
Preventivo contra incêndio

- Registro de manutenção e conservação dos equipamentos

- Tipo de serviço: técnico

Preventivo técnico
2017

realizou em:
2018

realizou em:
2019

realizou em:
2020

realizou em:
2021

realizou em:

.

Extintores (inspeção, manut. recarga)

Extintores (teste hidrostático)

.

Mangueiras (teste hidrostático)

Para-raios (medição ôhmica)

Sistema de hidrante

Luz de emergência

Portas corta-fogo

.Alarme de incêndio

Itens Norma ou recomendação técnica Regularidade

Extintores (inspeção, manut. e recarga) NBR 12692 - Portaria 173, item 4.2.4.2 do INMETRO Anual

Extintores (teste hidrostático) Portaria 173, item 4.2.5.2 do INMETRO A cada cinco anos

Mangueiras (teste hidrostático) NBR 12779/2004 Anual

Para-raios (medição ôhmica) NBR 5419/2005 A cada cinco anos

Teste e manutenção do hidrante NBR 13714 - Anexo C - 2 Anual

Luz de emergência NBR 10898/1999 - item 9 Semestral

Portas corta-fogo NBR 11742, item 4.10.1 (b) Semestral

Sist. detecção e alarme de incêndio NBR 17240/210 Trimestral

Algumas  empresas oferecem  plano de manutenção preventiva do sistema contra incêndio.

Guia de manutenção e conservação do condomínio



Preventivo contra incêndio

- Registro do teste do sistema de iluminação de emergência

- Tipo de serviço: inspeção manual

Inspeção
2017

conferido em:
2018

conferido em:
2019

conferido em:
2020

conferido em:
2021

conferido em:

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Item Norma ou recomendação técnica Regularidade

Iluminação de emergência NBR 10898/1999 - item 9 Mensal

Retire da tomada o cabo de energia de cada equipamento. Após uma hora confira quais não comportaram o tempo estimado,

e providencie o reparo dentro de um período de 24 horas . Confira também a água das baterias.(NBR 10898/1999 - item 9.7)

Guia de manutenção e conservação do condomínio



Preventivo contra incêndio

- Registro de inspeção das antecâmaras e escadarias

- Tipo de serviço: inspeção manual

Inspeção
2017

conferido em:
2018

conferido em:
2019

conferido em:
2020

conferido em:
2021

conferido em:

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Item Norma ou recomendação técnica Regularidade

Saídas de emergência em edifícios NBR 9077/2001 Mensal

A inspeção tem a finalidade de assegurar que a não possua obstrução por conta de materiais descartados ou

guardados pelos condôminos. A é uma área comum, e não poderá ser utilizada de forma exclusiva.

rota de fuga

rota de fuga

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Sede própria

Av. do Estado, Nº 4.006, Centro

Balneário Camboriú - SC / CEP.: 88338-068

Fone: (47) 3367-0333 / 3361-7291

E-mail: condominio@activa.cnt.br

Site: www.activa.cnt.br

CRC/SC 6.353



Preventivo contra incêndio

- Registro do teste visual do sistema de para-raio

- Tipo de serviço: inspeção manual

Item Norma ou recomendação técnica Regularidade

Para-raio (inspeção visual) NBR 5419/2005 Anual

Efetuar inspeção visual dos componentes. Por exemplo: conexões e fixações - se estão firmes e livres de corrosão.

Inspeção
2017

conferiu em:
2018

conferiu em:
2019

conferiu em:
2020

conferiu em:
2021

conferiu em:

.

Para-raio

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Sede própria

Av. do Estado, Nº 4.006, Centro

Balneário Camboriú - SC / CEP.: 88338-068

Fone: (47) 3367-0333 / 3361-7291

E-mail: condominio@activa.cnt.br

Site: www.activa.cnt.br

CRC/SC 6.353



Preventivo contra incêndio

- Registro do teste das portas corta-fogo

- Tipo de serviço: inspeção manual

Inspeção
2017

conferido em:
2018

conferido em:
2019

conferido em:
2020

conferido em:
2021

conferido em:

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Item Norma ou recomendação técnica Regularidade

Porta corta-fogo NBR 11742, item 4.10 Mensal

Confira se cada porta abre com facilidade e certifique-se que fechem completamente sem a necessidade de impulsão, caso

contrário solicite o reparo. Para garantir a integridade da saída de emergência - escadarias - mantenha as portas fechadas.

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Sede própria

Av. do Estado, Nº 4.006, Centro

Balneário Camboriú - SC / CEP.: 88338-068

Fone: (47) 3367-0333 / 3361-7291

E-mail: condominio@activa.cnt.br

Site: www.activa.cnt.br

CRC/SC 6.353



Preventivo contra incêndio

- Registro do teste do sistema de hidrante

- Tipo de serviço: inspeção manual

Inspeção
2017

conferido em:
2018

conferido em:
2019

conferido em:
2020

conferido em:
2021

conferido em:

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Item Norma ou recomendação técnica Regularidade

Sistema de hidrante NBR 13714/2000 - Anexo C-2 Mensal

Confira a vedação de cada válvula angular localizada no abrigo de mangueiras.

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Sede própria

Av. do Estado, Nº 4.006, Centro
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Preventivo contra incêndio

- Anotações

Guia de manutenção e conservação do condomínio

Observações do tipo de serviço:

• requer ação de profissionais habilitados.

• vistoria a ser realizada pelo síndico, zelador ou monitor da gestora de condomínios.

Técnico:

Inspeção manual:

Para maior segurança do condomínio, conte com profissionais habilitados e exija (Anotação de Responsabilidade

Técnica). Ao obter a o síndico está isento da responsabilidade em caso de negligência por parte do contratado.

ART

ART

Conteúdos: Activa Contabilidade Condomínio - CRC/SC6.353&


