
Solicitando o alvará

dos Bombeiros



Existem três modalidades de licenciamento de 

edificações e áreas de risco deincêndio, as quais são 

definidas em razão das características construtivas e da 

atividade a ser desenvolvida no local, tais como: área 

construída, número de pavimentos, altura, grau de

risco de incêndio, ocupação e etc. 

Para saber em qual tipo de processo de

licenciamento o seu imóvel se enquadra,

basta seguir o passo a passo a seguir.



Procure no Google ‘Bombeiros RS’ 

ou entre no site www.bombeiros.rs.gov.br
Passo 1: 

Passo 2: Clique em SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

 SISBOM - MSCI  e posteriormente em



Clicar em JÁ SEI MEU ENQUADRAMENTO Passo 3: 

Passo 4: Clique em CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

CBMRS

Passo 5: Clique em REGISTRE-SE AGORA



Criar cadastro, preenchendo somente os

itens grifados em amarelo
Passo 6: 

Entrar no e-mail informado para validar o

cadastro no Corpo de Bombeiros
Passo 7: 



Fazer login com os dados que forneceuPasso 8: 

Seguir os passos informados anteriormente

até a parte de clicar em CADASTRAR 

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO

Passo 9: 



Aceitar os termos de uso clicando emPasso 10: 

Preencher a solicitação com seus dadosPasso 11: 



Aceitar o termo de responsabilidade e 

compromisso do proprietário e/ou responsável pelo uso

da edificação ou área de risco de incêndio e clicar

em CONFIRMAR

Passo 12: 



Clicar em DECLARAR ISENÇÃOPasso 13: 

Anexar o CERTIFICADO DO

MICROEMPREEDEDOR INDIVIDUAL (MEI) e

clicar em GRAVAR

Passo 14: 



Clicar em ACOMPANHAMENTOPasso 15: 

Colocar o nome do Município e BUSCARPasso 16: 



Clicar em MOVIMENTAÇÕESPasso 17: 

Clicar em SOLICITAR CLCBPasso 18: 



Clicar em SOLICITARPasso 19: 

Após realizar esta ação, clicar novamente em

 e posteriormente emMOVIMENTAÇÕES

 COMPROVANTE CLCB

Passo 20: 



Clicar em e imprimir o seuABRIR COMO  

comprovante
Passo 21: 
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