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STATE FIRE MARSHAL

Limpeza ou Inspeção de Sistemas de Exaustão de Cozinha Comercial
O Chefe do Corpo de Bombeiros Estadual emite licenças a empresas e indivíduos que inspecionam e
lidam com sistemas fixos de extinção de incêndio.
Confira em nosso website http://elicense.chs.state.ma.us/DFS_Verification/Search.aspx
para verificar as licenças individuais e de empresas.

Qualquer pessoa envolvida na limpeza ou na inspeção dos sistemas de exaustão de cozinha
comercial deve manter um certificado de competência emitido pelo Chefe do Corpo de
Bombeiros Estadual. Todos os tipos de limpeza e inspeções que atualmente ocorrem devem
respeitar o novo regulamento.
Inspeções
Conforme à legislação anti-incêndio de Massachusetts, Edição 527 CMR 1.00 e NFPA 96 –
2011, sistemas de exaustão de cozinha comercial devem ser inspecionados devido ao acúmulo
de gordura de acordo com a tabela abaixo:
Calendário da Inspeção relacionada ao Acúmulo de Gordura
Tipo ou volume de comida

Frequência das inspeções

Sistemas envolvendo cozimentos com combustível sólido

Mensal

Sistemas envolvendo grande volume de comida tais como
cozinha 24 horas, cozimento em char broiler ou panela wok

Trimestral

Sistemas com operações envolvendo volume moderado de comida

Semestral

Sistemas envolvendo pequeno volume de comida, tais como os de
igrejas, acampamentos escolares, negócios estacionais e casas de repouso

Anualmente

Com base nos resultados da inspeção, uma determinação é expedida pelo inspetor para que o
sistema seja limpo.
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Licenças
Existem dois níveis de Certificado de Competência disponíveis. Ambos exigem que o indivíduo
passe por um exame escrito oferecido pelo Gabinete do Chefe dos Bombeiros Estadual.
Tipo 1: Este Certificado de Competência é expedido para aqueles indivíduos que estão no ramo
de limpeza e inspeção de sistemas de exaustão de cozinha comercial. Requer que o indivíduo
tenha inspecionado / limpado sistemas de exaustão de cozinha comercial por um mínimo de 500
horas.
Tipo 2: Este Certificado "restrito" de Competência é expedido para aqueles indivíduos que
realizam atividades de limpeza para as instalações de cozinha comercial que possuem ou
operam.
Limpeza com uma Licença Tipo 2
O proprietário ou operador de uma cozinha comercial, ou funcionários da mesma não devem ser
proibidos de realizar a limpeza e a remoção da gordura em coberturas, equipamentos que
acumulam gordura, ventiladores, dutos e outros aparelhos em sua própria cozinha comercial
desde que o proprietário ou operador possua um Certificado "restrito" de Competência. O
certificado restrito de competência não permite que o titular do certificado possa realizar
serviços de limpeza para outras instalações de cozinha comercial. Os proprietários e operadores
ainda vão precisar de uma pessoa que possua Certificado de Competência do tipo 1.
As inspeções devem ser feitas por Titulares da Licença do Tipo 1
As inspeções devem ser feitas por titulares da licença do tipo 1. Titulares das licenças
restritas do tipo 2 não podem realizar inspeções, apenas a limpeza de sistemas de sua
própria propriedade.

Aviso de não conformidade
Se alguém que possui um Certificado Competência descobre que qualquer instalação de cozinha
comercial não esteja de acordo com o Regulamento 527 CMR 1.00 (relativo ao acúmulo de
gordura), uma notificação por escrito deve ser dada ao corpo de bombeiros local dentro de 48
horas e uma cópia da mesma ao proprietário das instalações.
O proprietário / operador de um edifício deve guardar todos os registros de limpeza e inspeção
por um período de pelo menos três anos.
Informações adicionais sobre este programa podem ser encontradas em www.mass.gov/dfs,
incluindo uma cópia não oficial dos regulamentos, aplicativos e informações do exame.
Caso haja dúvidas em relação ao Regulamento, ou problemas de conformidade, por favor,
contate a Central para a Conformidade do Código no telefone 978-567-3375 ou no oeste de
Massachusetts no (413) 587-3181.

