
Fls. ______________ 

Auro de Moraes-DOP 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CREA-SP 

ROTEIRO PARA INSERÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS EM ARTs PARA O 
CORPO DE BOMBEIROS 
 

1º PASSO- OBTER A CERTIFICAÇÃO DIGITAL : O profissional deve obter a 

Certificação Digital numa Autoridade Certificadora (relação disponível no site 

do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – INTI: 

https://www.iti.gov.br/icp-brasil/estrutura ), com validade de 1, 2, ou 3 anos, 

conforme sua conveniência. 

Ele pode inserir essa Certificação Digital em token, USB ou até no chip da 

Carteira de Identidade Profissional. 

 

2º PASSO – REGISTRAR A ART: O profissional obtém a ART (após o pagamento) 

e gera o pdf em programa que permita a inserção da assinatura digital 

(recomendamos a versão mais atualizada do Acrobat Reader). 

 

 

3º PASSO- ABRIR A ART PARA INSERIR A ASSINATURA DIGITAL NA ART: Com a 

ART aberta no programa leitor de PDF (Acrobat, etc.), o profissional clica em 

Assinar, e em seguida, Adicionar Assinatura 

 

 

4º PASSO – INSERÇÃO DA ASSINATURA DIGITAL: O programa solicitará a pasta 

em que consta a Assinatura Digital profissional buscará de seu token, ou USB 

ou chip, 

A assinatura digital será feita com a inserção da imagem gerada de sua 

Certificação Digital, que pode ser no local conforme figura a seguir: 
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Cabe destacar que, no caso de documentação para o Corpo de Bombeiros, este 

procedimento já acontece há muito tempo, isto é, emissão de ART com 

assinatura através de Certificação Digital do responsável técnico (profissional 

ou empresa) pela elaboração de Projetos ou Emissão e/ou Renovação de 

AVCB's e também para os CLCB's (área menor que 750,00 m2). 

 

Além de assinar a ART por Certificação Digital, o profissional deve assinar 

digitalmente todos os anexos que farão parte dos documentos a serem 

enviados através de "upload" ao Departamento de Seguranca Contra Incêndio 

do Corpo de Bombeiros,  para apreciação. 

 

A ART deverá ser impressa, colher a assinatura do proprietário ou responsável 

pelo uso, digitalizar e em seguida o responsável técnico assinar com 

Certificação Digital. 

 

Após "assinada"...o profissional faz o "upload" deste e demais documentos no 

seu projeto através do site Via Fácil do Corpo de Bombeiros. 

te do DOP. 


