
PLANO DE OCORRÊNCIA /CONTINGÊNCIA

*Preencha com os nomes, empresas, concessionárias etc e respectivos telefones

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

ZELADOR – (11)
SÍNDICA-
APOIO(PREPOSTO)-
SUBSÍNDICO-
CONSELHEIRO-

1. Limpeza e Manutenção-
Supervisor –

2. Segurança / Portaria-
Supervisor-

3. Manutenção Elevadores-
(11)
Falha nos Elevadores
Não é rara a ocorrência de falha eletromecânica ou interrupção de energia
elétrica que ocasionem a parada dos elevadores e consequentemente
mantenha passageiros presos dentro das cabinas. Para minimizar o desconforto
do usuário, é necessário cumprir conscientemente o procedimento abaixo.
Atendimento aos passageiros presos
 Acionar a empresa de segurança;
 Acionar a empresa de manutenção de elevadores para atender este
chamado emergencial;
 Manter contato com os passageiros;
NUNCA RETIRE OS PASSAGEIROS DOS ELEVADORES.
Procedimento de resgate em elevadores
Apenas profissionais habilitados e certificados pelas fabricantes dos elevadores
poderão efetuar resgate de passageiros. Caso estas pessoas não estejam
presentes no empreendimento, para segurança de todos, será necessário
aguardar a chegada do técnico de elevadores, ou Bombeiro Militar.

4. Manutenção Bombas e Piscina -
(11)
ATENÇÃO: VERIFICAÇÃO DIÁRIA DAS BOMBAS

5. Manutenção CFTV e Alarme-
(11)

6. Manutenção Gerador-
(11)



LIGAR 1 VEZ POR SEMANA
DIESEL: ABASTECIMENTO

 (11) 
   (11)

7. Leitura de água e gás -
(11)
NÃO SE ESQUEÇA DE FAZER A LEITURA DIÁRIA E ANOTAR NA
PLANILHA

8.Manutenção Academia –
(11)

9.Manutenção Ar-condicionado-
(11)

10. Manutenção Paisagismo-
(11)

Importante: assinalar os nomes dos responsáveis das empresas
112 TELEFONES ÚTEIS
19 Bombeiros 193
20 Polícia 190
12121 SAMU 192
Rompimento de Tubulação
 Identificação da tubulação rompida;
 Acionar empresa de manutenção preventiva do condomínio;
 Fechar registro para sanar o vazamento;
Chuvas fortes e Rompimento de Tubulação ou da(s) Caixa(s) d’água

do empreendimento
 Reforçar a equipe (bombeiro, segurança, limpeza, manutenção) que
intensifique as rondas nos locais possíveis de alagamento;
 Conferir ralos e áreas de drenagens do condomínio – mantendo sempre
limpo e desobstruído;
 Isolar a região afetada evitando passagens de usuários e/ou curiosos;
 Em caso de rompimento próximo aos elevadores, suspender o
funcionamento dos mesmos para evitar contato com a área molhada;
 Acionar empresa de manutenção preventiva para dar suporte;
 Se possível, evitar ao máximo que a água chegue nas áreas técnicas do
empreendimento;

Rompimento de Tubulação da Concessionária
 Entrar em contato com a Concessionária imediatamente informando o
ocorrido;
 Reforçar a equipe (bombeiro, segurança, limpeza, manutenção) que
intensifique as rondas nos locais possíveis de alagamento;



 Conferir ralos e áreas de drenagens do condomínio – mantendo sempre
limpo e desobstruído;
 Isolar a região afetada evitando passagens de usuários e/ou curiosos;
 Em caso de rompimento próximo aos elevadores, suspender o
funcionamento dos mesmos para evitar contato com a área molhada;
 Acionar empresa de manutenção preventiva para dar suporte;
 Se possível, evitar ao máximo que a água chegue nas áreas técnicas do
empreendimento;

Situações extremas
 Utilizar bomba de drenagem de água para retirar a água do interior do
empreendimento.

23 Sabesp 195
24 CET 1188
25 CAOMGÁS 08000

110 197
26 Prefeitura de SP6 Telefones Úteis
EMERGÊNCIAS.

● SAMU – 192.
● Bombeiros – 193.

Atendimento Primário
Em muitos casos, os males súbitos sofridos por usuários não são graves e
pequenas providências podem recobrar o bem-estar deste. Em outras ocasiões,
as ocorrências podem ser graves e faz-se necessário atendimento primário.
Apenas profissionais habilitados e treinados podem proceder a análises
primárias. Caso estas pessoas não estejam presentes no empreendimento, para
segurança de todos, chame ajuda do Corpo de Bombeiros (193) ou da Polícia
Militar (190). A remoção inadvertida pode causar sérios danos à vítima.
 Mantenha a calma;
 Localize pessoas preparadas como, líder da segurança;
 Evite o acúmulo de pessoas e curiosos em torno da vítima;
 Se possível, remova-a para uma sala isolada;
 Solicite ambulância pública (193) ou conveniada;
 Verifique as condições de mobilidade da vítima para caminhar até o elevador,
ou utilize cadeira de rodas ou prancha médica para remoção;
 Acompanhe a movimentação da vítima até entrada na ambulância.

Em caso de Incêndios:
 Acionar o corpo de bombeiro imediatamente;



 Disparar a sirene sonora de alerta de incêndio para evacuação ou interfone
nos apartamentos;
 Iniciar a evacuação do empreendimento;
 Brigadistas devem orientar os usuários na evacuação;
 Sempre utilizar as escadas para evacuação;
 Nunca utilizar os elevadores em situações de incêndio;
 Tentar mantê-los calmos;
 Reunir os usuários no ponto de encontro determinado;

● Polícia Civil – 147.
● Polícia Militar – 190.

INVASÃO/ASSALTO:
 Acionar o botão de pânico (quando houver)
 Acionar a polícia Militar através do 190
 Comunicar superiores
 Jamais reaja a um assalto.
 Da mesma forma, nunca tente desarmar um bandido.
 Procurar manter a calma, por mais difícil que isso possa parecer.
 Nunca subestime o bandido pelo tamanho ou aparência.
 Quando o assalto ocorrer num ambiente com um grande número de
pessoas, procure não atrair a atenção do assaltante sobre você.
 Alguns criminosos praticam assaltos, valendo-se apenas de armas brancas.
Nunca tente desarmá-los.
 Geralmente, durante um assalto, os criminosos estão tão nervosos e tensos
quanto suas vítimas e tudo o que querem e terminar logo e fugir o mais rápido
possível. Por isso, não tome nenhuma atitude que possa irritá-los ou deixá-los
ainda mais tensos.
 Observe atentamente as características físicas dos assaltantes, seguindo as
orientações mencionadas anteriormente.
 Quando os criminosos fugirem, observe, se possível, o rumo que tomaram e
ligue imediatamente para 190.
 No momento do assalto, o criminoso também está sob forte tensão e não
hesitará em atirar ao menor sinal de reação.

Ausência/Falta de Funcionários:

 Caso o funcionário que iria assumir o posto não chegue ao local de trabalho,
em hipótese alguma abandone o posto até que outro funcionário chegue para a
cobertura.
 Avise imediatamente seu superior
 Caso você esteja atrasado ou não conseguir comparecer ao trabalho, avise o
superior imediatamente quando tomar ciência que não será possível
comparecer.



● Defesa Civil - 199
QUEDA DE ÁRVORES:
Caso a árvore tenha atingido pessoas: acionar Corpo de Bombeiro e/ou Hospital
mais próximo; mantê-lo imóvel evitando agravar mais a situação, evitar que
aglomere usuários e curiosos no entorno à vítima, entrar em contato com a
empresa da vítima para avisá-los;
Atingindo veículos, tentar localizar o proprietário do veículo, manter a calma dos
usuários ao redor, isolar a área, se necessários orientá-lo para chamar guincho,
fazer registro fotográfico, acionar o Seguro do Empreendimento;
Caída em área de calçada ou pavimentação pública: entrar em contato com a
Subprefeitura, acionar Concessionária caso tenha atingido alguma fiação externa,
isolar a área com cones e/ou fita zebrada evitando acidentes no local, acionar a

● Prefeitura –
● Sabesp –

● ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA
Concessionária SABESP tel.: 195 Horário atend:24 horas por dia
Anotar nome do (a) atendente e nº do protocolo
Nosso nº de instalação 
Entrar em contato com a Concessionária imediatamente.
Reforçar a equipe, monitorar locais possíveis de alagamento, conferir ralos e 
áreas de drenagens, isolar área afetada e se houver necessidade, suspender o 
funcionamento dos elevadores e evitar ao máximo que a água chegue nas 
áreas técnicas do condomínio;

● Enel – 0800-7272196
● FALTA DE ENERGIA:
Concessionária Enel tel.: 0800 7272 120 Horário atend:24 horas por dia
● Anotar nome do (a) atendente e nº do protocolo
● Nosso nº de instalação

● Comgas- 0800-110197

● Administradora 

Fone:

Gerentes



Nome – (11)
Nome Assistente - (11)

Apólice de Seguro – 
Corretora – Supervisor -
Fone-

DICAS:
Quem devo acionar no condomínio quando...
Em caso de morte
Desrespeito ao Regulamento Interno: Tenha provas do fato (foto e 
vídeo) , registre no livro de ocorrências/portal  e chame o zelador. 
Reclamação de Funcionário: Comunique as más condutas ao zelador. 
MANUTENÇÃO
Cheiro de gás ou vazamento de água: Por ser uma emergência, avise o 
zelador imediatamente.
Morte natural – avise aos familiares, busque os contatos no cadastro 
disponível. Avise imediatamente ao síndico.
Polícia procurando morador-  certifique-se
Oficial de Justiça- Receba a notificação, é lei.É   só assinar o protocolo, isso 
não compromete em nada.
Não forneça as imagens sem autorização do síndico.
Vazamento de água do vizinho: Converse com o morador da unidade da
qual suspeita vir a água ou siga a orientação abaixo....
Vazamento de água - Parte 2: Acione síndico e zelador para identificar a
origem do problema (quebrando sua parede). Se for encanamento do
condomínio, este deve resolver. Se for tubulação de uma unidade, esta deve
arcar com o conserto.

Vazamento de água - Parte 3: Se o morador da unidade responsável pelo
problema se recusa a pagar o prejuízo, procure um advogado. 26
Reclamação da Administradora: Se solicitações não são atendidas,
comunique ao Síndico

TELEFONES ÚTEIS - RESUMO

*Preencha com os nomes, empresas, concessionárias e respectivos telefones

Zelador 11 

11 

11

190

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO

Rua

CEP            CIDADE ESTADO

CNPJ

SÍNDICA

SUB-SÍNDICO

PREPOSTO

POLICIA MILITAR

SAMU

192



193

199

147

195 RGI:

TELEFONE

0800110197

194/1188

1514

156

0800780191

1512

146

1407

CORPO DE BOMBEIRO

DEFESA CIVIL

POLÍCIA CIVIL

SABESP

ENEL

COMGAS

SEGURADORA

CONTRATOS

CFTV/INTERFONIA/TELEFONIA

ALARME/ CERCA

ELÉTRICA/PORTÕES

MANUT. ELEVADORES

BOMBAS

JARDINAGEM

ADMINISTRADORA

TELEFONES ÚTEIS

DESENT/ DEDETIZ/

SP 156
DESENT/ DEDETIZ/DESRATIZ 24 HRS 
JÚPITER

DESENT/ DEDETIZ/DESRATIZ 24 HRS 
POLAR

CHAVEIRO 24 HRS

CET

DETRAN

SUBPREFEITURA

PSIU DPTO PREFEITURA

CAMINHÃO PIPA

MANUTENÇÃO ELETRICA/ELETRICISTA 
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA/ENCANADOR 
FARMACIA

DISQUE SAUDE

CORREIOS

INSS

PROCON

RECEITA FEDERAL

SOS CRIANÇA

CFTV/INTERFONIA/TEL.

ALARME/ CERCA

ELÉTRICA/PORTÕES

MANUT. ELEVADORES

BOMBAS CBE

JARDINAGEM

ADMINISTRADORA
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