
 
 

DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS 
 

CIRCULAR Nº. 009/09 – DAT/DIVISÃO DE PESQUISA/NORMALIZAÇÃO 
 

Estabelece orientações quanto a 
procedimento do Serviço de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico referente à 
apresentação do Certificado de 
conclusão do curso de formação de 
Brigadistas para emissão do AVCB no 
âmbito do Estado de Minas Gerais. 

 
Considerando que a Diretoria de Atividades Técnicas (DAT) do CBMMG vem 

recebendo diversos questionamentos de Responsáveis Técnicos quanto à apresentação 
do certificado e documentos pertinentes a formação de brigadistas no ato de vistoria final, 
com a alegação de dificuldade de disponibilização do efetivo de funcionários ou da 
edificação ser de locatário ou de edificações ainda em processo inicial de locação. Diante 
disso, esclarecemos que: 

1.1 – Para todos os Eventos Temporários será exigido atestado de brigada 
contra incêndio conforme item 6.4.2 da Instrução Técnica 01 – Procedimentos 
Administrativos, onde o atestado de brigada contra incêndio é um dos documentos 
necessários para a solicitação de vistoria de acordo com o risco e/ou medida de 
segurança existente (s) na edificação ou área de risco; 

1.2 – Para as demais edificações existentes ou novas em fase de locação e 
que ainda não há uma população definida para o treinamento dos brigadistas, será 
emitido o AVCB e o proprietário e/ou responsável pelo uso terão o prazo de 01 ano a 
contar da data de emissão do referido AVCB para apresentar os certificados de 
treinamento dos brigadistas. Neste caso, o proprietário e/ou responsável pela edificação, 
quando de posse dos referidos certificados, apresentará mediante FAT protocolando no 
SSCIP, sem cobrança de TSP; 

1.3 – Nos casos de renovação de AVCB o proprietário e /ou responsável 
pelo uso deverá apresentar os certificados de conclusão de formação de brigadistas de 
acordo com o item 6.4.2 da Instrução Técnica 01 – Procedimentos Administrativos. 

Reiteramos ainda que para todos os casos de emissão de AVCB, as 
edificações têm de estar aprovadas em vistoria final pelo CBMMMG.  

 
                      Quartel em Belo Horizonte, 24 de agosto de 2009. 
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