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Fiscalização em hospitais – atendimento ao item "2" da Decisão PL0045/2020)

Os Coordenadores e Representantes de Plenário da Coordenadoria de Câmaras Especializadas
de Geologia e Engenharia de Minas - CCEGEM dos Creas reunidos em Brasília-DF e por vídeo conferência, no
período de 25 a 27 de novembro de 2020, aprovam proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente:
O Sistema CONFEA/CREA estabeleceu como meta ﬁscalizar 100% dos hospitais. Entre as ações
previstas, a decisão plenária 0045/2020 solicitou às coordenadorias de câmaras especializadas que indiquem
as a vidades que devem ser ﬁscalizadas de cada uma das modalidades do sistema.
b) Propositura:
Que a ﬁscalização veriﬁque:
1.

Em caso da u lização de poços tubulares, veriﬁcar a outorga de u lização da água
subterrânea, a existência dos laudos e relatórios constru vos do poço tubular, teste de bombeamento,
análise da qualidade da água e responsável técnico.

2.

Em caso da u lização de sistema de tratamento de água proveniente de poços
tubulares, veriﬁcar existência de responsável técnico pelo sistema.

3.

Em caso de execução de obras, analisar a ap dão das caracterís cas do meio sico do
terreno e das condicionantes geotécnicas;

4.
5.

Estudos geotécnicos em obras de construção ou reformas;
Estudos ambientais, com u lização de métodos geo sicos e geoquímicos, segundo as
NBR 9798 e NBR 9898, para análise, detecção e remediação das possíveis plumas de contaminação nas
áreas de armazenamento dos dejetos hospitalares e demais setores passíveis de contaminação do solo
existentes, para análise de passivos ambientais;

Em caso da existência de sistema de aterramento elétrico, veriﬁcar a existência de estudo de
resis vidade do solo, componente do projeto de implantação desse sistema, executado segundo NBR
7117/2012 com responsável técnico compa vel.
c) Jus ﬁca va:
A ﬁscalização do exercício proﬁssional em todas as a vidades da área tecnológica é
fundamental para garan r a segurança da sociedade e do meio ambiente. Os hospitais são ins tuições com
uma importante função social, existentes nos principais municípios brasileiros. Porém, algumas a vidades
desenvolvidas neste espeço precisam ser acompanhadas com periodicidade e outras a vidades precisam ser
ﬁscalizadas no ato de implementação, garan ndo a qualidade do serviço e segurança do meio.
d) Fundamentação Legal:
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a qual regula o exercício das proﬁssões de
Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962, a qual regula o exercício da proﬁssão de geólogo.
e) Sugestão de Mecanismos de ação:
Encaminhamento à CEEP para análise e deliberação.
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