22/11/2019

Crea-MG Barragens

DESAFIOS

www.crea-mg.org.br/especial/barragens/

1/5

22/11/2019

Crea-MG Barragens

CREA-MG
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SEGURANÇA



PL250/2019 • Confea

Informe o REE e a senha encaminhadas por ofício e preencha os dados sobre
responsáveis técnicos e ARTs da barragem a ser fiscalizada.
Acesse aqui!

OBJETIVO
Contribuição para a segurança das
barragens em Minas Gerais
Com este esforço o Crea-MG objetiva colaborar com a
fiscalização das barragens de rejeito industrial, da
mineração e de água, com o intuito de avaliar a segurança
por meio da atuação correta dos profissionais da
Engenharia.

SNISB (Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens)

Mapa contendo dados das barragens
inseridas no SNISB pelas entidades
fiscalizadoras

Grupo de Trabalhos para Fiscalização de
Barragens do CREA-MG (GT-Barragens)
ACESSE
AQUI!
SIGA-NOS





SNISB (Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens)

Mapa contendo dados das barragens
inseridas no SNISB pelas entidades
fiscalizadoras

www.crea-mg.org.br/especial/barragens/

ACESSE
AQUI!
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Formulário

Decisão PL

Informe o REE e a senha encaminhadas por e-mail.

Sessão Plenária Ordinária 1.487 • Sistema
Confea/Crea

PREENCHER
SAIBA MAIS

Passo a passo para fiscalização de
barragens

Documentos
Decisões e documentos importantes para a
Fiscalização de Barragens.

SAIBA MAIS

Principais dúvidas (FAQ)
www.crea-mg.org.br/especial/barragens/
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O campo “Declaração de Estabilidade” deve ser preenchido de que forma?

Deve constar o número da ART, se já há um campo especí co em segurança que requer a ART?

No caso das contratadas entendemos que as informações sobre os registros ou vistos no Crea e a ARTs dos responsáveis técnicos são de
responsabilidade da empresa terceira. Esse entendimento está correto?

No campo “ARTs de cargo ou função de execução” estamos preenchendo com o nome da empresa, o nº da ART, o responsável técnico e o
escopo do serviço. Está correto preencher desta forma?

Contato


Endereço: Av. Álvares Cabral, 1.600 • Santo Agostinho • BH/MG



Telefones 0800 0312732



E-mail: fiscaliza@crea-mg.org.br

Vídeo institucional Crea-MG

Play
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Engenheiro de minas

Newton Reis de Oliveira Luz
Supervisor de Fiscalização da Mineração

Superintendência de Fiscalização e Atendimento

Diretor Regional da ABREMI em Minas Gerais
Av. Alvares Cabral, 1600 - Belo Horizonte - MG
+55 (31) 3299 8998 +55 (31) 986638226 | newton.reis@crea-mg.org.br
www.crea-mg.org.br

Informação de contato adicionada pelo IBRAM

João Augusto Hilário

Coordenador da CEGM e GTBarragem, Conselheiro e Membro da COTC do CREA MG
Presidente da ASSEMG (Associação dos Engenheiros de Minas do Estado MG)
joao.ahilario@yahoo.com.br e joao.hilario@crea-mg.org.br
Oi (33) 98851-4746 e (31) 98415-6348 (TIM )

