
Corpo de Bombeiros Militar - CBM
  

Portaria nº 1240 de 31 de dezembro de 2020

  

Dispõe sobre Publicação do Anexo "S",
que versa sobre modelo de procuração
quando da apresentação de e-PPCIP -
Projeto de Proteção Contra Incêndio e
Pânico na plataforma eletrônica.

 

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 11 da Lei n.º 2.204, de 18 de dezembro
de 2009, combinado com o parágrafo único do Art. 7º do Decreto n.º 21.425 de 22 de novembro de
2016.

 
Considerando a constante necessidade de melhoria do Serviço de Segurança contra

Incêndio, bem como a atualização da legislação em vigor, resolve:
 
Art. 1º Publicar o ANEXO "S" como modelo a ser seguido quando da apresentação do e-

PPCIP.
I - O referido anexo, poderá ser utilizado pelo proprietário e ou
responsável pelo uso quando da apresentação do e-PPCIP como
forma autorizativa dada ao responsável técnico para que este assine
em seu lugar as pranchas, ou quaisquer outros documentos parte do
processo a serem apresentados para análise.
II - A exceção para a utilização deste meio será quando da
apresentação do ANEXO "M" - Termo de Responsabilidade de Saídas
de Emergência, que deverá ser obrigatoriamente assinado pelo
Proprietário e ou responsável pelo uso da edificação, não podendo
transferir poder a terceiro.

Art. 2º O Proprietário e ou  responsável pelo uso da edificação que não quiser fazer uso do
Anexo "S", deverá assinar os documentos pertencentes ao processo na forma digital, por meio de
certificação digital..

Art. 3º O texto ficará disponível no endereço eletrônico www.cbm.ro.gov.br.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Porto Velho, 31 de dezembro de 2020.
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http://www.cbm.ro.gov.br/


 
GILVANDER GREGÓRIO DE LIMA - CEL BM

Comandante Geral 
 
 
 
 

ANEXO PORTARIA Nº  1240 de 31 de
dezembro de 2020

 

ANEXO S

 

ESTADO DE RONDÔNIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO

 

 

Eu, (nome do proprietário ou responsável pelo uso), inscrito no CPF nº ___________________,
autorizo o responsável técnico (Nome do Profissional), CREA/CAU nº _______, a tramitar e
assinar todos as documentações relativas ao e-PPCIP (Projeto de Proteção contra Incêndio e
Pânico Eletrônico) junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia da edificação
(razão social da empresa), CNPJ _______, localizada no (endereço da edificação) no município
de (nome do município).

 

Dessa maneira, assumo estar ciente de toda a responsabilidade civil e criminal quanto às
informações do referido projeto.

 

 

 

..........................................(cidade), ......... de................................de....................(data).
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...................................................................................................

NOME (Proprietário ou responsável pelo uso)

(Assinatura com reconhecimento de firma em cartório do responsável)

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Gilvander Gregorio de Lima,
Ordenador(a) de Despesa, em 01/01/2021, às 17:15, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0015495029 e o código CRC 73316ACE.

Referência: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº
0004.522297/2020-81 SEI nº 0015495029
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