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ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL (ARP) 

(Instrução Técnica 01 – Parte VI) 

(Instrução Técnica 08 – Parte I) 

(Instrução Técnica 08 – Parte II) 

(Instrução Técnica 12 – Parte III) 

 

DEFINIÇÃO 

Anotação de Responsabilidade Profissional (ARP): Documento que registra, para efeitos 

legais, o serviço prestado por empresa especializada responsável pela formação e treinamento 

de brigadista de incêndio, bombeiro civil, guarda-vidas de piscina e atendimento pré-hospitalar.  

 

A ARP tem por finalidade: 

i. Garantir aos alunos que a formação foi efetivamente realizada por empresas e 

profissionais habilitados e em instalações físicas certificadas; 

ii. Conferir a autenticidade dos certificados, por meio do endereço eletrônico do CBMPA; 

iii. Possibilitar condições mais eficientes de fiscalização e controle por parte da Diretoria de 

Serviços Técnicos (DST). 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE PROCESSO 

i. ARP é um documento emitido APÓS a formação ou requalificação de turmas, seja de 

BRIGADA BÁSICA, BOMBEIRO CIVIL, GUARDA-VIDAS DE PISCINA OU DE 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR; 

ii. Todas as empresas especializadas na formação e treinamento de brigadista de incêndio, 

bombeiro civil, guarda-vidas de piscina e atendimento pré-hospitalar deverão, 

obrigatoriamente, emitir a respectiva Anotação de Responsabilidade Profissional (ARP) 

após a ministração do referido curso; 

iii. A emissão do Certificado de brigadista de incêndio, bombeiro civil, guarda-vidas de piscina 

e atendimento pré-hospitalar é de responsabilidade da empresa especializada em 

formação e treinamento, com informações exigidas pela instrução técnica específica; 

iv. A Anotação de Responsabilidade Técnica de Brigada Básica Contra Incêndio e 

Emergência e o Certificado de Formação de Componente de Brigada Básica serão exigidos 

do proprietário ou responsável pela edificação durante a inspeção para emissão do AVCB; 

v. Durante as inspeções do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Emergências do CBMPA 

os profissionais que atuarem como Guarda-vidas de piscina ou Bombeiro civil deverão 

possuir o respectivo registro dos seus certificados de conclusão de curso válido. 
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vi. Para fins de instrução prática e teórica, os grupos de alunos do curso de formação ou 

requalificação da brigadista de incêndio, bombeiro civil, guarda-vidas de piscina e 

atendimento pré-hospitalar devem ser compostos de, no máximo, 30 alunos (número 

máximo de alunos por treinamento e também por ARP). 

NOTA 1: Exceto em casos extraordinários, em que deverá ser seguido o protocolo 

regulamentar (Exemplo: em estado de pandemia, conforme zona estabelecida por decreto, 

não serão permitidos treinamentos com mais de 10 pessoas); 

vii. Os treinamentos teóricos e práticos de brigada básica de incêndio poderão ser ministrados na 

própria empresa contratante dos serviços desde que esta atenda os requisitos técnicos 

mínimos para funcionamento. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE ACESSO AO SISGAT 

i. O acesso à área do cliente será realizado por meio do login (email cadastrado) e senha 

(inicialmente serão os cinco primeiros números do CNPJ); 

ii. O primeiro protocolo de ARP da empresa especializada na formação e treinamento será 

gerado pela Seção de Credenciamento do CBMPA, por meio da solicitação do 

responsável técnico ou prorietário, utilizando o whatsapp (91 98899-6391 – Atendimento 

de segunda a sexta, das 8h às 13h); 

iii. Após emissão do primeiro protocolo da ARP, o cliente poderá acessar a “ÁREA DO 

CLIENTE” por meio do SISGAT, para emissão do DAE e realizar o recolhimento da 

taxa de serviço da ARP; 

iv. Por meio da “ÁREA DO CLIENTE” também poderá ser emitido certificado do CBMPA 

referente ao treinamento (ARP) após confirmação do pagamento (que é feita de forma 

automática). 

 

 
 

  



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E 

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

SEÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 

Data de atualização deste documento: 01 de julho de 2022 

 

 

 

PROCEDIMENTO PARA A EMISSÃO DA 1ªARP NO SISGAT DO CBMPA 

i. A ARP deverá ser preenchida de forma adequada, legível, conforme modelo disponibilizado 

no site do CBMPA, com os campos preenchidos de forma adequada; 

ii. Após verificação de informações da ARP será emitido protocolo SISGAT, que possibilida ao 

cliente adentrar na área do SISGAT para a  emissão do Documento de Arrecadação Estadual 

(DAE); 

 

iii. A confirmação do pagamento será feita de forma automática (dentro de um prazo de até 

48 horas), devendo o cliente entrar em contato caso este prazo seja ultrapassado; 

iv. Após confirmação do pagamento, a empresa poderá emitir, por meio do SISGAT, o 

certificado referente à ARP, e incluirá o nº do protocolo SISGAT, da ARP já paga, no 

certificado dos formandos. 
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PROCEDIMENTO PARA A EMISSÃO DAS PRÓXIMAS ARP’S NO SISGAT DO CBMPA 

Para a emissão das ARP’s dos próximos treinamentos ministrados a empresa não realizará mais 

uma sua solictação a Seção de Credenciamento, devendo realizar a emissão da seguinte forma: 

1. Acessar o SISGAT por meio do seu Login e Senha. 

2. Escolher um protocolo de ARP que já esteja certificado e clicar em “Ações”.  

 

3. Escolher a “Ação” – “Renovar Serviço”. Caso a empresa tenha se credenciado em mais de 

uma modalidade (brigada / bombeiro civil / guarda-vidas / APH), deverá ser renovada a ARP 

dem umprotocolo compatível com a modalidade em que se ministrou o novo treinamento. 

 

4. O cliente será direcionado a tela de acesso à renovação do serviço on line de ARP. 
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5. O cliente deverá inserir as informações obrigatórias que deverão constar no certificado de ARP 

a ser gerado pelo SISGAT automáticamente, usando para isso o campo “obsevação”. 

 

 

6. Para esta solicitação (emissão de uma nova ARP) não deverá se respondido o questionário de 

avaliação de risco. 

 

7. O responsável pela emissão do serviço deverá se identificar (caso não o faça o certifcado de 

ARP que for gerado será cassado na fiscalização da Seção de Credenciamento). 

 

8. Ao final deverá clicar primeiro na declaração e depois em “Renovar o Serviço”. 
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9. Apos clicar em “Renovar o Serviço”,será disponibilizado o DAE por meio do ícone . 

 

10. Ao clicar no ícone  o solicitante será direcinado a tela de emissão do DAE onde deverá clicar 

no ícone  para gerar o seu boleto. 

 

11. O cliente deverá acessar o novo protocolo gerado e inserir nele o documento de ARP em PDF 

légivel (modelo disponível no site do CBMPA), devendo clicar em “Ações” – “Visualizar”. 

 

 

Novo protocolo gerado 
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12. Ao clicar em “Visualisar” o(a) solicitante será direcionado(a) a tela abaixo, onde deverá clicar 

em “Upload de Anexos”. 

 

13. Será aberta a tela abaixo para o cliente, onde ele deverá descrever o tipo de anexo. 

 

14. Feito este procedimento, o solicitante deverá realizar o recolhimento da taxa de ARP por meio 

do DAE emitido e assim que for compensado no sistema da SEFA – PA será disponibilizado 

automáticamento o certificado de ARP do treinamento ministrado. 

15. O não pagamento de uma ARP gera suspensão do credenciamento por 120 dias. 

Observação: Emissão de outras taxa além da taxa de ARP que o cliente emitir. 

1. No caso de curso de guarda-vidas, além da taxa de ARP emitida pelo cliente, será emitida pela 

seção de credenciamento outras 3 taxas (correspondeao valor somatório dos alunos na ARP). 

1ª Avaliação teórica + 2ª Avaliação Prática + Registro dos alunos 

2. No caso dos cursos de bombeiro civil, além da taxa de ARP emitida pelo cliente, será emitida 

pela seção de credenciamento a taxa de registro do certificado dos alunos presentes na ARP. 

3. Caso qualquer um destes serviços adicionais não seja quitado o CBMPA realizará a cassação do 

cetificado de ARP emitido pela empresa formadora. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DA ARP – MODELO 2022 
 

Dados referentes a empresa contatante do treinamento: 

 

 

 

Dados referentes à empresa formadora: 

 

 

 

Dados referentes ao curso ministrado pela empresa formadora: 

 

 
 

 

 

 

Obtido com o responsável 

pela empresa e corresponde 

a última solicitação no 

SIGAT do CBMPA 

Referente à última solicitação 

no SIGAT do CBMPA 

Referente à última solicitação 

no SIGAT do CBMPA para a 

empresa formadora 

Carga horária conforme 

previsto na IT específica.  

Caso tenha sido realizado 

no mesmo lugar deve-se 

repetir os dados. 
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Dados referentes à equipe de instrução da empresa formadora: 

 

 
 

Dados referentes ao proprietário ou responsável legal pela empresa formadora: 

 

 
 

Protocolo de 

credenciamento 

como instrutor 

no SISGAT 

Utilizar a assinatura digital 

do GO.BR ou outra similar 

Utilizar a assinatura digital 

do GO.BR ou outra similar 

Utilizar a assinatura digital 

do GO.BR ou outra similar 

Utilizar a assinatura digital 

do GO.BR ou outra similar 

Utilizar a assinatura digital 

do GO.BR ou outra similar 

Não insira caso 

não posua 

Utilizar a assinatura digital
do GOV.BR ou outra similar


