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PODER DE FICALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

A MN vem mais uma vez orientar e alertar para a obrigatoriedade do
cumprimento das legislações, principalmente das que dizem respeito a
segurança, como é o caso do Corpo de Bombeiros, pois é a fiscalização dele
que acaba encampando todas as outras, entendamos o que quer dizer:

Esta lei e este Decreto dão poderes ao órgão fiscalizador, neste caso o “Corpo
de Bombeiros” avaliar, fiscalizar, cobrar, exigir e até interditar edificações
(todas), que não atenderem aos requisitos mínimos de segurança nas
instalações em geral, mas neste caso vamos nos ater ao grande causador:

1. ELETRICIDADE

Empresa registrada no CREA-SP sob nº 0836430
Rua José Felix de Oliveira, 359 - CJ 105 - Centro Comercial Villa Fênix - Granja Vianna - Cotia/SP - CEP: 06708-415 – F: (11) 4551-5897 – 99615-1797
Visite nosso site: www.mnconsultoria.com.br - E-mail: mn@mnconsultoria.com.br

MN INFORMA – 04/2019 – Fonte – Corpo de Bombeiros
Fla. 2

PODER DE FICALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

PRINCIPAIS CAUSAS DE INCÊNDIOS
•

Excesso de carga: Utilização de conexões múltiplas (“tê , emendas ou “benjamim”) para
alimentar vários aparelhos elétricos em um único circuito, causando superaquecimento dos
condutores que não foram calculados para suportar cargas excessivas, além das projetadas
inicialmente;

•

Curto circuito: Instalação defeituosa, estabelecendo contato entre a fase positiva e a
negativa, gerando centelhas, altíssima temperatura e superaquecimento do condutor;

•

Contato imperfeito (mau contato): Conexões imperfeitas com produção de centelhas
ou superaquecimento;

•

Fusíveis e disjuntores: São dispositivos utilizados para proteger a instalação elétrica.
Sua ausência ou o seu dimensionamento incorreto podem acarretar incêndios;

•

Superaquecimento: Aparelhos e máquinas elétricas instaladas sem critério técnico e/ou
deixadas em funcionamento por longos períodos, poderão atingir temperaturas acima de
100º C e atingir materiais de fácil combustão, provocando incêndios;

Estas causas são oriundas da:
•

Falta de atendimento as normas técnicas: Principalmente a NR-10 do Ministério do
Trabalho que é a norma de “Segurança em Instalações Elétricas” – a qual invoca no seu
atendimento, todas as demais NR’s, NBR’s e Normas Internacionais pertinentes a parte
elétrica.

Resumindo o Entendimento:
•

A partir de agora o Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Ministério do Trabalho,
Prefeituras e demais órgãos fiscalizadores tem mais esta ferramenta de aplicação objetiva e
imediata para aqueles que desde o dia 8 dezembro de 2004 até o momento ainda não
atenderam minimamente os requisitos técnicos obrigatórios da Portaria do Ministério do
Trabalho “NR-10 (Laudo/Relatório/Procedimentos/Montagem/Criação física do PIE
(prontuário das instalações elétricas)”.
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A seguir a Lei Complementar e o Decreto Estadual que
Determinam e dão Poder a Fiscalização de Edificações:
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