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Descrição
Titulo :
Aprova as seguintes revisões dos documentos de regulamentação do programa Qualinstal :
a) Qualinstal – Regimento Programa r05_050506
b) Qualinstal – Requisitos de Qualificação r15_050413
c) Qualinstal – Requisitos Complementares r17_050720
Título :
Aprova a agenda de datas limites para adequação das empresas que desejam se certificar no
escopo de instalações industrial de gases combustíveis conforme segue :
a) nível I : 30/06/2006
b) nível II : 30/12/2006
c) nível III : 30/06/2007
Titulo :
Aprova a possibilidade de condução de auditorias documentais, no período de 01/01/2006 a
30/06/2006 para nível I no escopo de instalação de gás industrial (II e IDC), desde que seja
auditada a realização de uma obra na empresa até 30/06/2006.
Título : Aprova as seguintes revisões dos documentos de regulamentação do
programa
Qualinstal :
a) Qualinstal – Regimento Programa r06_051027
b) Qualinstal – Requisitos Gerais r16_051027
c) Qualinstal – Requisitos Complementares r18_051128
d) Qualinstal – Requisitos de Materiais r00_051128
Título : Adequação de empresas aos escopos prediais.
Aprova a agenda de datas limites para adequação das empresas que desejam se certificar
nos
escopos de serviços de instalações prediais residenciais conforme segue :
a) nível I : 30/12/2006
b) nível II : 30/12/2007
c) nível III : 30/06/2008
Título : documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova as seguintes revisões dos documentos de regulamentação do programa Qualinstal;
a) Qualinstal - Requisitos de Materiais_r1_060131.
b) Qualinstal - Regimento do Programa _r07_060215.
Título : documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova as seguintes revisões dos documentos de regulamentação do programa
ABRINSTAL/Qualinstal;
a) Qualinstal – Regimento Geral_r08_070601 em substituição à versão r07_060215
b) Qualinstal – Requisitos Gerais_r17_070601 em substituição à versão r16_051027
c) Qualinstal – Requisitos Complementares_r18_070601 em substituição à versão
r18_051128
d) Qualinstal – Requisitos Específicos Gases Combustíveis_r00_070601
Cancela as seguintes revisões dos documentos de regulamentação do programa
ABRINSTAL/Qualinstal;
a) Qualinstal – Requisitos de Materiais_r01_060131
Título:
Revoga a resolução 002 e estabelece data limite para adequação das empresas que
desejam
se certificar no escopo de instalações industriais de gases combustíveis conforme segue:
a) nível III: 30/06/2009
As empresas que desejarem se certificar até a data limite estipulada, pode fazê-lo desde que
atendido o nível II do Qualinstal.
Título : documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova as seguintes revisões dos documentos de regulamentação do programa
ABRINSTAL/Qualinstal;
a) Qualinstal - Regimento Geral r09_090105 em substituição à versão r08_070601
b) Qualinstal - Requisitos Técnicos e de Gestão_r18_090105 em substituição à versão
Qualinstal – Requisitos Gerais r17_070601
d) Qualinstal - Regimento Específico Gases Combustíveis r01_090115 em substituição à
versão r00_070601
Cancela as seguintes revisões dos documentos de regulamentação do programa
ABRINSTAL/Qualinstal;
a) Qualinstal – Requisitos Complementares_r18_070601
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Esta documentação entra em vigor a partir de Janeiro/2009 e estabelece o período de
adequação aos novos requisitos e condições do Qualinstal até 01/07/2009 - a partir desta
data inicia-se a aplicação formal dos novos documentos.
Título : alteração Regimento Específico – Declaração de Adesão
Aprova o envio da Declaração de Adesão ao Qualinstal e do certificado de conformidade
associado à especialidade técnica, ao CT (Secretaria Abrinstal), através de fax ou e-mail.
Título : definição de prazos para realização da Avaliação da Conformidade
Fica definido o prazo de dois meses de antecedência para a solicitação pelas empresas
instaladoras de uma Avaliação da Conformidade.
Fica definido o prazo de até dois meses após a data da Avaliação da Conformidade para
publicação do certificado pelos OAC’s
Título : documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova novas versões dos documentos de regulamentação do programa
ABRINSTAL/Qualinstal:
a) Qualinstal – RG-01 - Regimento Geral r10 01 Jul 2011 em substituição à versão Qualinstal
– RG-01 - Regimento Geral_r09_ 090105
b) Qualinstal – RT-01 – Regulamento de Certificação – Requisitos Técnicos e de Gestão_r19
01 Jul 2011 em substituição à versão Qualinstal – Requisitos Técnicos e de
Gestão_r18_090105
c) Qualinstal – RE-01 - Regulamento Específico de Certificação Empresas Instalação Gases
Combustíveis r02 01 Jul 2011 em substituição à versão Regimento Específico Gases
Combustíveis r01_090115
d) Qualinstal – RE-02 - Regulamento Específico Inspeção Instalação Gases Combustíveis r00
01 Jul 2011
e) Qualinstal – RE-03 - Regulamento Específico de Certificação Empresas Instalação
Elétrica_r01 01 Jul 2011
f) Qualinstal – RE-04 - Regulamento Específico de Certificação Empresas Instalação
Hidráulica e Sanitária_r00 01 Jul 2011
g) Qualinstal – RE-05 - Regulamento Específico de Certificação Empresas Instalação
Combate à Incêndios_r00 01 Jul 2011
h) Qualinstal – RE-06 - Regulamento Específico de Certificação Empresas Instalação
Telecomunicações_r00 01 Jul 2011
Esta documentação entra em vigor a partir de Julho/2011 e estabelece o período de
adequação aos novos requisitos e condições do Qualinstal até 01/01/2012 - a partir desta data
inicia-se a aplicação formal dos novos documentos.
Título : documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova novas versões dos documentos de regulamentação do programa
ABRINSTAL/Qualinstal:
a) Qualinstal - RG01 - Regimento Geral r11_01 Nov 2012 em substituição à versão Qualinstal
– RG-01 - Regimento Geral r10 01 Jul 2011 – REVOGADO E SUBSTITUÍDO
b) Qualinstal - RT01 - Regulamento Certificação - Requisitos Técnicos e de Gestão r20_01
Nov 2012 em substituição à versão Qualinstal – RT-01 – Regulamento de Certificação –
Requisitos Técnicos e de Gestão_r19 01 Jul 2011 – REVOGADO E SUBSTITUÍDO
c) Qualinstal - RE01 - Regulamento Específico Certificação Empresas Instalação Gases
Combustíveis r3_01 Nov 2012 em substituição à versão Qualinstal – RE-01 - Regulamento
Específico de Certificação Empresas Instalação Gases Combustíveis r02 01 Jul 2011 –
REVOGADO E SUBSTITUÍDO
d) Qualinstal - RE02 - Regulamento Específico Inspeção Instalação Gases Combustíveis
r1_01 Nov 2012 em substituição à versão Qualinstal – RE-02 - Regulamento Específico
Inspeção Instalação Gases Combustíveis r00 01 Jul 2011 – REVOGADO E SUBSTITUÍDO
e) Qualinstal - RE03 - Regulamento Específico Certificação Empresas Instalação Elétrica
r2_01 Nov 2012 em substituição à versão Qualinstal – RE-03 - Regulamento Específico de
Certificação Empresas Instalação Elétrica_r01 01 Jul 2011 – REVOGADO E SUBSTITUÍDO
f) Qualinstal - RE04 - Regulamento Específico Certificação Empresas Instalação HidroSanitária e Águas Pluviais r2_01 Nov 2012 em substituição à versão Qualinstal – RE-04 Regulamento Específico de Certificação Empresas Instalação Hidráulica e Sanitária_r00 01
Jul 2011
g) Qualinstal - RE05 - Regulamento Específico Certificação Empresas Instalação Combate a
Incêndios r1_01 Nov 2012 em substituição à versão Qualinstal – RE-05 - Regulamento
Específico de Certificação Empresas Instalação Combate à Incêndios_r00 01 Jul 2011
h) Qualinstal - RE06 - Regulamento Específico Certificação Empresas Instalação
Telecomunicações r1_01 Nov 2012 em substituição à versão Qualinstal – RE-06 Regulamento Específico de Certificação Empresas Instalação Telecomunicações_r00 01 Jul
2011.
Esta documentação entra em vigor a partir de Novembro/2012 e estabelece o período de
adequação aos novos requisitos e condições do Qualinstal até 01/05/2013 - a partir desta data
inicia-se a aplicação formal dos novos documentos.
Título: definição de prazos para realização da Avaliação da Conformidade (auditoria)
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Revoga a resolução 011 com data de 31/07/2009 e ficam definidos os seguintes prazos:
- Quatro meses antes do vencimento do Certificado para a Empresa Instaladora realizar o
agendamento da Avaliação da Conformidade junto ao OAC.
- Setenta e cinco dias para a realização da auditoria.
- Dois dias úteis para o auditor enviar para a Empresa Instaladora a documentação referente
à Avaliação da Conformidade.
- Quinze dias, em caso de apontamentos de não conformidades, para a Empresa Instaladora
encaminhar para o auditor, planos de ações corretivos necessários.
- Dois dias úteis para o auditor avaliar e aceitar os planos de ações, bem como encaminhar
para a Comissão Técnica do OAC, a documentação pertinente ao processo de Avaliação da
Conformidade.
- Dez dias para a Comissão Técnica do OAC avaliar e encaminhar para a Comissão de
Certificação, o processo de Avaliação da Conformidade.
- Dez dias para a Comissão de Certificação avaliar o processo de Avaliação da Conformidade.
- Dez dias para o OAC emitir o certificado e encaminhar para a Empresa Instaladora e para a
Secretaria da ABRINSTAL.
- Dez dias, após o recebimento do Termo de Adesão conforme o Certificado válido, para
ABRINSTAL incluir informações da Empresa Instaladora Certificada no site do Qualinstal
(www.qualinstal.org.br).
Título : documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova novas versões dos documentos de regulamentação do programa
ABRINSTAL/Qualinstal:
a) Qualinstal - RG01 - Regimento Geral r12_01 MAR 2014 em substituição à versão Qualinstal
– RG-01 - Regimento Geral r11 01 Nov 2012
b) Qualinstal - RT01 - Regulamento Certificação - Requisitos Técnicos e de Gestão r21_01
MAR 2014 em substituição à versão Qualinstal – RT-01 – Regulamento de Certificação –
Requisitos Técnicos e de Gestão_r20 01 Nov 2012
Esta documentação entra em vigor a partir de Março/2014 e estabelece o período de
adequação aos novos requisitos e condições do Qualinstal até 01/09/2014 - a partir desta data
inicia-se a aplicação formal dos novos documentos.
Título : documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova nova versão do documento de regulamentação do programa ABRINSTAL/Qualinstal:
a) Qualinstal - RE03 - Regulamento Específico Certificação Empresas Instalação Elétrica
r3_01 JUL 2014 em substituição à versão Qualinstal – RE-03 - Regulamento Específico de
Certificação Empresas Instalação Elétrica_r02 01 Nov 2012
Este documento entra em vigor a partir de Julho/2014 e estabelece o período de adequação
aos novos requisitos e condições do Qualinstal até 01/01/2015 - a partir desta data inicia-se a
aplicação formal do novo documento.
Título: documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova nova versão do Manual de Uso da Marca de Identificação da Conformidade do
QUALINSTAL do programa ABRINSTAL/Qualinstal:
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Este documento entra em vigor a partir de Julho/2014.
Título : documentos do programa – aprovação de Regulamentos
Aprova novas versões dos documentos de regulamentação do programa
ABRINSTAL/Qualinstal:
a) Qualinstal - RE07 - Regulamento Específico Certificação Empresas Instalação Aquecimento
Solar r0_ 01 ABR 2015;
b) Qualinstal - RE08 - Regulamento Específico Inspeção Instalação Elétricas_r0_01 ABR 2015
.
Esta documentação entra em vigor a partir de Abril/2015 e estabelece o período de adequação
aos novos requisitos e condições do Qualinstal até 01/10/2015 - a partir desta data inicia-se a
aplicação formal dos novos documentos.
Título : documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova nova versão dos documentos de regulamentações do programa
ABRINSTAL/Qualinstal:
a) Qualinstal - RE01 - Regulamento Específico Certificação Empresas Instalação Gases
Combustíveis r4_01 Set 2015 em substituição à versão Qualinstal - RE01 - Regulamento
Específico Certificação Empresas Instalação Gases Combustíveis r3_01 Nov 2012
b) Qualinstal - RE02 - Regulamento Específico Inspeção Instalação Gases Combustíveis
r2_01 Set 2015 em substituição à versão Qualinstal - RE02 - Regulamento Específico
Inspeção Instalação Gases Combustíveis r1_01 Nov 2012.
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a) Manual de Uso da Marca de Identificação da Conformidade do QUALINSTAL_r6_01 JUL
2014
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Estes documentos entram em vigor a partir de Setembro/2015 e estabelece o período de
adequação aos novos requisitos e condições do Qualinstal até 01/03/2016 - a partir desta data
inicia-se a aplicação formal destes novos documentos.
Título: documentos do programa – aprovação de revisões
Aprova nova versão do Manual de Uso da Marca de Identificação da Conformidade do
QUALINSTAL do programa ABRINSTAL/Qualinstal:

01/09/2015

Revoga a
Resolução
017

a) Manual de Uso da Marca de Identificação da Conformidade do QUALINSTAL_r7_01 SET
2015 em substituição à versão Manual de Uso da Marca de Identificação da Conformidade do
QUALINSTAL_r6_01 JUL 2014
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Este documento entra em vigor a partir de Setembro/2015.
Título: alteração do RT01 – Regulamento Certificação – Requisitos Técnicos e de
Gestão_r21_01 MAR 2014
Altera o capítulo 6. Requisitos de Materiais, item 6.1 Requisitos Gerais, na tabela de
Sistemática de Controle (2), excluindo o texto “por lote de comercialização ou lote de
produção”, ficando com a seguinte redação final:
- laudo técnico de conformidade com os requisitos técnicos, emitido pelo fabricante.
Título: alteração do RT01 – Regulamento Certificação – Requisitos Técnicos e de
Gestão_r21_01 MAR 2014

Vigente/

11/08/2016

Vigente

11/08/2016

Vigente

11/08/2016

Vigente

Altera o capítulo 5. Requisitos de Competência e Treinamentos, item 5.1 Requisitos Gerais,
na tabela de Sistemática de Controle (2), para a seguinte redação:
- laudo de avaliação de conformidade com as competências requeridas, emitido por entidade
independente de reconhecida competência perante o mercado, ou
- laudo de avaliação de conformidade com as competências requeridas, resultado da avaliação
de evidencias objetivas em habilidades, conhecimentos, treinamentos (internos ou externos),
experiências, emitido pela empresa através de profissional habilitado.
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Título: alteração do RT01 – Regulamento Certificação – Requisitos Técnicos e de
Gestão_r21_01 MAR 2014
Inclui no capítulo 5. Requisitos de Competência e Treinamentos, item 5.1 Requisitos Gerais,
na tabela de Sistemática de Controle (rodapé Notas), a seguinte redação:
Nota 4: o profissional habilitado é a pessoa devidamente graduada e com registro no
respectivo órgão de classe, com a autoridade de elaborar e assumir responsabilidade técnica
sobre projetos, instalações e ensaios.

