EVITE TRANSTORNOS

CONTE COM A GENTE
BOMBEIROS

A partir de abril de 2019 o Corpo de
Bombeiros passou a fiscalizar as
edificações e as áreas de risco.

Todas as edificações (exceto
residências unifamiliares, casas térreas
e sobrados) necessitam estar
regularizados junto ao Corpo de
Bombeiros, tais como:
Edifícios residenciais
Comércios e escritórios
Armazéns e depósitos
Escolas e faculdades
Hotéis e shopping centers
Bares, restaurantes e casas noturnas
Clínicas e hospitais
Cinemas e teatros
Indústrias e etc.
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FALE CONOSCO
http://www.corpodebombeiros.sp.gov/faleconosco

Este é um canal de comunicação
que se destina apenas a receber
SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES, DENÚNCIAS
e ELOGIOS que serão tratados pelo setor
administrativo do Corpo de Bombeiros.

CONHEÇA O CORPO DE BOMBEIROS
www.corpodebombeiros.sp.gov.br
/corpodebombeirosdapmesp
@corpodebombeirosdapmesp
@bombeirospmesp

EDIFICAÇÃO
MAIS SEGURA
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A FORÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO
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EM 2018, O CORPO DE BOMBEIROS
ATENDEU A 55 MIL INCÊNDIOS.
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https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br
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COMO É FEITA A FISCALIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES PELO CORPO DE BOMBEIROS?
A fiscalização será realizada
pelo Bombeiro Policial Militar,
identificado pelo uniforme e
viatura, munido de ordem da
fiscalização, identificada
por QR Code e contendo o
nome do agente, a data e o local a
ser fiscalizado. Para sua segurança,
a ordem poderá ter sua veracidade
comprovada eletronicamente

OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO
PELO CORPO DE BOMBEIROS

Verificar o cumprimento das medidas de
segurança contra incêndio.
Verificar se a edificação possui licença válida
e se os sistemas de proteção estão em perfeitas
condições de funcionamento.

O QUE É O VIA FÁCIL BOMBEIROS?
É o sistema informatizado do
Corpo de Bombeiros pelo
qual o cliente, interessado em
regularizar sua edificação
pode efetuar a sua solicitação
e acompanhar os processos
de análise e vistoria até a
emissão do Certificado de
Licença (CLCB) ou Auto de
de Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB).
Pelo portal do Via fácil Bombeiros, você pode
consultar se a edificação de seu interesse possui
licença válida do Corpo de Bombeiros.
Mantenha a sua edificação regularizada para
segurança de seus ocupantes e para o
cumprimento da lei.

EVITE RISCOS À VIDA E
PREJUÍZOS PATRIMONIAIS

FIQUE ALERTA!
Portal Via Fácil Bombeiros

EDIFICAÇÕES IRREGULARES ESTÃO SUJEITAS
Advertência.

Somente bombeiros militares poderão
fiscalizar seu estabelecimento,
devidamente identificados, fardados
e munidos de ordem de fiscalização
cuja veracidade pode ser comprovada
eletronicamente.

Multa de 10 a 10.000 UFESP.
Cassação da licença.
Interdição do imóvel.

https://viafacil2.policiamilitar

Para mais inforções:
http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/

