Anexo 01
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
DIRETORIA DE VISTORIAS
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº _____/2016 - DIVIS/DESEG

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela Lei nº 2.747, de 20 de julho de 2001, regulamentada pelo Decreto nº 23.154, de 09 de agosto de
2002, em cumprimento ao Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico (RSIP-DF), aprovado pelo
Decreto nº 21.361, de 20 de julho de 2000.
Resolve:
Notificar a edificação/estabelecimento denominado __________________________________________,
situado no endereço_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
com CPF/CNPJ n° ___________________________________, em razão da(s) irregularidade(s) constatada(s)
por ocasião da vistoria técnica de segurança contra incêndio e pânico realizada às ___h no dia
_____/_____/_____, motivado pela ______________________, nº ______________ onde foi observada a
necessidade do cumprimento da(s) seguinte(s) exigência(s):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
Fica concedido o prazo de _____ (_______________) dias, a contar desta data para o responsável
sanar a(s) irregularidade(s) acima mencionada(s).
A falta de cumprimento desta Notificação implicará em penalidades administrativas (Multa, Apreensão,
Embargo e Interdição) previstas no Art. 4º da Lei nº 2.747, de 20 de julho de 2001.
O notificado poderá solicitar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do vencimento do prazo
concedido neste Termo de Notificação, a Dilação de Prazo (em formulário próprio) para cumprimento das
exigências, ou ainda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apresentar Recurso para Impugnação deste Termo
de Notificação, junto aos Postos de Atendimento Avançado da DIVIS ou ainda no DESEG.

Recebi a 1° via em _____/_____/_____.

Brasília-DF, _____/_____/_____.

_______________________________________
Assinatura do Interessado

______________________________________
Agente Fiscalizador / N° da Credencial

Função:________________________________

______________________________________
Agente Fiscalizador / N° da Credencial

Nome completo do interessado:_____________________________________________________.
O interessado recusou assinar.

O interessado não sabe assinar.

Não tendo sido colhida a assinatura pelo motivo assinalado acima, foi deixada a 2ª VIA do Termo de
Notificação no local.
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