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DE / FROM : 
RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 
PARA / TO: AT : 
CLIENTES PBQP-H/SIAC 
 

Responsáveis Sistema de Gestão 
Qualidade 

 

REFERÊNCIA / REFERENCE : CIRCULAR 

 

 
Prezados Senhores  
 
Conforme já veículado pela Comissão Nacional do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade no Habitat), foi publicada a Portaria nº 383, de 14 de Junho de 2018, que aprovou o Novo 
Regimento Geral do SiAC, o qual faz um alinhamento com a ISO 9001:2015.  
 
Dentre as principais mudanças destaca-se a alteração no prazo de transição, que passa a ser de 365 dias, 
a contar da data de publicação desta Portaria, no D.O.U, ocorrida em 15.06.2018 (Regimento Geral, arts. 
37 a 39). No Regimento Específico, foi incluída uma terceira condição de excepcionalidade para o caso de 
auditorias sem existência de obras, referente à recertificação. (art. 9º). O Plano de Controle Tecnológico 
passa a ser exigido em todas as obras, não apenas nas obras de edificações (art. 24 do Regimento 
Específico). No Referencial Normativo, foi incluído o item 1.3, referente à inclusão da mentalidade de risco. 
As FAD's e os DATec's passam a ser aceitos, tanto nas entradas como nas saídas de projeto (itens 8.3.3 e 
8.3.5) A nova versão dos documentos encontra-se na seção "Projetos", "SiAC", "Documentos 
Relacionados" do site http://pbqp-h.cidades.gov.br. 
 
O referido Regimento Geral já está em vigor e disponível no link   
http://pbqp-h.cidades.gov.br/download_doc.php 
 
Solicitamos que as Organizações procedam o download do novo Regimento e leitura de seus requisitos, 
para fins de adequação de seu sistema de gestão da qualidade. 
 
Considerando o Anexo 1, Capítulo XI - Das Disposições Finais e Transitórias, do Regimento Geral, 
aprovado por esta Portaria do Ministério das Cidades, apresentamos a seguir, os critérios relacionados à 
transição da certificação para o mesmo. 
 
1. O.A.C. autorizados pela SiAC têm o prazo de transição de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a 
partir da data da publicação da Portaria supracitada que institui o presente Regimento Geral, ou seja, 
15.06.2018 a 15.06.2019. A partir dessa data, 15.06.2019, somente é possível realizar auditorias e emitir 
certificados de acordo com o novo Regimento do SiAC. 
 
2. O atendimento ao Regimento PBQP-H/SiAC será verificado pelo RINA durante uma auditoria periódica 
ou de recertificação (nas instalações da organização), não sendo necessária uma auditoria extraordinária. 
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A previsão para que o RINA inicie a realização de auditorias conforme novo Regimento supra é a partir de 
01.11.2018.  
 
3. Os contratos entre o RINA e as Organizações, estabelecidos conforme Regimento PBQP-H/SiAC:2017 
(antigo) passam a considerar automaticamente os requisitos do novo Regimento PBQP-H/SiAC a partir de 
01.11.2018. Previamente à realização da próxima auditoria planejada, uma análise crítica será efetuada 
pela Área Comercial do RINA e a Organização será comunicada sobre as novas condições da auditoria 
(eventuais alterações no número de dias de auditoria e amostragem de obras e instalações); 
 
4. Os certificados emitidos segundo o Regimento Geral do SiAC - Portaria no 13, de 06 de janeiro de 2017, 
em qualquer dos níveis de certificação, antes da data de publicação da Portaria que institui o presente 
Regimento Geral, terão sua validade respeitada. Durante a próxima auditoria planejada, a verificação da 
transição para o novo Regimento PBQP-H/SiAC deverá ser efetuada.  
 
5. Certificados emitidos segundo o Regimento Geral do SiAC - Portaria no 13 de 06 de janeiro de 2017, 
durante o prazo de transição de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, em qualquer dos níveis de 
certificação, terão como data de validade máxima a correspondente a 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias contados da data de emissão. Durante a próxima auditoria planejada, a verificação da transição para o 
novo Regimento PBQP-H/SiAC deverá ser efetuada.  
 
6. A Organização, antes da auditoria conforme novo Regimento PBQP-H/SIAC, deverá proceder com as 
seguintes ações: 
- atualização da documentação do SGQ em relação ao novo Regimento; 
- realização de auditoria interna com base no novo Regimento; 
- realização de análise crítica pela direção com base no novo Regimento; 
 
Em caso de dúvidas ou informações adicionais, favor contatar nossa Área Comercial. 
 
 
Atenciosamente, 
Jefferson Carvalho 
Diretor Executivo 
BU Certification – Americas Region 
 


