
REALIZE SUA IPG ATE: 

30/06/19  

Comunicado sobre 

a Inspeção Periódica 

de  Gas  (IPG) 

A segurança no uso do  gas  é um assunto sério 

que merece toda a sua atenção e cuidado. 

Por lei, todo consumidor residencial ou comercial 

deve realizar a inspeção periódica de  gas  (IPG) 

para garantir que todas as instalações prediais 

de  gas  dos imóveis estejam de acordo com 

as normas de segurança vigentes. 

Para cumprir a Lei no 6.890, 

e atentos à sua segurança 

e à de sua família, fazemos um 

alerta sobre a contratação de uma 

empresa habilitada pelo Inmetro 

para realizar esse serviço de IPG, 

uma vez que não executamos 

tais inspeções. 

Informamos aos clientes que obtiveram aprovação 

de seus projetos de instalações prediais de  gas  

canalizado para fins de "habite-se',' com base 

no Decreto n°23.317/1997, que aprovou o 

Regulamento de Instalações Prediais de  Gas  

Canalizado do Estado do Rio de Janeiro  (RIP),  

que as inspeções realizadas pelas empresas 

inspetoras credenciadas pelo Inmetro utilizarão 

os critérios técnicos do  RIP  

A relação das empresas habilitadas pelo 

lnmetro está disponível no  site  do Inmetro: 

www.inmetro.gov.br  

Assim como no nosso  site:  

www.naturgy.com.br/ipg  

gst) Consulte e veja a que melhor 

lhe atende. 

Após a realização da inspeção, sere emitido 

um laudo com o resultado da inspeção realizada 

pela empresa habilitada e contratada por  voce.  

Se o resultado for "Conforme", seu imóvel 

receberá um selo de autovistoria de gás, com 

a validade de cinco anos. Para outros resultados, 

dependendo do risco, pode haver a necessidade 

de contratar uma empresa para realizar os reparos 

apontados e depois agendar uma reinspegão. 

Você pode verificar a relação das empresas 

credenciadas para fazer esses reparos no  site  

do Sindistal: 

www.sindistal.org.br/lista-de-empresas-certificadas/  

Importante: Se durante a inspeção for identificada 

uma situação de risco, o fornecimento de  gas  poderá 

ser interrompido* temporariamente ate que nos 

seja enviado o resultado de uma reinspegão indicando 

o laudo "Conforme Nos casos de suspensão 

de fornecimento de  gas,  sere cobrada uma taxa 

de religação. 

Confira todas essas informações sobre a Inspeção 

Periódica de Gás (IPG) no  site  da Concessionária: 

www.naturgy.com.br/ipg  

*As situações que podem levar 6 interrupção do fornecimento 

são as que põem em risco a vida das pessoas que residem 

no local e dizem respeito a vazamentos de  gas,  emissão de 

mon6xido de carbono e inexistência de ventilação. 

Inspeção Periódica de Gás é Lei. 

E para a segurança de todos. 



Laudo 2 

Conforme com restrição 

1 	Providenciar os reparos necessários 

com empresas qualificadas; 

www.sindistal.org.br/lista-de-empresas-certificadas/  

2 	Chamar o 01A contratado na primeira inspeção 

para que faça a reinspegão. Se o laudo agora 

for "Conforme',' 6 só garantir que o 01A tenha 

comunicado o resultado à Concessionária; 

3 	Se o resultado ainda for diferente 

de "Conforme',' agilize os reparos e repita os 

passos 1 e 2 até chegar ao laudo "Conforme" 

Dicas Importantes: 

Depois de escolher uma das empresas e agendar a inspeção, é importante entender 

o que fazer a partir dos três laudos possíveis da IPG: 

Laudo 1: "Conforme" 

Laudo 2: "Conforme com restrição" 

Laudo 3: "Não conforme'.' 

Entenda como agir! 

EV 

.: 	Laudo 1 

-" 	Conforme 

Executar uma nova IPG daqui a cinco anos. 

C5( 
=: 	Laudo 3 

- 	1\15o conforme 

1 	Providenciar os reparos necessários 

com empresas qualificadas 

www.sindistal.org.br/lista-de-empresas-certificadas/  

2 	Chamar o 01A contratado na primeira 

inspeção para que faça a reinspegão; 

3 	Preencher o pedido de religação 

provisória de gás; 

4 	Se o resultado agora for "Conforme; 

é só garantir que o 01A comunique 

o laudo à Concessionária. 0 fornecimento 

de gás será restabelecido, pela  Gas  Natural 

Fenosa, após o recebimento do laudo. 

5 	Se o resultado dessa reinspegão for diferente 

de "Conforme" refaça os passos 1, 2 e 3 

até a solução de todos os problemas. 

ti 
o 

importante ressaltar que na reinspeção não é iniciado um novo processo. 

Nesse caso, o cliente só volta ao sistema e tem a religação de seu Os com 

um laudo "Conforme 

Fique de olho nos prazos e faça os reparos necessários com rapidez, 

evitando a suspensão do fornecimento de gás. 

Para mais informações, acesse: 

www.naturgy.com.br/ipg  
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