Orientações sobre:

LICENCIAMENTO
SIMPLIFICADO PARA
PEQUENOS NEGÓCIOS NO
CORPO DE BOMBEIROS RJ

BAIXO RISCO

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro aderiu à
Redesimples e SIMPLIFICOU a regularização de empresas de
BAIXO RISCO. Agora, é possível solicitar o Certificado do Corpo de
Bombeiros, de forma ONLINE, após fazer o registro da empresa!

O processo agora é mais ÁGIL e didático, com 11 perguntas
simples e autodeclarações, nas quais o empreendedor, através
do site da JUCERJA, integrado ao sistema do Corpo de
Bombeiros, confirma a veracidade das informações
apresentadas, o cumprimento das exigências de segurança
necessárias e acompanha seu processo.

Siga os passos:

01

Inicie sua consulta de viabilidade de
www.jucerja.rj.gov.br
localização no site da Junta Comercial..................................
do Estado do Rio de Janeiro

02

Preencha os campos e dados necessários.
No item “Corpo de Bombeiros”, você será
redirecionado para o site dos Bombeiros ...........................

03

...........Responda com precisão o questionário

..........

....
Leia atentamente as cartilhas e assinale as
autodeclarações. Atenção: Salve o formulário e feche a janela,
.........................................................
para retornar ao site da JUCERJA e concluir sua consulta de
viabilidade. Ao consultar a viabilidade será possível saber se
foi enquadrada como um processo simplificado ou não
Após a abertura no REGIN, tendo um processo simplificado,
você será direcionado para o sistema do Corpo de Bombeiros,
onde será possível realizar o download do emolumento (boleto),
verificação das exigências e impressão do Certificado de .....................
Aprovação. Será possível acompanhar pelo REGIN a evolução
do processo no Sistema do Corpo de Bombeiros

A emissão do Certificado de Aprovação não isenta sua empresa de
futuras fiscalizações do Corpo de Bombeiros. Siga as orientações
fornecidas pelas cartilhas e informadas durante o processo. Mantenha
sua empresa segura e em conformidade com suas autodeclarações.

04
05

Como saber se minha
empresa é de Baixo Risco

90 Kg

200 litros

Utilização
GLP

Líquido
Inflamável

2

900m²

Pavimentos

Área

Antes de abrir seu negócio, caso seja uma loja ou sala comercial, verifique se o prédio
possui Certificado de Aprovação, expedido pelo Corpo de Bombeiros.
Caso não saiba, favor se informar com o síndico ou administração do condomínio.

L
EMPREENDER FICOU MAIS FÁCIL

www.jucerja.rj.gov.br

*Risco Diferenciado no Rio de Janeiro.

Classificação
de Risco RJ

