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1. 1972 – Edifício Andraus (Av São João, 
Centro, SP) 
1. Prédio de 27 andares (início no 3° andar)
2. 16 mortes

2. 1974 – Edifício Joelma
1. Prédio de 23 andares (curto no ar condicionado – 12°

andar)
2. 188 vítimas

3. Iniciou-se estudos para criar uma legislação 
sobre prevenção e combate a incêndio 

1ª Legislação criada foi municipal Santos Lei 3530/1968

2ª Legislação foi um decreto estadual de 20.811/1983



1. 2018 – Prédio 
invadido 
Largo do 
Paissandu

1. Prédio de 24 
andares 
(explosão no 
5° andar), 
ocasionou o 
desabament
o do prédio 
e prédios no 
entorno 
foram 
atingidos, 
entre elas a 
Igreja 
Luterana da 
Capital



 Decreto Estadual nº 20.811, de 11/03/1983 
(aprova as especificações para instalações de 
proteção contra incêndios). 

 Decreto Estadual nº 38.069, de 14/12/1993 
(Aprova as especificações para instalações de 
proteção contra incêndios). 

 Decreto Estadual nº 46.076, de 31/08/2001 
(Regulamento de Segurança contra Incêndio das 
Edificações e Áreas de Risco do Estado de São 
Paulo). 
 CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, Instruções Técnicas. São Paulo, 2016. 
Normas Técnicas Oficiais adotadas pelo CBPMESP.



 LEI Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
 Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de 

prevenção e combate a incêndio e a desastres 
em estabelecimentos, edificações e áreas de 
reunião de público



 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): é o 
documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) certificando que, 
durante a vistoria, a edificação possuía as condições de 
segurança contra incêndio, previstas pela legislação e 
constantes no processo, estabelecendo um período de 
revalidação
 Decreto Estadual 56.819/2011
 IT válidas a partir de 13 de junho de 2018





Lei 44/98- código de postura 
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IT 01/2018
Procedimentos administrativos









 Estabelecer medidas para as edificações 
existentes a serem adaptadas visando 
atender às condições necessárias de 
segurança contra incêndio, bem como, 
permitir condições de acesso para as 
operações do Corpo de Bombeiros.



a) extintores de incêndio; 
b) iluminação de emergência; 
c) sinalização de emergência; 
d) alarme de incêndio; 
e) instalações elétricas em conformidade com as 

normas técnicas; 
f) brigada de incêndio; 
g) hidrantes; 
h) saída de emergência; 
i) selagem de shafts e dutos de instalações, para 

edificações com altura superior a 12 m; 
j) controle de material de acabamento e 

revestimento (CMAR).



A saída de emergência compreende o seguinte: 
a) acessos ou corredores; 
b) rotas de saídas horizontais, quando houver, e 

respectivas portas ou espaço livre exterior, nas 
edificações térreas ou no pavimento de 
saída/descarga das pessoas nas edificações com 
mais de um pavimento; 

c) escadas ou rampas; 
d) descarga; 
e) elevador de emergência







 Sistema Central de gás (NBR 15526/2012

Validade dos laudos e ART - 1 ano ou sempre que tiver 
alguma interferência no sistema



Grupo Motogerador

 Caldeiras

Validade dos laudos e ART - 1 ano ou sempre que tiver 
alguma interferência no sistema
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