
REUNIÃO GT SEGURANÇA E

SISTEMAS PREDIAIS
12.06.19



Comissões:

✓ Comissão de Legislação e Normalização – 21/05/20219;

✓ Comissão de Conformidade e Desempenho – 22/05/2019;

✓ Comissão de Comunicação – 29/05/2019 e 11/06/2019;

✓ Comissão de Tecnologia e Inovação – 03/06/2019;

✓ Comissão de Comissionamento e Inspeção – 12/06/2019;



Comissão de Legislação e Normalização:

Pontos abordados na 1ª Reunião:

✓ Produção de Documento com diretrizes para boas práticas de
manutenção para as diversas áreas da engenharia;

✓ Intenção não é se tornar Lei, de forma impositiva, e sim que as
práticas sejam aplicadas de forma natural;

✓ A primeira área da engenharia escolhida para a produção do
documento foi a das instalações elétricas;

✓ Entidades do setor irão subsidiar a produção do documento, a
produção será centralizada no Engenheiro Sérgio Kater da
Abrasip.



Comissão de Legislação e Normalização:

Materiais encaminhados:

✓ Programa de Manutenção Preventiva – Sinduscon-SP;

✓ Levantamento de Legislações do setor elétrico – Dejur-FIESP.



Pauta para a 2ª Reunião:

Comissão de Legislação e Normalização:

✓ Apresentação sobre Manutenção de Vidros – Thaís Domingues
(Abividro);

✓ Apresentação Estrutura de Tópicos do PMOC – Arnaldo Parra
(Abrava);

✓ Explicação documento Sinduscon-SP – Alexandre Oliveira;

✓ Outros temas de interesse do grupo.



Comissão de Conformidade e Desempenho:

Pontos abordados na 1ª Reunião:

✓ Definição do calendário;

✓ Apresentação dos macro objetivos da comissão, que consiste
nas boas práticas de execução de instalações e garantia de sua
eficiência, qualidade e segurança, em todas as fazes do projeto;



Comissão de Conformidade e Desempenho:

Pontos abordados na 1ª Reunião:

✓ Apresentação dos objetivos específicos da comissão:

• Projetos
❖ Fomento a qualificação dos projetos – ver Abrasip;
❖ Parcerias de fomento ao uso de projetos – ver Abrainc;
❖ Levantamento de Legislação sobre projetos – Dejur-

FIESP.

• Produtos
❖ Lista dos produtos críticos de instalações – Abramat;
❖ Lista dos produtos normatizados – Abramat.



Comissão de Conformidade e Desempenho:

Pontos abordados na 1ª Reunião:

✓ Apresentação dos objetivos específicos da comissão:

• Pessoas
❖ Lista de atividades críticas de instalações;
❖ Lista dos perfis profissionais normatizados;
❖ Ação com setor pública para melhorar ambiente 

regulatório.

• Serviços
❖ Apresentação da estrutura do BIP na próxima reunião.



Comissão de Conformidade e Desempenho:

Pontos abordados na 1ª Reunião:

✓ Apresentação dos objetivos específicos da comissão:

• Instalações
❖ Fomento à inspeção periódica – ver Abrainc / Secovi / 

Creci / Estrutura das Seguradoras;
❖ Fomento à Manutenção Preventiva;
❖ Fomento a compra de imóveis inspecionados e 

regulares – Seguradoras / Secovi.



Comissão de Conformidade e Desempenho:

Pauta para a 2ª Reunião:

✓ Apresentação de contribuições, conforme solicitadas na última 
reunião;

✓ Definição dos materiais críticos e das atividades críticas das 
instalações prediais;

✓ Planejamento das próximas atividades.



Comissão de Comunicação:

Pontos abordados na 1ª e 2ª reunião:

✓ Inclusão de Subsistema Máquinas e Equipamentos;

✓ Hotsite Guia da Edificação Segura:
• Ações para alimentação do hotsite;
• Entrevistas para inclusão:

▪ Sistemas de Climatização:
➢ Instalação e manutenção;
➢ Qualidade do ar.

▪ Instalações de Gás:
➢ Instalação e Manutenção.



Comissão de Comunicação:

Pontos abordados na 1ª e 2ª reunião:

• Entrevistas para inclusão:
▪ Sistemas Estruturais: Indicações do Instituto de

Engenharia e Abividro
➢ Estrutura em concreto;
➢ Estrutura metálica;
➢ Vidros e esquadrias.

▪ Instalações Elétricas:
➢ Instalação e Manutenção.
➢ Iluminação



Comissão de Comunicação:

Pontos abordados na 1ª e 2ª reunião:

• Entrevistas para inclusão:
▪ Instalações Hidráulicas:

➢ Qualidade do abastecimento;
➢ Instalação e manutenção;
➢ Qualidade sanitária.

▪ Instalações de Incêndio:
➢ Instalação e Manutenção.



Comissão de Comunicação:

Pontos abordados na 1ª e 2ª reunião:

• Sugestões de entrevistas Sra. Maria Luisa Passerini:
▪ Corpo de Bombeiros – Coronel Itinoce (que se encontra 

aposentado) ou outro nome a sugerir;
▪ Enel / Eletropaulo: Engº. Márcio Silva;
▪ Certificação de cabos e fios: Engº. Eduardo 

Daniel (Sindicel);
▪ Técnico em Elétrica: Engº. José Luiz De Martini;
▪ Técnica em Hidráulica: Engª. Profª Rosana Petrella;
▪ Estrutura: Engº. Marcelo Rosemberg ou Engº Augusto 

Pedreira;
▪ Uso Racional da Água: Engº. Plinio Grisolia;
▪ Ar Condicionado: Engº. Carlos Eduardo Trombini.



Comissão de Comunicação:

Pontos abordados na 1ª e 2ª reunião:

✓ Workshop Sistemas Prediais 360° no 2º Semestre:

• Sugestão de tema para o evento foi de “Segurança nas
Instalações Elétricas”;

• Sugerido alteração no formato do evento:
▪ Período duplo;
▪ Cada período composto por 3 palestras de 40 minutos

cada com 20 minutos para perguntas, seguidas por uma
rodada de debates ao final das exposições



Comissão de Tecnologia e Inovação:

Pontos abordados na 1ª reunião:

✓ Assunto está dividido em diversos fóruns, havendo
necessidade de centralização dos trabalhos;

✓ Anteprojeto de Lei para os municípios, produzida pelo GT de
Segurança e Sistemas Prediais pode ser inserida na agenda da
indústria 4.0;

✓ Comentários sobre marco regulatório das Startups, necessário
verificar posicionamento da FIESP sobre o tema;

✓ Para a questão de edifícios inteligentes foi sugerido a inclusão
de membro da Abrafac na comissão, para compartilhamento
de materiais e informações;



Comissão de Tecnologia e Inovação:

Pontos abordados na 1ª reunião:

✓ Discussão sobre a inclusão do BIM à Lei do Bem, ponto que
vem gerado polêmica nas tentativas de obtenção do benefício;

✓ Foi sugerido a realização de apresentação do Departamento de
Conformidade do INMETRO ao GT de Segurança e Sistemas
Prediais;

✓ Também foi sugerido apresentação do BNDES sobre linhas de
financiamento para o BIM ao GT, junto a uma ação com a
comissão de comunicação para divulgação.



Comissão de Comissionamento e Inspeção:

Pauta da 1ª reunião:

✓ Apresentação dos integrantes do grupo; visão de cada um
sobre os objetivos e propósitos da comissão; e como o
grupo poderá agregar na segurança e sistemas prediais das
edificações;

✓ Discussão sobre legislações atuais, normas e materiais de apoio
disponíveis nos serviços de inspeção e comissionamento;

✓ Definição das próximas pautas e itens a serem discutidos nas
próximas reuniões;

✓ Definição da metodologia a ser aplicada para desenvolvimento
da comissão.
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