
FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 
EM FUNCIONAMENTO

GT Segurança em Edificações - DECONCIC



Não deixe que seu sonho se transforme em 
pesadelo: contrate sempre um profissional 

habilitado e registrado no Crea-SP

EMPREENDIMENTOS EM FUNCIONAMENTO



CONDOMÍNIOS



• Obras e reformas
• Manutenção de elevadores
• Manutenção de ar condicionado
• Manutenção de caldeiras
• Central de GLP
• Manutenção de para-raios
• Captação e uso de energia solar
• Manutenção de geradores
• Sistema de aquecimento de piscinas
• Sistema de calefação
• Sistema de refrigeração
• Sistema de segurança contra incêndio
• Sistema de segurança predial
• Tratamento/reaproveitamento de água
• Outros.
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Osasco Plaza Shopping

• Causa: vazamento de gás
•37 vítimas fatais

• 343 Feridos
• Grandes prejuízos materiais



• Causa: vazamento de gás
•2 vítimas fatais

• 9 Feridos

Academia - SBC



Desabamento em São Bernardo do Campo

• Possível causa: infiltração
de água no último andar

•2 vítimas fatais
• 6 feridos



Desabamento no Rio de Janeiro

• 17 vítimas fatais
•Grandes prejuízos

materiais



Infográfico: Thomaz Rezende e Tiago Maricate
http://veja.abril.com.br/multimidia/infograficos/por-um-fio



Infográfico: Thomaz Rezende e Tiago Maricate
http://veja.abril.com.br/multimidia/infograficos/por-um-fio



Infográfico: Thomaz Rezende e Tiago Maricate
http://veja.abril.com.br/multimidia/infograficos/por-um-fio



Infográfico: Thomaz Rezende e Tiago Maricate
http://veja.abril.com.br/multimidia/infograficos/por-um-fio



Infográfico: Thomaz Rezende e Tiago Maricate
http://veja.abril.com.br/multimidia/infograficos/por-um-fio



Os diversos acidentes em edificações recentemente ocorridos no país,
muitos deles com vítimas fatais, têm gerado sérias preocupações aos
profissionais da área tecnológica e autoridades responsáveis pela
segurança da população, no intuito de se evitar outras no futuro.O reflexo imediato dessas catástrofes é o questionamento geral quanto à

responsabilidade dessas ocorrências, no que se refere a reparação material e moral.
A imprescindível necessidade de prolongadas vistorias, minuciosos exames
laboratoriais e complexas perícias para se determinar as causas dos acidentes
construtivos dificultam a rápida apuração das responsabilidades.Assim sendo, é necessário periodicamente, realizar uma vistoria técnica da edificação

para a apuração de suas condições técnicas e determinação das medidas preventivas e
corretivas necessárias para a boa conservação e manutenção do prédio.Também se faz necessário ressaltar que, quando da realização de obras, reformas em

alvenaria e revestimentos, instalações e manutenções da rede elétrica, combate a
incêndio, para-raios, hidráulica, gás, impermeabilizações, elevadores, ar condicionado,
bombas e aquecedores para piscina e outros equipamentos de lazer, playground,
paisagismo e/ou outras atividades técnicas que de qualquer maneira envolvam e/ou
afetem as estruturas do edifício, é imprescindível a contratação de pessoa física e/ou
jurídica, legalmente habilitada, devendo ainda, ser exigido, a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, registrada no CREA-SP.

Assim, em caso de ocorrência de sinistro em obra / serviço coberto por
contrato passível de nulidade, a responsabilidade técnica, administrativa,
ética, civil e criminal passará a ser da contratante e de seu gestor.



O inciso V do art. 1.348 do Código Civil consigna que compete ao síndico
“diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela
prestação dos serviços que interessem aos possuidores”.



O artigo 15 da mesma Lei estabelece: “São nulos de pleno direito os contratos
referentes a qualquer ramo da Engenharia, Arquitetura ou da Agronomia,
inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução de obras, quando
firmados por entidade pública ou particular com pessoa física ou jurídica não
legalmente habilitada a praticar a atividade nos termos desta Lei.”



solicitamos a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de solicitar ao setor competente
o preenchimento do formulário eletrônico “Relatório – Contratadas / Subcontratadas,
disponível no site do Crea-SP no link http://www.creasp.org.br/fiscalizacao/fiscalizacao-
formularios, e sua devolução por meio eletrônico para o endereço



MODELO ATUAL



MODELO - 2º SEMESTRE/14



Tipos de Rede:

Indústrias
Usinas

Produtores rurais
Shopping Center

Hotéis
Hospitais

Supermercados
Condomínios res./comerciais/industriais

Mineração
Clubes/Estádios

Parque de diversões permanentes
Casa de shows

Igrejas
Aeroportos
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O plano de reforma deve ser elaborado
por profissional habilitado por
apresentar a descrição de impactos nos
sistemas, subsistemas, equipamentos e
afins da edificação, e por encaminhar o
plano ao responsável legal da edificação
em comunicado formal para análise
antes do início da obra de reforma.

NBR 16280/2014



A vida é o nosso bem mais precioso.
Portanto, ao construir, reformar ou ampliar
sua edificação, não coloque em risco a sua
vida e nem a de terceiros. Comece
contratando um profissional da Engenharia,
habilitado e registrado no Crea-SP.
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OBRIGADO

SUPFIS – SUPERINTENDÊNCIA 
DE FISCALIZAÇÃO


