
 
 

 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO  
FORA DE SERVIÇO 
 

Trabalho realizado por (Nome, Empresa e Número de Contato) 
 

Data/hora de início planejada Duração estimada  
 
 

Lista de verificação da desativação Revisada e Concluída: ☐ Sim  

Autorização da Desativação (Assinatura e Número de Contato) Data/hora 
 
 

                                      
    Destaque e coloque a parte superior no 

sistema desativado (válvula) em localização claramente visível. 
 

                   
Parte Frontal A                                Etiqueta N°   00001 

 

 
          Etiqueta N°    00001 

Detalhes do Escopo e Planejamento da Desativação 

Equipamento/Sistema Desativado  ID do Equipamento 
(Nº da Válvula. etc.) 
 

Área de Proteção do Sistema Desativado  
 

Trabalho a ser concluído (consertar bomba de incêndio, substituir 
sprinklers, etc.) 
 

Precauções especiais necessárias, Se Alguma (vigilância de incêndio, 
linhas de mangueira de hidrantes, segurança adicional, etc.) 

Estimativa da Desativação: Data de Início/ 
Duração (horas) 

Data/Hora de início 
planejada 
 
 

 

Detalhes de Restauração da Desativação 
 
Data/Hora da Restauração: ___________________________________ . 
Teste Operacional do Sistema Restaurado concluído:  ☐Sim ☐ Não Requerido 
Lista de Verificação de Restauração da Desativação Revisada e Concluída: ☐Sim 

Nome do Autorizador da Desativação Aprovada, assinatura e data/hora: 

 
Parte Frontal A 



 
 

 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO  
FORA DE SERVIÇO 
 

Lista de verificação de Pré-Planejamento da Desativação 
 
 Tamanho/duração da desativação reduzido (sempre que possível). 
 Extintores de incêndio verificados para estarem devidamente colocados 

e todos em pleno serviço. 
 Todas as ferramentas e equipamentos esperados para reparo estão no 

local e disponíveis. 
 Trabalhos a Quente proibidos na área afetada. 
 Tabagismo proibido na área afetada. 
 Processos perigosos encerrados/reduzidos na área afetada. 
 Para sprinklers (chuveiros automáticos) e válvulas de bombas de 

incêndio – Número de voltas para fechar: _____ . 

Notificações de Desativações Concluídas (conforme necessário): 

 Gerentes do local e departamentos  ☐ Corpo de Bombeiros 
 Empresa de Alarme 
 Data/hora da Notificação da Engenharia de Risco AIG: ___________ . 

             
E-mail: GlobalProperty.Impairment@aig.com 

Telefone: 1-817-490-3255 (Global) ou 1-877-705-7287 (EUA/Canadá) 
         Parte de Trás A 

  
 

Lista de Verificação da Restauração da Desativação 
 

 Para válvulas de controle fechadas, todas totalmente reabertas, 
Voltas para abrir: _____ . 

 O(s) sistema(s) de proteção contra incêndio foi verificado em estar 
operacional com inspeção visual. 

 O(s) sistema(s) de proteção contra incêndio foi verificado em estar 
operacional por meio de testes quando aplicável (ou seja, status da 
válvula/teste de drenagem principal para fechamentos de válvulas de 
acordo com a NFPA 25, etc.). 

 Os alarmes de incêndio são restaurados à função completa e os 
sistemas notificados pela empresa de alarmes estão "fora do teste" 
(quando aplicável). 

 Qualquer equipamento de proteção contra incêndio colocado em 
"manual" foi retornado ao "automático". 

 Todos os sistemas desativados estão restaurados ao status de 
operação completa. 

 

Notificações de Restauração Concluídas (conforme necessário): 

 Gerentes do local e departamentos  ☐ Corpo de Bombeiros 
 Empresa de Alarme 
 Engenharia de Risco AIG  

 

ANOTAÇÕES: 
A AIG é o nome de marketing para as operações mundiais de acidentes de propriedade, vida e aposentadoria, e 
operações gerais de seguros da American International Group, Inc. Para mais informações, visite nosso site em 
www.aig.com. Todos os produtos e serviços são escritos ou fornecidos por subsidiárias ou afiliadas do American 
International Group, Inc. Produtos ou serviços podem não estar disponíveis em todos os países e jurisdições, e a 
cobertura está sujeita a requisitos de subscrição e linguagem política real. Os produtos e serviços não seguros 
podem ser fornecidos por terceiros independentes. 
© American International Group, Inc. Todos os direitos reservados. Patrimonial RE Agosto 2022 
 

Seguro Garantido por AIG Seguros Brasil S/A. CNPJ 33.040.981/0001-50 | Central de Atendimento AIG 24 horas: 
0800 726 6130 / Atendimento AlG a Deficientes Auditivos: 0800 724 0149 | Ouvidoria (2ª a 6°-feira, das 9h às 18h): 
0800 724 02 19/ Ouvidoria - Atendimento a Deficientes Auditivos e de fala (2ª a 6°-feira, das 9h às 18h): 0800 200 
1244. Produto Ramo 0196, Riscos Nomeados, Processo SUSEP 15414.900690/2016-80; Produto Ramo 0196, 
Riscos Operacionais, Processo SUSEP 15414.900689/2016-55; Produto Ramo 0118, Riscos Nomeados 
Empresarial, Processo SUSEP 15414.900278/2018-21; Ramo 0118,  Riscos Operacionais Empresarial, Processo 
SUSEP 15414.900263/2018-63, Produto Secundário 0141, Lucros Cessantes, Processo SUSEP 
15414.900962/2016-41; Produto Secundário 035, Responsabilidade Civil, Processo SUSEP 15414.901299/2014-31. 
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. Consulte 
sempre a versão das Condições Gerais do produto específico, para informações completas. 
 
Parte de Trás B 

mailto:GlobalProperty.Impairment@aig.com

