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Segurança com GLP
Onde não há o abastecimento de gás encanado, o condomínio deve
u lizar cilindros de Gás Liquefeito de Petróleo na área externa da
ediﬁcação. As instalações dos cilindros devem estar adequadas de
acordo com a Instrução Técnica nº 28/2018, do Decreto nº 63.911, de
10 de dezembro de 2018.

4,3 Milhões
Chamadas de Emergência

526,4 Mil
Ocorrências Atendidas

247,3 Mil
Vítimas Socorridas

236,9 Mil
Resgates

69,7 Mil
Salvamentos

Segurança com GN
Em ediﬁcações que possuem infraestrutura de gás encanado,
devemos nos atentar as instalações da tubulação da rede interna.
As tubulações não podem passar por dutos de a vidades, espaços
fechados que possibilitem o acúmulo do gás, entre outros lugares
especiﬁcados na Instrução Técnica nº 29/2018, do Decreto nº 63.911,
de 10 de dezembro de 2018.
Equipamentos como aquecedores devem ser instalados em locais
devidamente ven lados e longe de materiais inﬂamáveis como
cor nas, panos de cozinha, armários de madeira, entre outros.
Faça a manutenção de equipamentos à gás regularmente e siga as
instruções no manual do equipamento.

51,4 Mil

Estatística de Incêndios
em Apartamentos
01.01.20 a 30.06.20
Período

Incêndios

108

988 Mil

Total de Incêndios

Atividades de
Prevenção de Incêndio

20
Vítimas, sendo 5 fatais

5,5 Mil
Projetos Educativos

32 Mil
Projetos Analisados

417 Milhões

Ocorrências com GLP
2017 .................................. 26
2018 .................................. 15
2019 .................................. 16

M² Áreas Vistoriadas

339 Mil
Vistorias Realizadas

221 Mil

Ocorrências com GN
2017 .................................. 05
2018 .................................. 07
2019 .................................. 09

A Campanha Condomínio Seguro é uma
campanha de educação pública
desenvolvida pela FUNDABOM em apoio
ao CORPO DE BOMBEIROS, que tem
como principal objetivo a proteção à vida
e o aumento da segurança em
condomínios residenciais.

LAR
SEGURO
LAR

O que é AVCB?
O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB: é o documento
emi do pelo Corpo de Bombeiros cer ﬁcando que, no ato da vistoria
técnica, a ediﬁcação ou área de risco atende às exigências quanto às
medidas de segurança contra incêndio, nos termos da lei (DECRETO Nº
63.911, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 Ins tui o Regulamento de
Segurança Contra Incêndios das ediﬁcações e áreas de risco no Estado
de São Paulo).
Ediﬁcações irregulares estão sujeitas a advertências, multas, cassação
da licença ou interdição do imóvel.

Qual é o papel da brigada
de incêndio?
O nosso lar é um dos lugares mais especiais para nós. É onde temos a
sensação segurança e paz, mas muitas vezes, podemos encontrar
riscos que nem imaginamos dentro dos nossos lares.
O Corpo de Bombeiros conta com o apoio de 8,7 mil bombeiros
militares, que realizam cerca de 55 mil atendimentos de incêndio em
um ano.
A regularização do condomínio é importante para garan r a
segurança de todos os moradores e para o cumprimento da lei.
A Campanha Condomínio Seguro é uma inicia va de apoio ao
serviço técnico do Corpo de Bombeiros, com o obje vo de, por meio
de esclarecimento direto, conduzir a gestão dos condomínios no
caminho da busca da segurança mais eﬁciente dos moradores dos
condomínios residenciais.

Grupo organizado, formado por pessoas voluntárias ou indicadas,
treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao
princípio de incêndio, abandono de área, prevenção de acidentes e
primeiros socorros, dentro de uma área preestabelecida na ediﬁcação,
planta ou evento.
Cons tuem medidas de segurança contra incêndio das ediﬁcações e
áreas de risco. Prevista na Instrução Técnica nº17/19 do Decreto nº
63.911, de 10 de dezembro de 2018.

Emergência: Sinalizações,
Escadas e Alarmes
As sinalizações de emergência têm como ﬁnalidade reduzir o risco de
ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garan r
que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem
as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das
rotas de saída para abandono seguro da ediﬁcação em caso de
incêndio.
Toda ediﬁcação deve ter um sistema de detecção e alarme de incêndio,
que deve ser dimensionado de acordo com a Norma Técnica 19/2014.
As saídas de emergência dos edi cios devem ser dimensionadas
adequadamente para que a população possa abandonar a ediﬁcação,
em caso de incêndio ou pânico, completamente protegida em sua
integridade sica e permi r o acesso de guarnições de bombeiros para
o combate ao fogo ou re rada de pessoas, atendendo ao previsto no
regulamento de Segurança contra incêndio e áreas de risco.

Ex ntores e hidrantes
A adequação de ex ntores e hidrantes é imprescindível para o combate
à incêndio. Esses são equipamentos de segurança que permitem
ex nguir ou controlar princípios de incêndio em casos de emergência.
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