sendo sanadas as 

irregularidades total ou parcialmente, com 

a determinação de Interdição, e/ou de 

continuidade de aplicação de Multa, e/ou 

de concessão de Dilação de Prazo; 

b) No caso de Interdição o Agente 

Fiscalizador deverá lavrar o Auto de 

Interdição (Anexo L), e o local poderá ser 

interditado e multado cumulativamente, a 

contar da data de manifestação do 

Diretor/Comandante da OBM; 

c) Para edificações ou estabelecimentos, 

caso seja concedido prazo pelo 

Diretor/Comandante da OBM para o 

cumprimento da Notificação e/ou 

aplicação de Multa, a Seção de Vistoria 

deverá controlar o novo prazo e realizar 

Retorno de Vistorias após o vencimento, e 

caso as irregularidades não sejam 

cumpridas deverá encaminhar o Processo 

Administrativo para o Diretor/Comandante 
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da OBM para nova avaliação, conforme 

descrito na alínea “a” deste item; 

d) Nos casos em que seja verificado 

perigo iminente ou risco potencial, o 

Agente Fiscalizador poderá fazer a 

Autuação Sumária, em qualquer tipo de 

vistoria, interditando a edificação ou 

atividade, ou embargando a obra. Neste 

caso, o Agente Fiscalizador deverá 

acionar, imediatamente, o Oficial 

responsável pela área (Bravo), o Chefe da 

Seção de Vistoria, e o 

Diretor/Comandante da OBM; 

e) No caso de Embargo o Agente 

Fiscalizador deverá lavrar o Auto de 

Embargo (Anexo M), e o local poderá ser 

embargado e multado cumulativamente a 

contar da data de manifestação do 

Diretor/Comandante da OBM; 

f) Para Embargo deverá ser concedido 

prazo de 30 (trinta) dias para que os 

proprietários ou responsáveis pela obra 

sanem as irregularidades verificadas; 

g) Uma via do Auto de Interdição ou do 

Auto de Embargo deve ser remetida à 

Administração Regional, a Polícia Civil e à 

Polícia Militar da circunscrição visando 

garantir o poder de polícia e demais 

procedimentos administrativos e 

criminais; 

h) A Diretoria/OBM poderá oficiar o 

Ministério Público informando da 

Interdição à edificação ou atividade, ou 

Embargo a obra, que for considerada risco 

iminente ou risco potencial, quando 

confirmada a Interdição ou o Embargo; 

i) A Diretoria/OBM deve encaminhar para 

publicação em Diário Oficial do Estado do 

Amapá um extrato do Auto de Interdição, 

ou do Auto de Embargo, contendo nome, 

razão social, endereço e CNPJ do 

estabelecimento interditado, ou obra 

embargada; 

j) Caso haja descumprimento do Auto de 

Interdição, ou do Auto de Embargo, o fato 

deverá ser comunicado às autoridades 

policial e judicial competentes, a fim de 

instruir Processo Criminal cabível; 

k) Cessado o motivo que deu causa à 

Interdição, o Agente Fiscalizador deve 

lavrar o Auto de Desinterdição (Anexo N), 

remetendo cópia ao proprietário, ocupante 

ou responsável pela edificação ou 

estabelecimento interditado e aos órgãos 

citados na alínea letra “g”, deste item; 

l) Cessado o motivo que deu causa ao 

Embargo, o Agente Fiscalizador deve 

lavrar o Auto de Desembargo (Anexo 0), 

remetendo cópia ao proprietário, ocupante 

ou responsável pela obra embargada e 

aos órgãos citados na alínea letra “g”, 

deste item; 

m) A Desinterdição ou Desembargo 

devem ser homologados pelo 

Diretor/Comandante da OBM; 

n) A Diretoria/OBM deve encaminhar para 

publicação em Diário Oficial do Estado do 

Amapá um extrato do Auto de 

Desinterdição, ou do Auto de 

Desembargo, contendo nome, razão 

social, endereço e CNPJ do 

estabelecimento desinterditado, ou da 

obra desembargada; 



 

NT 018/2020 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA MULTAS E INFRAÇÕES  Página 10 

o) A Seção de Vistoria deverá comunicar 

ao Diretor/Comandante da OBM os casos 

que requeiram Interdições e Embargos, 

informando às circunstâncias que os 

envolvem. 

5.2. Responsabilidade no Processo 

Administrativo 

5.2.1. Seção de Vistoria 

Os procedimentos administrativos de 

responsabilidade da Seção de Vistoria são 

descritos da seguinte forma: 

a) A Seção de Vistoria motivará o início do 

Processo Administrativo realizando a 1ª 

Notificação ao estabelecimento, e a partir 

deste momento deverá realizar o controle 

de prazo da Notificação, a análise e a 

solução dos Requerimentos de Dilação de 

Prazo, assim como o 1º Retorno de 

Vistoria e o 1º Auto de Infração; 

b) Após a lavratura do Auto de Infração, 

deverá encaminhar a documentação 

procedente da vistoria a SEAPE, com as 

determinações referentes à 

responsabilidade da SEAPE; 

c) A Seção de Vistoria realizará ainda as 

demais análises de Requerimentos de 

Dilação de Prazo, os Retornos de Vistoria 

e os Autos de Infração necessários ao 

Processo Administrativo, assim como os 

encaminhamentos a SEAPE; 

d) As ações de fiscalização referentes à 

Interdição ou ao Embargo deverão ser 

realizadas pela Seção de Vistoria. 

5.2.2. Seção de Credenciamento 

Os procedimentos administrativos de 

responsabilidade da SECRE são idênticos aos 

da Seção de Vistoria, no entanto, a SECRE 

será responsável pelos procedimentos 

realizados a partir das Notificações geradas 

pela própria Seção. 

5.2.3. Seção de Aplicação de Penalidades 

Os procedimentos administrativos de 

responsabilidade da SEAPE são descritos da 

seguinte forma: 

a) A SEAPE realizará a autuação do 

Processo Administrativo, quando for o 

caso, a partir do recebimento do Auto de 

Infração, e em seguida deverá 

confeccionar o Extrato do Auto de Infração 

e emitir o boleto para pagamento da Multa, 

assim como o envio destes ao notificado; 

b) Após a autuação do Processo 

Administrativo, deverá encaminhar o 

mesmo a Seção de Vistoria, com as 

determinações referentes à 

responsabilidade da Seção de Vistoria; 

c) A SEAPE realizará ainda a análise 

prévia dos Recursos do Auto de Infração, 

além de dar continuidade ao Processo 

Administrativo em caso de novos Autos de 

Infração; 

d) As ações referentes ao controle de 

pagamento das Multas, encaminhamento 

do Processo Administrativo a Secretaria 

de Fazenda e encerramento do Processo 

Administrativo deverão ser realizadas pela 

SEAPE. 

5.3. Apresentação do Processo 

Administrativo 

5.3.1. Documentos da Aplicação de 

Penalidades 

Os documentos originais necessários à 

autuação do Processo Administrativo são os 

seguintes: 



 

NT 018/2020 – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA MULTAS E INFRAÇÕES  Página 11 

a) Documento de origem da vistoria (denúncia, 

vistoria a pedido, requerimento para licença de 

funcionamento e etc.); 

b) Notificação; 

c) Requerimento de Dilação de Prazo (se 

houver) e documentos anexos ao requerimento; 

d) Formulário de Retorno de Vistoria; 

e) Recurso do Auto de Infração (se houver); 

f) Pareceres Técnicos da Diretoria/OBM (se 

houver). 

5.3.2. Documentos do Histórico da 

Edificação 

Para a abertura de novos Processos 

Administrativos para aplicação de penalidades, 

a contar da data de publicação desta NT, 

deverá ser providenciada cópia da 

documentação existente do histórico de 

aprovação da edificação junto ao CBMAP, que 

poderá ser solicitada em parte, junto a Seção 

de Vistoria ou Seção de Análise de Projetos, 

tais como: 

a) Aprovação do Projeto de Incêndio; 

b) Pareceres técnicos (se houver); 

c) Requerimento para isenção de sistemas (se 

houver); 

d) Alvarás (se houver) e demais documentos 

que comprovem o histórico da edificação. 

5.3.3. Cópia do Processo Administrativo 

O notificado (proprietário, ocupante, ou 

responsável pelo estabelecimento) ou seu 

procurador legal para solicitar cópia do 

Processo Administrativo deverá apresentar 

documento original oficial para identificação 

junto a SEAPE e somente poderá realizar a 

cópia do Processo Administrativo 

acompanhado de um militar da Diretoria/OBM, 

sendo que os custos são de responsabilidade 

do notificado. 

6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

6.1. O recolhimento das Multas e demais 

valores, ora regulamentados, deverá ser 

efetuado por meio de DAR, na rede bancária 

credenciada, cujo original deve ser apresentado 

a Diretoria/OBM pelo notificado para inclusão 

no Processo Administrativo. 

6.2. Os prazos fixados nesta NT iniciam e 

vencem em dia de expediente normal do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, 

sendo contínuos e excluindo-se de sua 

contagem o dia da Notificação, e incluindo o dia 

do vencimento. 

6.3. Esta NT entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

6.4. Revogam-se as disposições em contrário. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

7.1. O Conselho de Engenharia do CBMAP 

ficará responsável por tratar quaisquer 

divergências apresentadas nesta norma. 

 

 



 

 
 

ANEXO A 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

 

NOTIFICAÇÃO Nº_____ DE _____ DE __________________ DE 20_____ 

O presente possui seu amparo legal no inciso V, do Art. 144, da Constituição Federal, inciso III, do Art. 75, 

da Constituição do Estado do Amapá, das Leis Estaduais nº 870 e 871, de 31 dezembro 2004 - Código de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico do Estado do Amapá e em normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT. 

RESOLVE: 

NOTIFICAR o estabelecimento_____________________________________________________, localizado 

________________________________________________________________ nº__________ 

bairro:________________________ em razão da(s) irregularidade(s) constatada(s) por ocasião da fiscalização 

realizadas às __________horas do dia _____de _________________de 20______. 

A saber: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

O estabelecimento necessita se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, providenciando o 

Alvará de Vistoria. 

O interessado poderá obter informações no endereço: 

______________________________________________ nº________ bairro ______________________. 

Fica concedido o prazo de _______ dias, a contar desta data, para o responsável sanar a(s) irregularidade(s) 

acima apontada(s). 

O descumprimento dos itens descritos nesta Notificação tornará o estabelecimento passível de interdição, na 

forma da legislação vigente. 

_____________________ - AP, ____ de ________________ de ______ 

Recebia a 1ª via em: ____/___/_______  _____________________-AP: ____/___/_______ 

   

Assinatura do interessado  Agente Fiscalizador 

   

Função  Agente Fiscalizador 

Nome completo do interessado: ____________________________________________________ 

 O interessado recusou assinar.  O interessado não sabe assinar. 



 

 
 

Não tendo sido colhida a assinatura pelo motivo assinalado acima, foi deixada a 2ª VIA da Notificação no local. 



 

 
 

ANEXO B 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

FORMULÁRIO DE RETORNO DE VISTORIA Nº _____ /20_____ 

O presente possui seu amparo legal no inciso V, do Art. 144, da Constituição Federal, inciso III, 

do Art. 75, da Constituição do Estado do Amapá, das Leis Estaduais nº 870 e 871, de 31 dezembro 2004 

- Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Amapá e em normas publicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

RESOLVE: 

Em razão do término do prazo concedido para o cumprimento da Notificação nº______________ de 

_____de _______________________________ de 20______ realizar vistoria técnica de segurança contra 

incêndio e pânico na edificação/estabelecimento denominado 

____________________________________________________________________________________, 

localizado _____________________________________ nº_______ bairro:________________________ 

de CPF/CNPJ __________________________________ constatando-se que: 

 Foram cumpridas as exigências da Notificação 

Observações: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________ - AP, ____ de ________________ de ______ 

Recebia a 1ª via em: ____/___/_______  _____________________-AP: ____/___/_______ 

   

Assinatura do interessado  Agente Fiscalizador 

   

Função  Agente Fiscalizador 

Nome completo do interessado: ____________________________________________________ 

 O interessado recusou assinar.  O interessado não sabe assinar. 

Não tendo sido colhida a assinatura pelo motivo assinalado acima, foi deixada a 2ª VIA da Notificação no 

local. 



 

 
 

ANEXO C 
 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº _____ /20_____ 

01. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO / ESTABELECIMENTO AUTUADO: 

CGC/CNPJ (ou CPF): __________________________ Razão Social: _____________________________________ 

Endereço: _____________________________________________ nº: _________ Bairro: _____________________ 

02. NOTIFICAÇÃO REFERÊNCIA / DESCUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO (Lei 0870 e 0871 de 2004): 

Nº da notificação (Nº/Ano):_______________________________________ Autuação Sumária:  

Não foram cumpridas as exigências: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

03. LOCAL, DATA E HORA DA LAVRATURA: 

Local: ______________________________, _____ de _______________________de 20_____ as ____:____ horas  

04. ENQUADRAMENTO LEGAL E DISPOSIÇÕES INFRIGIDAS (Lei 0870 de 31/12/2004, Decreto 2632 de 13 de 

maio de 2005): 

[  ] 1 - Art. 3º parágrafo 1º Dec. 2362 Ausência ou 

indisponibilidade do projeto de instalação do sistema de 

proteção contra incêndio e pânico da edificação, 

devidamente aprovado pelo CBMAP 

Itens da Notificação:__________________________; 

[   ] 2 - Art. 6º letra “b” Dec. 2362 - Instalar ou manter o 

sistema de proteção contra incêndio e pânico em 

desacordo com o projeto de instalação de sistema de 

proteção contra incêndio e pânico, devidamente 

aprovado pelo CBMAP. 

(  ) Sinalização; (  ) Iluminação; (  ) Extintores; 

(  ) Saídas de Emergência; (  ) Hidrantes; 

(  ) Central de GLP; (  ) Detecção e Alarme; 

(  ) SPDA; (  ) Chuveiros Automáticos. 

Itens da Notificação:___________________________ 

[   ] 3 - Art. 6º letra “c” Dec. 2362 - Alterar ou modificar 

o sistema de prevenção contra incêndio e pânico sem 

apresentar e submeter previamente, o respectivo projeto 

de alteração à análise e aprovação do CBMAP. 

(  ) Sinalização; (  ) Iluminação; (  ) Extintores; 

(  ) Saídas de Emergência; (  ) Hidrantes; 

(  ) Central de GLP; (  ) Detecção e Alarme; 

(  ) SPDA; (  ) Chuveiros Automáticos. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 4 - Art. 6º letra “a” Dec. 2362 - Instalar ou manter o 

sistema de proteção contra incêndio e pânico sem o 

respectivo projeto de instalação de sistemas contra 

incêndio e pânico devidamente aprovado pelo CBMAP. 

(  ) Sinalização; (  ) Iluminação; (  ) Extintores; 

(  ) Saídas de Emergência; (  ) Hidrantes; 

(  ) Central de GLP; (  ) Detecção e Alarme; 

(  ) SPDA; (  ) Chuveiros Automáticos. 

Itens da Notificação:___________________________ 

[   ] 5 - Art. 3º inciso III letra “f” Dec. 2362 – Não dispor 

o proprietário ou representante legal da edificação onde 

local de instalação do SPDA, o devido registro dos 

valores medidos de resistência elétrica de seu 

aterramento. 

Itens da Notificação:___________________________ 



 

 
 

[   ] 6 - Art. 3º inciso IV letra “b” Dec. 2362 – Deficiência 

por insuficiência de sinalização nítida ao sentido da saída 

de emergência. 

Itens da Notificação:_________________________ 

[   ] 7 - Art. 3º inciso I letra “a” Dec. 2362 – Aparelho 

extintor de incêndio portátil ou sobre rodas posicionado 

ou instalado irregularmente. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 8 - Art. 3º inciso I letra “b” Dec. 2362 – Aparelho 

extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com carga 

extintora vencida. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 9 - Art. 3º inciso I letra “c” Dec. 2362 – Aparelho 

extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com teste 

hidrostático vencido. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 10 - Art. 3º inciso I letra “d” Dec. 2362 – Aparelho 

extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de 

selo de manutenção do INMETRO. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 11 - Art. 3º inciso I letra “e” Dec. 2362 – Aparelho 

extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de 

selo de manutenção de empresa credenciada pelo Corpo 

de Bombeiros Militar do Amapá. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 12 - Art. 3º inciso I letra “f” Dec. 2362 – Aparelho 

extintor de incêndio portátil ou sobre rodas provido de 

selo de manutenção emitido por empresa não 

credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 13 - Art. 3º inciso I letra “g” Dec. 2362 – Aparelho 

extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de 

adesivo contendo instrução e destinação específica a 

classe de incêndio. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 14 - Art. 3º inciso I letra “h” Dec. 2362 – Aparelho 

extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de 

pintura na cor padrão. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 15 - Art. 4º letra “a” Dec. 2362 – Instalar ou manter 

aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas em 

local, cujo acesso esteja bloqueado por estrutura física 

móvel ou não. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 16 - Art. 4º letra “c” Dec. 2362 – Instalar ou manter 

aparelho extintor de incêndio portátil desprovido de 

qualquer componente mecânico essencial ao seu 

funcionamento e eficiência. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 17 - Art. 3º inciso IV letra “a” Dec. 2362 – Acesso à 

saída de emergência levemente impedido por estrutura 

física móvel, desde que não se constitua ou caracterize 

depósito de materiais. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 18 - Art. 3º inciso IV letra “c” Dec. 2362 - Sistema 

de fechamento automático ou manual da porta corta fogo 

danificado ou defeituoso. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 19 - Art. 3º inciso IV letra “e” Dec. 2362 – Maçaneta 

ou barra antipânico com defeito ou danificada. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 20 - Art. 3º inciso IV letra “f” Dec. 2362– Porta corta 

fogo trancada por cadeado, corrente, solda ou estrutura 

agregada que impeça totalmente sua abertura. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 21 - Art. 3º inciso IV letra “g” Dec. 2362– Acesso à 

escada de emergência levemente obstruída por estrutura 

física móvel desde que não se constitua ou caracterize 

depósito. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 19 - Art. 3º inciso IV letra “e” Dec. 2362 – Maçaneta 

ou barra antipânico com defeito ou danificada. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 20 - Art. 3º inciso IV letra “f” Dec. 2362– Porta corta 

fogo trancada por cadeado, corrente, solda ou estrutura 

agregada que impeça totalmente sua abertura. 

Itens da Notificação:__________________________ 



 

 
 

[   ] 21 - Art. 3º inciso IV letra “g” Dec. 2362– Acesso à 

escada de emergência levemente obstruída por estrutura 

física móvel desde que não se constitua ou caracterize 

depósito. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 22 - Art. 3º inciso IV letra “h” Dec. 2362 – Estrutura 

do corrimão desparafusada, desconectada, danificada ou 

defeituosa. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 23 - Art. 5º letra “a” Dec. 2362– Destinar ou utilizar 

o acesso à escada de emergência como de depósito de 

material qualquer (saída de emergência). 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 24 - Art. 5º letra “b” Dec. 2362– Destinar ou utilizar 

a escada de emergência como depósito de material 

qualquer (saída de emergência). 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 25 - Art. 3º inciso II letra "a" Dec. 2362 - Abrigo 

metálico em estado de oxidação (hidrante de parede). 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 26 -  Art. 3º inciso II letra "b" Dec. 2362 - Abrigo 

metálico desprovido de adesivo de indicação de incêndio 

ou em mau estado de conservação (hidrante de parede). 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 27 - Art. 3º inciso II letra "c" Dec. 2362 - Mangueira 

de incêndio acondicionada de forma irregular (hidrante de 

parede). 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 28 - Art. 3º inciso II letra "d" Dec. 2362 - Mangueira 

de incêndio ressecada ou furada (hidrante de parede). 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 29 - Art. 3º inciso II letra "e" Dec. 2362 - Tubulação 

do sistema em estado de oxidação (hidrante de parede). 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 30 - Art. 3º inciso II letra "f" Dec. 2362 - Abrigo 

metálico desprovido de pintura em cor vermelha padrão 

(hidrante de parede). 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 31 - Art. 3º inciso II letra "g" Dec. 2362 - Tubulação 

do sistema desprovida de pintura em cor vermelha 

padrão (hidrante de parede). 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 32 - Art. 4º letra "d" Dec. 2362 - Instalar ou manter 

sistema de hidrantes de parede desprovido de mangueira 

de combate a incêndio, esguicho específico, junta de 

conexão ou engate. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 33 - Art. 5º letra “c” Dec. 2362– Destinar ou utilizar 

o abrigo metálico do sistema de hidrantes de parede 

como depósito de material qualquer. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 34 - Art. 3º inciso III letra “a” Dec. 2362 – Sistema 

de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), em 

desacordo com as normas vigentes. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 35 - Art. 3º inciso III letra “b” Dec. 2362– Haste, 

captor, cordoalha ou qualquer componente metálico ou 

não do sistema em estado. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 36 - Art. 3º inciso III letra “c” Dec. 2362– Cordoalha 

metálica desprovida de presilha metálica de fixação. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 37 - Art. 3º inciso III letra “d” Dec. 2362 – Presilha 

metálica de fixação danificada ou deteriorada. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 38 - Art. 3º inciso III letra “e” Dec. 2362– Haste de 

fixação do captor solta, desparafusada ou danificada. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 39 - Art. 11º Dec. 2362– Constitui ato de permissão 

de entrada ou participação em eventos de pessoas em 

número maior do que o autorizado pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Amapá, o ingresso ou permanência 

de pessoas em estabelecimentos de concentração de 

público além dos limites estabelecidos em documento 

oficial. 

Itens da Notificação:__________________________ 



 

 
 

[   ] 40 - Art. 3º parágrafo 2º Dec. 2362 – Edificações 

dotadas de bombeiros particulares ou brigadistas que 

não dispuserem de plano de evacuação. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 41 - Art. 10º parágrafo 2º Dec. 2362– Locais 

desprovidos de Brigadas ou Bombeiros Particulares, 

cujas edificações estejam previstas em norma técnica do 

CBMAP. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 42 - Art. 7º Dec. 2362–  Comercialização, fabricação 

ou instalação de produtos de segurança contra incêndio 

e pânico, sem o devido credenciamento junto ao Corpo 

de Bombeiros Militar do Amapá, comercializar em 

estabelecimento comercial, produtos de segurança 

contra incêndio e pânico sem o devido Certificado de 

Credenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar 

do Amapá. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 43 - Art. 8º Dec. 2362 – Comercialização informal de 

produtos de segurança contra incêndio e pânico, a 

prática de venda ou execução de serviços de 

manutenção de equipamentos fora de estabelecimentos 

comerciais devidamente registrados na Junta Comercial 

do Amapá e devidamente certificados. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 44 - Art. 9º Dec. 2362– Fabricar ou montar 

equipamentos de segurança contra incêndio e pânico 

utilizando componentes químicos ou físicos quaisquer, 

cuja especificidade não esteja regulamentada em norma 

da ABNT. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 45 - Outros– ver lista completa de infrações no 

Decreto 2632 de 13 de maio de 2005. 

Itens da Notificação:___________________________ 

 

05. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: 

O valor total da multa será processado pelo CBMAP atendendo o que prescreve a lei nº 0790 de 29 de dezembro de 

2003. A multa será enviada ao autuado juntamente com o extrato do auto de infração. 

06. RECURSO DO AUTO DE INFRAÇÃO: 

O autuado ou seu procurador legal poderá impetrar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data do 

recebimento do auto de infração, o recurso do auto de infração, junto a OBM. O recurso do auto de infração deverá ser 

destinado ao comandante da OBM, e deve conter as razões que fundamentam a solicitação, por ofício e em 02 (duas) 

vias. 

07. AGENTES FISCALIZADORES: 

_________________________________________  _________________________________________ 

Agente fiscalizador      Agente fiscalizador 

08. RECEBIMENTO: 

Declaro-me ciente deste, dos quais recebi cópia. 

Nome: __________________________________________________________ Telefone: _____________________ 

Local: ____________________-AP ____de _________________de 20____    _______________________________ 

Assinatura 
09. DECLARAÇÃO DE RECUSA (Esta declaração substitui a assinatura no campo 08): 

 O interessado recusou assinar.  O interessado não sabe assinar. 

10. TESTEMUNHAS 

Testemunhamos a lavratura e entrega da 2ª via do presente documento ao autuado. 

_________________________________________  _________________________________________ 

Assinatura da testemunha     Assinatura da testemunha 

RG da testemunha: _________________________  RG da testemunha: _________________________ 



 

 
 

Lavrado de acordo com a Lei nº 0870 de 31 de dezembro de 2004, e regulamentado pelo Decreto nº 2632 de 13 de 

maio de 2005.



 

 
 

ANEXO D 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

FORMULÁRIO DE DILAÇÃO DE PRAZO 

01. DATA DA SOLICITAÇÃO (Preenchimento exclusivo do CBMAP): 

Data: ____/___/______     _________________________________________________ 

Assinatura do Militar 

02. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO / ESTABELECIMENTO AUTUADO: 

CGC/CNPJ (ou CPF): __________________________ Razão Social: _____________________________________ 

Endereço: _____________________________________________ nº: _________ Bairro: _____________________ 

03. DADOS DA NOTIFICAÇÃO: 

Nº da notificação (Nº/ANO): _______________________________________________________________________ 

Data do recebimento da notificação: ________________________________________________________________ 

Prazo concedido da notificação: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________  _________________________________________ 

Agente fiscalizador      Agente fiscalizador 

04. DILAÇÕES ANTERIORES: 

1ª vez que requer:    

2ª vez que requer:   Prazo concedido na última dilação de prazo  

3ª vez que requer:   Prazo concedido na última dilação de prazo  

Acima de 03 requerimentos:   Prazo total concedido em todas as dilações  

05. RAZÕES PARA DILAÇÃO DE PRAZO: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

06. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Exigência Situação atual Prazo de execução 

   

   

   

   

   

   



 

 
 

   

07. DOCUMENTOS ANEXOS: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

08. PRAZO REQUERIDO: 

Número de dias por extenso:  ______________________________________________________________________ 

09. REQUERENTE: 

Nome:________________________________________________________________________________________ 

CPF: _________________________________________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

Assinatura do interessado 

10. MANIFESTAÇÃO DOS AGENTES FISCALIZADORES (Preenchimento exclusivo do CBMAP): 

Indeferido  Manter-se-á o prazo estipulado na notificação  

Razões do indeferimento: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Deferido  Fica dilatado o prazo da notificação por (dias):  

Prazo dilatado por extenso: 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________  _________________________________________ 

Agente fiscalizador      Agente fiscalizador 

_____________________________________________ 

Chefe imediato 

11. CONTAO PRÉVIO (Preenchimento exclusivo do CBMAP): 

Nome: ________________________________________________________ Telefone:________________________ 

Data: ____/___/______  Horas _____:________ _________________________________________________ 

Assinatura do Militar 

12. RECEBIMENTO: 

Declaro-me ciente deste, dos quais recebi cópia. 

Nome: ________________________________________________________ Telefone:________________________ 

Data: ____/___/______  Horas _____:________ _________________________________________________ 

Assinatura do Interessado 



 

 
 

ANEXO E 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

TABELAS DE CRITÉRIOS PARA DILAÇÃO DE PRAZO 

Medida de Segurança 

Contra Incêndio e 

Pânico 

Estabelecimento Privado 
Estabelecimento ou 

Órgão Público 
Condomínio Residencial 

Documentação 30 60 60 

Aprovação do Projeto de 

Incêndio 

120 240 240 

Saídas de Emergência 120 240 240 

Sinalização de Segurança - 60 60 

Iluminação de Emergência - 60 60 

Proteção por Extintores - 60 60 

Alarme Manual 120 240 240 

Detecção Automática 120 240 240 

Central de GLP 120 240 240 

SPDA 180 360 360 

Hidrante de Parede 180 360 360 

Chuveiros Automáticos 240 540 540 

Brigada de Incêndio 60 120 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

ANEXO F 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

O Agente Fiscalizador deverá lavrar o Auto de Infração obedecendo aos procedimentos para o Enquadramento 

Legal apresentado neste Anexo a Instrução Normativa 018/2020 - CBMAP atendendo a especificação que se segue: 

1. Vencido o prazo da Notificação, o Agente Fiscalizador realizará nova vistoria técnica; 

2. No caso de não cumprimento, total ou parcial das exigências contidas na Notificação, o Agente Fiscalizador deverá 

registrar o seu descumprimento no Formulário de Retorno de Vistoria; 

3. As exigências registradas não cumpridas deverão ser enquadradas previamente de acordo com as infrações 

previstas na Lei 0870 de 31/12/2004, Decreto 2632 de 13 de maio de 2005, obedecendo a seguinte ordem de avaliação: 

3.1. Se há descumprimento do Art. 8º da Lei nº 0870 de 31/12/2004, que trata do descumprimento da 

Notificação, da Interdição ou do Embargo, e do Desacato ao Agente Fiscalizador; 

3.2. Se há descumprimento do Art. 10, parágrafo 1°e do Art. 11 do Decreto nº 2632 de 13 de maio de 2005, 

que tratam de infrações em edificações e estabelecimentos de concentração de público; 

3.3. Se há descumprimento do Art. 3º, parágrafo 1º e do Art. 6º do Decreto nº 2632 de 13 de maio de 2005, 

que tratam de infrações referentes ao projeto de incêndio; 

3.4. Se há descumprimento do Art. 3º, parágrafo 2º do Decreto nº 2632 de 13 de maio de 2005, que trata de 

infração referente à ausência de Brigada de Incêndio; 

3.5. Se há descumprimento dos demais itens do Art. 3º, do Art. 4º e do Art. 5º, que tratam de infrações 

especificas sobre proteção por extintores de incêndio, hidrantes de parede, SPDA, saídas de emergência, e detecção 

e alarme de incêndio; 

3.6. Se há descumprimento do Art. 7º, letra “a”, Art. 8º, letra “a” e Art. 9º, letra “a” que tratam de infrações 

referentes à fiscalização objeto do Credenciamento. 

4. Na lavratura do Auto de Infração o Agente Fiscalizador deverá registrar o enquadramento legal e a descrição da 

infração conforme tabela deste Anexo; 

5. O Agente Fiscalizador deverá observar se o descumprimento observado está descrito na Notificação; 

6. O Agente Fiscalizador deverá informar ao autuado que o valor da Multa será processado pelo CBMAP, e que 

posteriormente o boleto para pagamento da Multa será enviado juntamente com o Extrato do Auto de Infração. 

Enquadramento 

Legal 
Infração 

Em conformidade com a Lei nº 0870, de 31 de dezembro de 2004. 

Art. 8º - Além das penalidades a serem aplicadas no caso das infrações previstas no Art. 3º, serão 

aplicadas multas para os seguintes casos: 

Art. 8°, inciso I Descumprimento do termo de notificação. 

Art. 8°, inciso II Desacato ao agente fiscalizador. 



 

 
 

Art. 8°, inciso III Descumprimento da interdição ou do embargo. 

Em conformidade com o Decreto nº 2632 de 13 de maio de 2005. 

Art. 3º - Constituem falta de zelo pela manutenção de equipamentos de segurança contra incêndio e 

pânico, as seguintes ocorrências: 

Art. 3º, 

inciso I 

Sistema de proteção por preventivo móvel (extintores de incêndio). 

Letra a 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas posicionado ou instalado 

irregularmente. 

Letra b Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com carga extintora vencida. 

Letra c Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com teste hidrostático vencido. 

Letra d 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de selo de manutenção 

do INMETRO. 

Letra e 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de selo de manutenção 

de empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

Letra f 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas provido de selo de manutenção 

emitido por empresa não credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

Letra g 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de adesivo contendo 

instrução e destinação especifica a classe de incêndio. 

Letra h Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de pintura na cor padrão. 

Art. 3º, 

inciso II 

II - Sistema de proteção por hidrante de parede: 

Letra a Abrigo metálico em estado de oxidação. 

Letra b 
Abrigo metálico desprovido de adesivo de indicação de incêndio ou em mau estado de 

conservação. 

Letra c Mangueira de incêndio acondicionada de forma irregular. 

Letra d Mangueira de incêndio ressecada ou furada. 

Letra e Tubulação do sistema em estado de oxidação. 

Letra f Abrigo metálico desprovido de pintura em cor vermelha padrão. 

Letra g Tubulação do sistema desprovida de pintura em cor vermelha padrão. 

Art. 3º, 

inciso III 

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 

Letra a 
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), em desacordo com as 

normas vigentes. 

Letra b 
Haste, captor, cordoalha ou qualquer componente metálico ou não do sistema em estado 

de deterioração, oxidação ou ressecamento. 

Letra c Cordoalha metálica desprovida de presilha metálica de fixação. 

Letra d Presilha metálica de fixação danificada ou deteriorada. 

Letra e Haste de fixação do captor solta, desparafusada ou danificada. 

Letra f 
Não dispor o proprietário ou representante legal da edificação local de instalação do SPDA, 

o devido registro dos valores medidos de resistência elétrica de seu aterramento. 

Art. 3°, 

inciso IV 

Sistema de saída de emergência. 

Letra a 
Acesso à saída de emergência levemente impedido por estrutura física móvel, desde que 

não se constitua ou caracterize depósito de materiais. 



 

 
 

Letra b Deficiência por insuficiência de sinalização nítida ao sentido da saída de emergência. 

Letra c 
Sistema de fechamento automático ou manual da porta corta fogo danificado ou 

defeituoso. 

Letra d Sistema de sinalização danificado. 

Letra e Maçaneta ou barra antipânico com defeito ou danificada. 

Letra f 
Porta corta fogo trancada por cadeado, corrente, solda ou estrutura agregada que impeça 

totalmente sua abertura. 

Letra g 
Acesso à escada de emergência levemente obstruída por estrutura física móvel desde que 

não se constitua ou caracterize depósito. 

Letra h Estrutura do corrimão desparafusada, desconectada, danificada ou defeituosa. 

Art. 3°, 

inciso V 

Sistema de detecção e alarme. 

Letra a 

Funcionamento ou inoperância parcial do sistema de detecção e alarme, desde que não 

seja motivado por inobservância aos aspectos técnicos, estruturais, de fabricação ou 

instalação previstos em normas técnicas editadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Amapá ou, na falta destas, em Normas da ABNT. 

Art. 3º, 

inciso V 

parágrafo 

1º 

Caracteriza-se como extensão das infrações deste artigo, a ausência ou indisponibilidade do projeto de 

instalação do sistema de proteção contra incêndio e pânico da edificação, devidamente aprovado pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Art. 3º, 

inciso V 

parágrafo 

2º 

São caracterizadas como extensão das infrações deste artigo, as edificações dotadas de bombeiros 

particulares ou brigadistas que não dispuserem de plano de evacuação. 

Art. 4° - Constituem atos de inutilização ou restrição ao uso de equipamentos de segurança contra 

incêndio. 

Letra a 
Instalar ou manter aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas em local, cujo acesso esteja 

bloqueado por estrutura física móvel ou não. 

Letra b 
Instalar ou manter aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com defeito mecânico total ou 

parcial que implique na sua inutilização ou inoperância. 

Letra c 
Instalar ou manter aparelho extintor de incêndio portátil desprovido de qualquer componente mecânico 

essencial ao seu funcionamento e eficiência. 

Letra d 
Instalar ou manter sistema de hidrantes de parede desprovido de mangueira de combate a incêndio, 

esguicho específico, junta de conexão ou engate. 

Art. 5° - Constituem atos de destinação dos equipamentos de segurança contra incêndio e pânico para 

qualquer outro fim diverso de sua finalidade. 

Letra a Destinar ou utilizar o acesso à escada de emergência como de depósito de material qualquer. 

Letra b Destinar ou utilizar a escada de emergência como depósito de material qualquer. 

Letra c 
Destinar ou utilizar o abrigo metálico do sistema de hidrantes de parede como depósito de material 

qualquer. 

Letra d 
Destinar ou utilizar o aparelho de extintor de incêndio portátil ou sobre rodas como suporte para fixar 

estruturas ou objetos. 



 

 
 

Letra e Destinar ou utilizar o hidrante de parede para lavar escadas, pisos, paredes ou outras estruturas. 

Letra f 
Destinar ou utilizar o suporte de fixação de aparelho extintor de incêndio portátil de incêndio para 

pendurar objetos. 

Art. 6° - Constituem atos de inobservância aos preceitos das Normas Técnicas vigentes de instalação de 

sistema de proteção contra incêndio e pânico. 

Letra a 

Instalar ou manter o sistema de proteção contra incêndio e pânico sem o respectivo projeto de instalação 

de sistemas contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Amapá. 

Letra b 

Instalar ou manter o sistema de proteção contra incêndio e pânico em desacordo com o projeto de 

instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Amapá. 

Letra c 

Alterar ou modificar o sistema de prevenção contra incêndio e pânico sem apresentar e submeter 

previamente, o respectivo projeto de alteração à análise e aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do 

Amapá. 

Art. 7° - Constituem atos infracionais de comercialização, fabricação ou instalação de produtos de 

segurança contra incêndio e pânico, sem o devido credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do 

Amapá, comercializar em estabelecimento comercial, produtos de segurança contra incêndio e pânico sem 

o devido Certificado de Credenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Art. 7º 

parágrafo 

único 

A infração de que trata este artigo terá somente como agente passivo as pessoas jurídicas devidamente 

registradas na Junta Comercial do Amapá e com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ). 

Art. 8° - Constituem atos infracionais de comercialização informal de produtos de segurança contra 

incêndio e pânico. 

Art. 8º 

A prática de venda ou execução de serviços de manutenção de equipamentos fora de estabelecimentos 

comerciais devidamente registrados na Junta Comercial do Amapá e devidamente certificados pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Art. 9° - Constituem atos de fabricação de equipamentos de segurança contra incêndio usando produtos 

não reconhecidos ou certificados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Art. 9º. 
Fabricar ou montar equipamentos de segurança contra incêndio e pânico utilizando componentes 

químicos ou físicos quaisquer, cuja especificidade não esteja regulamentada em norma da ABNT. 

Art. 10 - Constituem atos de não utilização de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico. 

Art. 10º 

Quando, em locais de reunião de público como teatros, auditórios, cinemas, estádios, boates, centros 

comerciais, em cujas instalações existam sistemas de proteção contra incêndio e pânico, os mesmos 

deixarem de ser usados ou forem usados inadequadamente na ocorrência de sinistro de médio e grande 

porte. 

Art. 11 - Constitui ato de permissão de entrada ou participação em eventos de pessoas em número maior 

do que o autorizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Art. 11 

O ingresso ou permanência de pessoas em estabelecimentos de concentração de público além dos 

limites estabelecidos em documento oficial emitido pela Divisão de Serviços Técnicos do Corpo de 

Bombeiros Militar do Amapá. 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

ANEXO G 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

EXTRATO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº_______/20____ 
(Mesmo número do auto de infração) 

01. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO / ESTABELECIMENTO AUTUADO: 

CGC/CNPJ (ou CPF): __________________________ Razão Social: _____________________________________ 

Endereço: _____________________________________________ nº: _________ Bairro: _____________________ 

Nome do Proprietário (ou preposto): ________________________________________________________________ 

RG/CPF do Proprietário (ou preposto): ______________________________________________________________ 

02. NOTIFICAÇÃO: 

Número da Notificação (Nº/Ano) ___________________________________________________________________ 

Data de Recebimento da Notificação: _______________________________________________________________ 

Prazo Concedido da Notificação: ___________________________________________________________________ 

03. LOCAL, DATA E HORA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO: 

Local: ________________________________________________________________________________________ 

Data e Hora: ___________________________________________________________________________________ 

04. DISPOSIÇÕES LEGAIS INFRIGIDAS: 

Nº ENQUADRAMENTO LEGAL DESCRIÇÃO VALOR 

01 
   

02 
   

03 
   

04 
   

05 
   

06 
   

07 
   

08 
   

09 
   

05. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: 

Valor da Multa: _________________________________________________________________________________ 

Data do Vencimento: ____________________________________________________________________________ 

06. NÚMERO DO PROCESSO: 

Processo Nº: ___________________________________________________________________________________ 

07. AGENTES FISCALIZADORES: 

Data do Processamento:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________  _________________________________________ 



 

 
 

Agente fiscalizador      Agente fiscalizador 



 

 
 

ANEXO H 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

ENQUADRAMENTO PARA APLICAÇÃO DAS MULTAS 

O Agente Fiscalizador deverá confeccionar o extrato do Auto de Infração obedecendo aos procedimentos para 

o Enquadramento Legal apresentado neste Anexo a Instrução Normativa 018/2020 - CBMAP atendendo a 

especificação que se segue: 

1. De posse de toda a documentação gerada a partir da Notificação, e após o Auto de Infração ter sido lavrado, a Seção 

de aplicação de penalidades realizará a autuação do Processo Administrativo, gerando o número do Processo; 

2. O Agente Fiscalizador da Seção de aplicação de penalidades responsável pela autuação do Processo Administrativo 

deverá confeccionar o Extrato do Auto de Infração com base nos dados do Auto de Infração; 

3. O enquadramento realizado no Auto de Infração deverá ser avaliado pelo Agente Fiscalizador da Seção de aplicação 

de penalidades, para confirmação das infrações previstas na Lei 0870 de 31/12/2004, Decreto 2632 de 13 de maio de 

2005, obedecendo à mesma ordem de avaliação prevista no Anexo 06 da Instrução Normativa 03/2020 – CBMAP; 

4. Na confecção do Extrato do Auto de Infração o Agente Fiscalizador da Seção de aplicação de penalidades deverá 

registrar o Enquadramento para Aplicação das Multas conforme tabela deste Anexo; 

5. Na confecção do Extrato de Auto de Infração o Agente Fiscalizador da Seção de aplicação de penalidades deverá 

atentar para as seguintes recomendações: 

5.1. Deverá ser confirmado se a edificação possui ou não projeto de incêndio aprovado pelo CBMAP, para 

comprovação do enquadramento do Art. 6º do Decreto nº 2632 de 13 de maio de 2005 

5.2. Para as infrações do Art. 6º do Decreto nº 2632 de 13 de maio de 2005, o valor será cobrado por edificação, 

de acordo com portaria especifica da SEFAZ. 

5.3. Quando as causas que deram origem a última autuação persistirem, para efeito de padronização das ações 

desta Norma Técnica, as multas devem ser aplicadas em dobro, considerando apenas as exigências não 

cumpridas no último Retorno de Vistoria. 

6. O Agente Fiscalizador da Seção de aplicação de penalidades deverá gerar o boleto para pagamento da Multa por 

meio de Documento de Arrecadação (DAR), através de sistema informatizado disponibilizado pelo CBMAP. 

Enquadramento Legal Infração Valor 

Em conformidade com a Lei nº 0870, de 31 de dezembro de 2004. 

Art. 8º - Além das penalidades a serem aplicadas no caso das infrações previstas no Art. 3º, serão aplicadas multas 

para os seguintes casos: 

Art. 8°, inciso I Descumprimento do termo de notificação. R$ 55,00 

Art. 8°, inciso II Desacato ao agente fiscalizador; R$ 110,00 

Art. 8°, inciso III Descumprimento da interdição ou do embargo. R$ 1.000,00 

Em conformidade com o Decreto nº 2632 de 13 de maio de 2005. 

Art. 3º - Constituem falta de zelo pela manutenção de equipamentos de segurança contra incêndio e pânico, as 

seguintes ocorrências: 

Sistema de proteção por preventivo móvel (extintores de incêndio). 



 

 
 

Art. 3º, 

inciso I 
Letra a 

Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas posicionado ou 

instalado irregularmente. 
R$ 25,00 

Letra b 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com carga extintora 

vencida. 
R$ 25,00 

Letra c 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com teste hidrostático 

vencido. 
R$ 25,00 

Letra d 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de selo de 

manutenção do INMETRO. 
R$ 25,00 

Letra e 

Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de selo de 

manutenção de empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Distrito Federal. 

R$ 25,00 

Letra f 

Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas provido de selo de 

manutenção emitido por empresa não credenciada pelo Corpo de Bombeiros 

Militar do Distrito Federal. 

R$ 25,00 

Letra g 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de adesivo 

contendo instrução e destinação específica a classe de incêndio. 
R$ 25,00 

Letra h 
Aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas desprovido de pintura 

na cor padrão. 
R$ 25,00 

Art. 3º, 

inciso II 

II - Sistema de proteção por hidrante de parede: 

Letra a Abrigo metálico em estado de oxidação. R$ 25,00 

Letra b 
Abrigo metálico desprovido de adesivo de indicação de incêndio ou em 

mau estado de conservação. 
R$ 25,00 

Letra c Mangueira de incêndio acondicionada de forma irregular. R$ 25,00 

Letra d Mangueira de incêndio ressecada ou furada. R$ 25,00 

Letra e Tubulação do sistema em estado de oxidação. R$ 25,00 

Letra f Abrigo metálico desprovido de pintura em cor vermelha padrão. R$ 25,00 

Letra g Tubulação do sistema desprovida de pintura em cor vermelha padrão. R$ 25,00 

Art. 3º, 

inciso III 

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). 

Letra a 
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), em desacordo 

com as normas vigentes. 
R$ 25,00 

Letra b 
Haste, captor, cordoalha ou qualquer componente metálico ou não do 

sistema em estado de deterioração, oxidação ou ressecamento. 
R$ 25,00 

Letra c Cordoalha metálica desprovida de presilha metálica de fixação. R$ 25,00 

Letra d Presilha metálica de fixação danificada ou deteriorada. R$ 25,00 

Letra e Haste de fixação do captor solta, desparafusada ou danificada. R$ 25,00 

Letra f 

Não dispor o proprietário ou representante legal da edificação onde local de 

instalação do SPDA, o devido registro dos valores medidos de resistência 

elétrica de seu aterramento. 

R$ 25,00 

Art. 3°, 

inciso IV 

Sistema de saída de emergência. 

Letra a 
Acesso à saída de emergência levemente impedido por estrutura física 

móvel, desde que não se constitua ou caracterize depósito de materiais. 
R$ 25,00 

Letra b 
Deficiência por insuficiência de sinalização nítida ao sentido da saída de 

emergência. 
R$ 25,00 



 

 
 

Letra c 
Sistema de fechamento automático ou manual da porta corta fogo danificado 

ou defeituoso. 
R$ 25,00 

Letra d Sistema de sinalização danificado. R$ 25,00 

Letra e Maçaneta ou barra antipânico com defeito ou danificada. R$ 25,00 

Letra f 
Porta corta fogo trancada por cadeado, corrente, solda ou estrutura 

agregada que impeça totalmente sua abertura. 
R$ 25,00 

Letra g 
Acesso à escada de emergência levemente obstruída por estrutura física 

móvel desde que não se constitua ou caracterize depósito. 
R$ 25,00 

Letra h 
Estrutura do corrimão desparafusada, desconectada, danificada ou 

defeituosa. 
R$ 25,00 

Art. 3°, 

inciso V 

letra a 

Sistema de detecção e alarme. 

Funcionamento ou inoperância parcial do sistema de detecção e alarme, desde que não 

seja motivado por inobservância aos aspectos técnicos, estruturais, de fabricação ou 

instalação previstos em normas técnicas editadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Amapá ou, na falta destas, em Normas da ABNT. 

R$ 25,00 

Art. 3º, 

inciso V 

parágrafo 

1º 

Caracteriza-se como extensão das infrações deste artigo, a ausência ou indisponibilidade 

do projeto de instalação do sistema de proteção contra incêndio e pânico da edificação, 

devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 
R$ 25,00 

Art. 3º, 

inciso V 

parágrafo 

2º 

São caracterizadas como extensão das infrações deste artigo, as edificações dotadas de 

bombeiros particulares ou brigadistas que não dispuserem de plano de evacuação. 
R$ 25,00 

Art. 4° - Constituem atos de inutilização ou restrição ao uso de equipamentos de segurança contra incêndio. 

Letra a 
Instalar ou manter aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas em local, cujo acesso 

esteja bloqueado por estrutura física móvel ou não. 
R$ 110,00 

Letra b 
Instalar ou manter aparelho extintor de incêndio portátil ou sobre rodas com defeito 

mecânico total ou parcial que implique na sua inutilização ou inoperância. 
R$ 110,00 

Letra c 
Instalar ou manter aparelho extintor de incêndio portátil desprovido de qualquer componente 

mecânico essencial ao seu funcionamento e eficiência. 
R$ 110,00 

Letra d 
Instalar ou manter sistema de hidrantes de parede desprovido de mangueira de combate a 

incêndio, esguicho específico, junta de conexão ou engate. 
R$ 110,00 

Art. 5° - Constituem atos de destinação dos equipamentos de segurança contra incêndio e pânico para qualquer outro 

fim diverso de sua finalidade. 

Letra a 
Destinar ou utilizar o acesso à escada de emergência como de depósito de material 

qualquer. 
R$ 55,00 

Letra b Destinar ou utilizar a escada de emergência como depósito de material qualquer. R$ 55,00 

Letra c 
Destinar ou utilizar o abrigo metálico do sistema de hidrantes de parede como depósito de 

material qualquer. 
R$ 55,00 

Letra d 
Destinar ou utilizar o aparelho de extintor de incêndio portátil ou sobre rodas como suporte 

para fixar estruturas ou objetos. 
R$ 55,00 

Letra e 
Destinar ou utilizar o hidrante de parede para lavar escadas, pisos, paredes ou outras 

estruturas. 
R$ 55,00 

Letra f 
Destinar ou utilizar o suporte de fixação de aparelho extintor de incêndio portátil de incêndio 

para pendurar objetos. 
R$ 55,00 



 

 
 

Art. 6° - Constituem atos de inobservância aos preceitos das normas técnicas vigentes de instalação de sistema de 

proteção contra incêndio e pânico. 

Letra a 

Instalar ou manter o sistema de proteção contra incêndio e pânico sem o respectivo projeto 

de instalação de sistemas contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Amapá. 

R$ 440,00 

Letra b 

Instalar ou manter o sistema de proteção contra incêndio e pânico em desacordo com o 

projeto de instalação de sistema de proteção contra incêndio e pânico, devidamente 

aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

R$ 440,00 

Letra c 

Alterar ou modificar o sistema de prevenção contra incêndio e pânico sem apresentar e 

submeter previamente, o respectivo projeto de alteração à análise e aprovação do Corpo 

de Bombeiros Militar do Amapá. 

R$ 440,00 

Art. 7° - Constituem atos infracionais de comercialização, fabricação ou instalação de produtos de segurança contra 

incêndio e pânico, sem o devido credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, comercializar em 

estabelecimento comercial, produtos de segurança contra incêndio e pânico sem o devido Certificado de 

Credenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Art. 7º 

parágrafo 

único 

A infração de que trata este artigo terá somente como agente passivo as pessoas jurídicas 

devidamente registradas na Junta Comercial do Amapá e com inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

R$ 440,00 

Art. 8° - Constituem atos infracionais de comercialização informal de produtos de segurança contra incêndio e pânico. 

Art. 8º 

A prática de venda ou execução de serviços de manutenção de equipamentos fora de 

estabelecimentos comerciais devidamente registrados na Junta Comercial do Amapá e 

devidamente certificados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

R$ 440,00 

Art. 9° - Constituem atos de fabricação de equipamentos de segurança contra incêndio usando produtos não 

reconhecidos ou certificados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Art. 9º. 

Fabricar ou montar equipamentos de segurança contra incêndio e pânico utilizando 

componentes químicos ou físicos quaisquer, cuja especificidade não esteja regulamentada 

em norma da ABNT. 

R$ 1.000,00 

Art. 10 - Constituem atos de não utilização de equipamentos de proteção contra incêndio e pânico. 

Art. 10º 

Quando, em locais de reunião de público como teatros, auditórios, cinemas, estádios, 

boates, centros comerciais, em cujas instalações existam sistemas de proteção contra 

incêndio e pânico, os mesmos deixarem de ser usados ou forem usados inadequadamente 

na ocorrência de sinistro de médio e grande porte. 

R$ 110,00 

Art. 11 - Constitui ato de permissão de entrada ou participação em eventos de pessoas em número maior do que o 

autorizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Art. 11 

O ingresso ou permanência de pessoas em estabelecimentos de concentração de público 

além dos limites estabelecidos em documento oficial emitido pela Divisão de Serviços 

Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

R$ 2,00 

Obs.: Os valores das taxas poderão sofrer alteração, conforme planilha publicada pela SEFAZ. 

 



 

 
 

ANEXO I 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO 

 

Considerando o cumprimento da Notificação nº ______/_____ e a quitação de crédito junto a Secretaria de 

Estado de Fazenda do Estado do Amapá, encerro o processo nº ______________/______, referente ao imóvel: 

________________________________________________, localizado na: _______________________________ 

________________________________nº:__________ bairro:__________________________________________ 

Município: _____________________________________________________________________ estado do Amapá. 

Processo iniciado na folha _______ e encerrado em ________, nada mais lhe sendo acrescentado 

Arquive-se 

 

 

 

______________________________-AP, ____de___________________ de 20____ 

 

 

 

___________________________________ 

Comandante da OBM 

 

 

 

 

TERMO DE ARQUIVAMENTO 

Atendendo ao despacho da folha nº ______, arquivo o presente 

processo, contendo folhas, inclusive está devidamente numerada. 

Conferido e arquivado em ____/____/____. 

 

________________________        _________________________ 

          Rubrica/Matrícula                                 Setor/Órgão 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

ANEXO J 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

DEMONSTRATIVO PARA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

INFORMAÇÕES GERAIS 

INS. IMOB/PLACA ---- CF/AP  

CGC/CPF PROC. ADM. Nº DATA CONST. ANO BASE CÓD. ÓRG. GER. 

     

INFORMAÇÕES DO DEVEDOR 

NOME/RAZÂO SOCIAL:  

ENDEREÇO:  

CIDADE / UF:  

CEP:  

  

VALORES PARA INSCRIÇÃO 

DESCRIÇÃO CÓDIGO RECEITA DATA VALOR 

Valor Principal < 23/07/96: ---- ---- ---- 

Correção Monetária < 23/07/96: ---- ---- ---- 

Valor do Principal >= 23/07/96: 0000 00/00/2016 0.000,00 

Correção Monetária >= 23/07/96: ---- ---- ---- 

Multa sobre o Principal: ---- ---- ---- 

Multa Acessória e/ou Parecer: ---- ---- ---- 

Juros de Mora: ---- ---- ---- 

TOTAL:  

ORIGEM DO DÉBITO 

SIGLA REFERÊNCIA PROC. ADM. Nº INICIAL FINAL 

AI 000/2016 00057.000.000/2016. 00/00/2016 00/00/2016 

---- ---- ---- ---- ---- 

---- ---- ---- ---- ---- 

---- ---- ---- ---- ---- 

CORRESPONSÁVEL 

NOME/RAZÂO SOCIAL:  

ENDEREÇO:  

CGC/CPF:  

_____________________________________ 

Comandante da OBM 

USO RESTRITO DA SEFAZ 

O crédito foi inscrito no cadastro da Dívida Ativa - CDA sob o nº: 
 



 

 
 

Matrícula e Assinatura do Digitador: 
 



 

 
 

ANEXO K 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

AUTO DE APREENSÃO Nº ______/______ 

 

01. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO/ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL:________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________________ 

CGC/CNPJ (OU CPF):___________________________________________________________________________ 

NOME PROPRIETÁRIO (OU PREPOSTO):___________________________________________________________ 

RG (OU CPF):__________________________________________________________________________________ 

02. APREENSÃO 

INFRAÇÃO PRATICADA:_________________________________________________________________________ 

DATA E HORA DA APREENSÃO:__________________________________________________________________ 

[   ] 42 - Art. 7º Dec. 2362–  Comercialização, fabricação ou instalação de produtos de segurança contra incêndio e 

pânico, sem o devido credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, comercializar em 

estabelecimento comercial, produtos de segurança contra incêndio e pânico sem o devido Certificado de 

Credenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 43 - Art. 8º Dec. 2362 – Comercialização informal de produtos de segurança contra incêndio e pânico, a prática de 

venda ou execução de serviços de manutenção de equipamentos fora de estabelecimentos comerciais devidamente 

registrados na Junta Comercial do Amapá e devidamente certificados. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 44 - Art. 9º Dec. 2362– Fabricar ou montar equipamentos de segurança contra incêndio e pânico utilizando 

componentes químicos ou físicos quaisquer, cuja especificidade não esteja regulamentada em norma da ABNT. 

Itens da Notificação:__________________________ 

[   ] 45 - Outros– Ver lista completa de infrações no Decreto 2632 de 13 de maio de 2005. 

Itens da Notificação:___________________________ 

O Corpo De Bombeiros Militar Do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 

0871, de 31 de dezembro de 2004, em cumprimento ao código estadual de segurança contra incêndio e pânico. 

RESOLVE: 

APREENDER os equipamentos e produtos de segurança contra incêndio e pânico em desacordo com a legislação em 

vigor, a seguir especificados: 

Nº NÚMERO DE SÉRIE / INMETRO Nº NÚMERO DE SÉRIE / INMETRO 

01  28  

02  29  

03  30  

04  31  

05  32  

06  33  



 

 
 

07  34  

08  35  

09  36  

10  37  

11  38  

12  39  

13  40  

14  41  

15  42  

16  43  

17  44  

18  45  

19  46  

20  47  

21  48  

22  49  

23  50  

24  51  

25  52  

26  53  

27  54  

Os equipamentos apreendidos serão submetidos a investigação do CBMAP, para as devidas análises e testes pertinentes. 

A devolução dos equipamentos apreendidos condiciona-se à comprovação da propriedade, pagamento das despesas relativas à 

apreensão, aos testes e ao depósito do equipamento. 

A solicitação para devolução dos equipamentos apreendidos deverá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 

publicação em DOAP. 

Os equipamentos apreendidos e não reclamados no prazo estabelecido acima serão utilizados ou destruídos pelo CBMAP, conforme 

o caso. 

03. AGENTES FISCALIZADORES 

_____________________________________  _____________________________________ 
Agente fiscalizador     Agente fiscalizador 

04. RECEBIMENTO 

Declaro-me ciente deste, dos quais recebi cópia. 

NOME:________________________________________________________________________________________ 

TELEFONE:________________________________   ____________________________________ 

DATA: _____/_____/__________      Assinatura do interessado 

05. DECLARAÇÃO DE RECUSA (Esta declaração substitui a assinatura no campo 04) 

O AUTUADO RECUSOU ASSINAR:  O AUTUADO NÃO SABE ASSINAR:  

06. TESTEMUNHAS 

Testemunhamos a lavratura e entrega da 2ª via do presente documento ao autuado. 

 

 

_____________________________________  _____________________________________ 



 

 
 

Assinatura da testemunha     Assinatura da testemunha 

  RG:        RG: 

Utilizar o modelo de continuação para apreensões superiores a 54 itens 

Continuação ( _____ - _____ ) 

Nº NÚMERO DE SÉRIE / INMETRO Nº NÚMERO DE SÉRIE / INMETRO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 
 

    

    



 

 
 

ANEXO L 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

AUTO DE INTERDIÇÃO Nº ______/______ 

 

1ª VIA CBMAP  2ª VIA AUTUADO  3ª VIA ADM. REG.  4ª VIA PCAP  5ª VIA PMAP  

 

01. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO/ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL:________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________________ 

CIDADE:______________________________________________________________________________________ 

CGC/CNPJ:____________________________________________________________________________________ 

Nº DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO:_____________________________________________________________ 

NOME PREPOSTO:_____________________________________________________________________________ 

CPF:__________________________________________________________________________________________ 

02. INTERDIÇÃO 

LOCAL:_______________________________________________________________________________________ 

DATA E HORA:_________________________________________________________________________________ 

O Corpo De Bombeiros Militar Do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 

0871, de 31 de dezembro de 2004, em cumprimento ao código estadual de segurança contra incêndio e pânico. 

RESOLVE: 

Interditar a edificação/estabelecimento em razão de: 

 EDIFICAÇÃO OU ATIVIDADE EM QUE SE VERIFICA PERIGO IMINENTE OU RISCO POTENCIAL. 

 

 

 OUTROS/DETALHE:_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

03. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A interdição é um ato administrativo de impedimento de acesso a edificação ou atividade que apresente 

descumprimento a notificação, ou situação de risco iminente ou risco potencial. 

Caberá interdição sumária do estabelecimento se houver risco iminente ou risco potencial para a comunidade ou 

trabalhadores ou por falta de condições de funcionamento não sanada. 

O não cumprimento à interdição caracteriza crime de desobediência capitulado no artigo 330 do código penal brasileiro 

e torna o infrator incurso em multa cumulativa, calculada em dobro sobre a multa originária. 

04. AGENTES FISCALIZADORES 

 

 



 

 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
Agente fiscalizador     Agente fiscalizador 

05. RECEBIMENTO 

Declaro-me ciente deste, dos quais recebi cópia. 

NOME:________________________________________________________________________________________ 

TELEFONE:________________________________   ____________________________________ 

DATA: _____/_____/__________      Assinatura do interessado 

06. DECLARAÇÃO DE RECUSA (Esta declaração substitui a assinatura no campo 05) 

O AUTUADO RECUSOU ASSINAR:  O AUTUADO NÃO SABE ASSINAR: 
 

07. TESTEMUNHAS 

Testemunhamos a lavratura e entrega da 2ª via do presente documento ao autuado. 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
Assinatura da testemunha     Assinatura da testemunha 

  RG:        RG: 

08. VIA POSTAL 

ENTREGUE VIA POSTAL:  CEP:___________________________________ 

Domicílio fiscal / endereço para correspondência:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

09. RECEBIMENTO DAS VIAS 

Este documento foi lavrado em 05 (cinco) vias. A 1ª via é destinada ao CBMAP e a 2ª via ao autuado, sendo estas 

apresentadas no ato da interdição. 

As demais vias são destinadas aos órgãos que se segue, cumprindo o parágrafo 2º do art. 17 do decreto nº 2632 de 

13 de maio de 2005, para que nos casos de descumprimento deste auto de interdição, possa ser instruído o processo 

criminal cabível e a apuração das responsabilidades judiciais competentes. 

 

3ª VIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

4ª VIA - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

5ª VIA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO M 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

AUTO DE EMBARGO Nº ______/______ 

 

1ª VIA CBMAP  2ª VIA AUTUADO  3ª VIA ADM. REG.  4ª VIA PCAP  5ª VIA PMAP  

 

01. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA AUTUADA 

RAZÃO SOCIAL:________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________________ 

CIDADE:______________________________________________________________________________________ 

CGC/CNPJ:____________________________________________________________________________________ 

Nº DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO:_____________________________________________________________ 

NOME PREPOSTO:_____________________________________________________________________________ 

CPF:__________________________________________________________________________________________ 

02. INTERDIÇÃO 

LOCAL:_______________________________________________________________________________________ 

DATA E HORA:_________________________________________________________________________________ 

O Corpo De Bombeiros Militar Do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 

0871, de 31 de dezembro de 2004, em cumprimento ao código estadual de segurança contra incêndio e pânico. 

RESOLVE: 

Embargar a obra em razão de: 

 OBRA EM QUE SE VERIFICA PERIGO IMINENTE OU RISCO POTENCIAL. 

 

 

 OUTROS/DETALHE:________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

03. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O embargo é o ato administrativo que implica na paralisação total ou parcial da obra (todo e qualquer serviço de 

engenharia de construção, montagem, instalação, manutenção ou reforma) que apresente descumprimento à 

notificação, ou situação de risco iminente ou risco potencial. 

Caberá interdição sumária do estabelecimento se houver risco iminente ou risco potencial para a comunidade ou 

trabalhadores ou por falta de condições de funcionamento não sanada. 

O não cumprimento à interdição caracteriza crime de desobediência capitulado no artigo 330 do código penal brasileiro 

e torna o infrator incurso em multa cumulativa, calculada em dobro sobre a multa originária. 

04. AGENTES FISCALIZADORES 

 



 

 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
Agente fiscalizador     Agente fiscalizador 

05. RECEBIMENTO 

Declaro-me ciente deste, dos quais recebi cópia. 

NOME:________________________________________________________________________________________ 

TELEFONE:________________________________   ____________________________________ 

DATA: _____/_____/__________      Assinatura do interessado 

06. DECLARAÇÃO DE RECUSA (Esta declaração substitui a assinatura no campo 05) 

O AUTUADO RECUSOU ASSINAR:  O AUTUADO NÃO SABE ASSINAR: 
 

07. TESTEMUNHAS 

Testemunhamos a lavratura e entrega da 2ª via do presente documento ao autuado. 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
Assinatura da testemunha     Assinatura da testemunha 

  RG:        RG: 

08. VIA POSTAL 

ENTREGUE VIA POSTAL:  CEP:___________________________________ 

Domicílio fiscal / endereço para correspondência:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

09. RECEBIMENTO DAS VIAS 

Este documento foi lavrado em 05 (cinco) vias. A 1ª via é destinada ao CBMAP e a 2ª via ao autuado, sendo estas 

apresentadas no ato da interdição. 

As demais vias são destinadas aos órgãos que se segue, cumprindo o parágrafo 2º do art. 17 do decreto nº 2632 de 

13 de maio de 2005, para que nos casos de descumprimento deste auto de interdição, possa ser instruído o processo 

criminal cabível e a apuração das responsabilidades judiciais competentes. 

 

3ª VIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

4ª VIA - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

5ª VIA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

AUTO DE DESINTERDIÇÃO Nº ______/______ 

(MESMO Nº DO AUTO DE INTERDIÇÃO) 

 

1ª VIA CBMAP  2ª VIA AUTUADO  3ª VIA ADM. REG.  4ª VIA PCAP  5ª VIA PMAP  

 

01. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO/ESTABELECIMENTO AUTUADO 

RAZÃO SOCIAL:________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________________ 

CIDADE:______________________________________________________________________________________ 

CGC/CNPJ:____________________________________________________________________________________ 

Nº DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO:_____________________________________________________________ 

NOME PREPOSTO:_____________________________________________________________________________ 

CPF:__________________________________________________________________________________________ 

02. LIBERAÇÃO 

LOCAL:_______________________________________________________________________________________ 

DATA E HORA:_________________________________________________________________________________ 

O Corpo De Bombeiros Militar Do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 

0871, de 31 de dezembro de 2004, em cumprimento ao código estadual de segurança contra incêndio e pânico. 

RESOLVE: 

DESINTERDITAR a edificação/estabelecimento em razão de: 

 CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS DO AUTO DE INTERDIÇÃO. 

Observações: _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 DE ACORDO COM A DECISÃO EXARADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. 

Observações:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

03. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O CBMAP encaminhará para publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá um extrato do Auto de Desinterdição. 

04. AGENTES FISCALIZADORES 

 

 



 

 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
Agente fiscalizador     Agente fiscalizador 

05. RECEBIMENTO 

Declaro-me ciente deste, dos quais recebi cópia. 

NOME:________________________________________________________________________________________ 

TELEFONE:________________________________   ____________________________________ 

DATA: _____/_____/__________      Assinatura do interessado 

06. DECLARAÇÃO DE RECUSA (Esta declaração substitui a assinatura no campo 05) 

O AUTUADO RECUSOU ASSINAR:  O AUTUADO NÃO SABE ASSINAR: 
 

07. TESTEMUNHAS 

Testemunhamos a lavratura e entrega da 2ª via do presente documento ao autuado 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
Assinatura da testemunha     Assinatura da testemunha 

  RG:        RG: 

08. VIA POSTAL 

ENTREGUE VIA POSTAL:  CEP:___________________________________ 

Domicílio fiscal / endereço para correspondência:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

09. RECEBIMENTO DAS VIAS 

Este documento foi lavrado em 05 (cinco) vias. A 1ª via é destinada ao CBMAP e a 2ª via ao autuado, sendo estas 

apresentadas no Ato da Desinterdição. 

As demais vias são destinadas aos órgãos que se segue, cumprindo o parágrafo 2º do art. 17 do decreto nº 2632 de 

13 de maio de 2005, para que nos casos de descumprimento deste Auto de Interdição, possa ser instruído o 

processo criminal cabível e a apuração das responsabilidades judiciais competentes. 

 

3ª VIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

4ª VIA - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

5ª VIA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 



 

 
 

ANEXO O 

 

ESTADO DO AMAPÁ 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
E PÂNICO 

 

AUTO DE DESEMBARGO Nº ______/______ 

(MESMO Nº DO AUTO DE INTERDIÇÃO) 

 

1ª VIA CBMAP  2ª VIA AUTUADO  3ª VIA ADM. REG.  4ª VIA PCAP  5ª VIA PMAP  

 

01. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO/ESTABELECIMENTO AUTUADO 

RAZÃO SOCIAL:________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________________ 

CIDADE:______________________________________________________________________________________ 

CGC/CNPJ:____________________________________________________________________________________ 

NOME PREPOSTO:_____________________________________________________________________________ 

CPF:__________________________________________________________________________________________ 

02. LIBERAÇÃO 

LOCAL:_______________________________________________________________________________________ 

DATA E HORA:_________________________________________________________________________________ 

O Corpo De Bombeiros Militar Do Estado do Amapá, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 

0871, de 31 de dezembro de 2004, em cumprimento ao código estadual de segurança contra incêndio e pânico. 

RESOLVE: 

DESEMBARGAR a obra em razão de: 

 CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS DO AUTO DE EMBARGO. 

Observações: _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 DE ACORDO COM A DECISÃO EXARADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. 

Observações:___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

03. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O CBMAP encaminhará para publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá um extrato do Auto de Desembargo. 

04. AGENTES FISCALIZADORES 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
Agente fiscalizador     Agente fiscalizador



 

 

 

05. RECEBIMENTO 

Declaro-me ciente deste, dos quais recebi cópia. 

NOME:________________________________________________________________________________________ 

TELEFONE:________________________________   ____________________________________ 

DATA: _____/_____/__________      Assinatura do interessado 

06. DECLARAÇÃO DE RECUSA (Esta declaração substitui a assinatura no campo 05) 

O AUTUADO RECUSOU ASSINAR:  O AUTUADO NÃO SABE ASSINAR: 
 

07. TESTEMUNHAS 

Testemunhamos a lavratura e entrega da 2ª via do presente documento ao autuado. 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
Assinatura da testemunha     Assinatura da testemunha 

  RG:        RG: 

08. VIA POSTAL 

ENTREGUE VIA POSTAL:  CEP:___________________________________ 

Domicílio fiscal / endereço para correspondência:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

09. RECEBIMENTO DAS VIAS 

Este documento foi lavrado em 05 (cinco) vias. A 1ª via é destinada ao CBMAP e a 2ª via ao autuado, sendo estas 

apresentadas no Ato de Desembargo. 

As demais vias são destinadas aos órgãos que se segue, cumprindo o parágrafo 2º do art. 17 do decreto nº 2632 de 

13 de maio de 2005, para que nos casos de descumprimento deste Auto de Interdição, possa ser instruído o 

processo criminal cabível e a apuração das responsabilidades judiciais competentes. 

 

3ª VIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

4ª VIA - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 

 

5ª VIA - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ 

DATA: _____/_____/_________    ____________________________________ 

MATRÍCULA: _______________________________     Assinatura 


