








RELATORIO DE VISTORIA ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS – CEPES

(2021)

Para fins de conhecimento do setor jurídico, com o intuito de dar

seguimento na liberação do Alvará junto à vigilância Sanitária informo que a

vistoria técnica anual do 4° Grupamento de Bombeiro Militar do Pará ocorreu

no dia 17/03/2021, pela manhã, no prédio do CEPES onde foi acompanhada

pelo Aux. de Manutenção Astésio Santos da Silva, durante todo o processo de

vistoria.

A vistoria técnica foi aprovada, sem alterações.

Vistoriantes: SGT Francenildo e CB Arlisson.

Santarém, 23 de março de 2021



RELATORIO DE VISTORIA ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS – IESPES

(2021)

A vistoria técnica anual do 4° Grupamento de Bombeiro Militar do Pará
ocorreu no dia 08/01/2021, pela manhã, no prédio do IESPES onde foi
acompanhada pelos técnicos de segurança do trabalho Darlison Nobre e
Jéssica Silva, durante todo o processo de vistoria.

A vistoria aconteceu com base no projeto (2020) que já havia sido
encaminhada ao 4° GBM com as alterações sugeridas, incluindo a biblioteca no
projeto de combate à incêndio, onde foram detectadas inconformidades na
execução do projeto (abrigos localizados no ambiente exterior da biblioteca
onde, no projeto, contemplam botoeiras e não foram instaladas). A sugestão
do Sr. Duval, bombeiro vistoriante é: nova avaliação do projeto pelo engenheiro
responsável para aplicação das medidas cabíveis.

Foi também testado o sistema de hidrantes, o primeiro teste, a bomba
que alimenta o sistema, não funcionou. O problema supostamente ocorreu
devido à limpeza da casa de bomba e a bomba estava ligada no modo manual.
No entanto, após a verificação na casa de bombas e ao encher totalmente a
caixa dágua, o sistema funcionou corretamente no segundo teste.

Foi solicitada também, a atualização das placas para serem instaladas
conforme projeto alguns lugares não estão contemplados, porém, necessitam
de sinalização.

A vistoria técnica não foi aprovada, disponibilizando o prazo de 30 dias
para atender os itens pontuados durante vistoria técnica.

Vistoriantes: SGT Duval, SGT campos e SD Alex.

Santarém, 08 de janeiro de 2021

Téc. Segurança do Trabalho


