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INSTRUÇÃO DPP/GEM N° 14 

 
CONDIÇÕES MÍNIMAS DAS INSTALAÇÕES DE 
AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO 
MECÂNICA PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA 
PARA A LIBERAÇÃO DE CERTIFICADO DE 
FUNCIONAMENTO 

 
O GERENTE DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA MECÂNICA DA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DA COMPANHIA MUNICIPAL 
DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 197 do Decreto 22281, de 19 de novembro de 2002, 
 

RESOLVE: 
 

Dar nova redação a Instrução DPP/GEM Nº 12, anteriormente publicada no D.O M. de 
20/06/2002, substituindo-a, face a necessidade de atualização dos termos desta, com relação  à 
instituição do Decreto nº 22281 de 19/11/2002 que estabelecer condições mínimas da 
instalação e da edificação, a serem atendidas por ocasião da solicitação de vistoria para 
liberação do Certificado de Funcionamento de instalações de ar condicionado e ventilação 
mecânica, na forma do Anexo à esta Instrução. 
 

As condições estabelecidas nesta Instrução não isentam a empresa instaladora do 
cumprimento integral das exigências  do Decreto 22281, de 19 de novembro de 2002, e das 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
 

Esta Instrução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

ANEXO 
 

CONDIÇÕES MÍNIMAS DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E 
VENTILAÇÃO MECÂNICA PARA A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA A 
LIBERAÇÃO DE CERTIFICADO DE FUNCIONAMENTO 
 
 
1 - O pedido de vistoria para a liberação do Certificado de Funcionamento, só poderá ser feito 

após a conclusão integral da instalação, ou seja, com todos os equipamentos instalados e 
em condições de funcionamento. 

 
2 - No ato da vistoria para a liberação do Certificado de Funcionamento, o Engenheiro 

Responsável Técnico pela empresa instaladora, deverá estar presente, a fim de acompanhar 
a vistoria. 

 
2.1 - Na impossibilidade do comparecimento do Engenheiro Responsável Técnico ao local 

da obra, na ocasião da vistoria, esse deverá indicar um outro profissional, funcionário 
da empresa instaladora, que tenha habilitação e registro no CREA-RJ em 
conformidade com as exigências da instalação. 
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3 - No ato da vistoria, o Engenheiro Responsável Técnico pela instalação ou o Profissional por 
ele indicado, deverá estar munido de equipamentos de medição aferidos e próprios para a 
avaliação das variáveis de projeto. 

 
4 - A empresa instaladora deverá apresentar, quando da solicitação de vistoria para a liberação 

do Certificado de Funcionamento para a instalação, uma planilha com as medições dos 
níveis de ruído, medidos no meio externo, gerados por todos os equipamentos 
funcionando simultaneamente, atendendo aos procedimentos de medição da NBR 10151 
da ABNT, incluindo croquis com indicação, para cada medição, da localização da 
vizinhança, da localização da fonte, direção e distância do aparelho de medição à fonte de 
ruído. Os valores obtidos deverão estar dentro do permitido para o local, de acordo com o 
zoneamento do local da instalação e com o período de operação do sistema 
(diurno/noturno);  caso haja reclamação futura, o nível de ruído permitido será o prescrito 
pelo zoneamento do local onde for observado o incômodo.  
Na planilha deverão  constar as seguintes informações: 
a) Endereço da obra, 
b) Número da Memória Descritiva a que se refere o Certificado de Funcionamento, 
c) Horário de início e término da operação dos sistemas constantes do Certificado de 

Funcionamento, 
d) Valor do ruído de fundo obtido nas medições. 

Nota: o valor do ruído de fundo é o valor medido com todos os sistemas constantes do 
Certificado de Funcionamento mantidos desligados. 

e)  Data e hora da realização das medições. 
f) Assinatura do Engenheiro Responsável Técnico pela Instalação. 

 
5 - A empresa instaladora deverá agendar previamente a vistoria com o proprietário do 

estabelecimento ou edificação onde se encontra a instalação a ser vistoriada, de forma a 
viabilizar a realização da vistoria, permitindo assim o acesso total aos locais onde estão 
assentados os equipamentos da instalação e aos ambientes da edificação atendidos pela 
instalação. 

 
6 - Nas instalações de sistemas de exaustão mecânica de cozinha, no ato da vistoria a empresa 

instaladora deverá fornecer os materiais necessários à realização dos teste de campo e o 
proprietário deverá estar com todos os equipamentos de cocção em condições de operação 
e com material que possa gerar efluentes da cocção (óleo, gordura, etc.). 

 
7 - A empresa instaladora deverá apresentar planilhas de Pré-teste, contendo o endereço da 

instalação, o número do processo administrativo de licenciamento, o tipo de sistema, com 
todas as variáveis de projeto, tais como valores das vazões de ar, das temperaturas, etc., 
indicados no projeto e os valores alcançados nas medições, assinadas pelo Engenheiro 
Responsável Técnico pela instalação. 

 
8- A empresa instaladora deverá atender ao parágrafo 2º do artigo 115 do Decreto nº 22.281 

de 19/11/2002, quando da solicitação de vistoria para a liberação do Certificado de 
Funcionamento para a instalação, apresentando a ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) do CREA-RJ do engenheiro de segurança responsável pela instalação do sistema 
de extinção de incêndio.  


