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Programa de inspecção obrigatória da Construção e  

Programa de inspecção obrigatória Janela  

 

Introdução 

 

Negligência edifício tem sido um problema de longa data em Hong Kong. Com edifícios 

envelhecimento, incidentes, tais como lascas de concreto e janelas caindo de alturas acontecer 

de tempos em tempos. Estes apresentam riscos de segurança para os usuários do edifício e 

transeuntes, e os proprietários têm para assumir as responsabilidades de compensação 

enormes. A causa principal é que alguns proprietários não têm consciência de manutenção do 

edifício e não levar a sério a responsabilidade de vistoria e manutenção periódica de suas 

próprias propriedades. 

 

"É melhor prevenir do que remediar". Se os proprietários podem inspeccionar regularmente os 

seus edifícios, identificar problemas numa fase precoce e realizar obras de reparação, os 

acidentes podem ser evitados. A política de fiscalização de obras e inspeção obrigatória janela 

obrigatória foi em preparação há anos, e a comunidade também exaustivamente discutido o 

assunto. O Governo realizou duas rodadas de consulta pública em 2003 e 2005. O consenso da 

comunidade obtida é que os proprietários devem ser responsáveis pela manutenção adequada 

e reparação dos edifícios e arcar com os custos necessários. Com base nesse consenso, o 

Governo anunciou em 2007 que iria legislar para a implementação do regime obrigatório de 

fiscalização de obras (MBIS) eo esquema de inspecção obrigatória janela (MWIS), exigindo que 

os proprietários regularmente inspecionar e reparar seus prédios e janelas. O Governo 

também irá fornecer a assistência adequada aos proprietários. 

 

O Governo foi posteriormente consultado o Conselho Legislativo (LegCo) e organismos 

profissionais relativas à inspecção de construção e reparação sobre o modus operandi dos 

sistemas a fim de refinar os detalhes. O Governo tem implementado várias medidas de apoio 

para os proprietários, e obtido o acordo de Hong Kong Housing Society (HKHS) e da 

Reabilitação Urbana Authority (URA) para ajudar a prestar assistência aos proprietários 

carentes. 

 

Os Edifícios (alteração) Bill 2010 foi introduzida no LegCo em fevereiro de 2010 para o 

escrutínio dos deputados. Ele foi aprovado no final de Junho de 2011 como dos edifícios 

(emenda) de 2011 e Portaria da subsidiária foram publicados no Diário em 28 de outubro de 



2011. Esta página apresenta as principais características dos edifícios (Amendment) Ordinance 

2011 para a aplicação dos regimes, e enumera as medidas de apoio para os proprietários. 

 

Edifícios (alteração) Portaria 2011 

 

Quais são as exigências previstas na legislação? 

 

Os Edifícios (alteração) Portaria 2011, apresenta os instrumentos de mercado e MWIS. 

 

Sob o MBIS, os proprietários de edifícios com 30 anos ou superior (exceto de edifícios 

residenciais que não excedam 3 pisos) será exigida a realização de inspecções (e, se 

necessárias obras, reparação) das partes comuns, paredes externas e as projeções dos 

edifícios, uma vez cada 10 anos. 

 

Sob os MWIS, os proprietários de edifícios com 10 anos ou acima (exceto de edifícios 

residenciais que não excedam 3 andares) são obrigados a realizar inspecções (e, se necessárias 

obras, reparação) de todas as janelas dos edifícios uma vez a cada 5 anos.  

 

 

 

Será que todos os edifícios que satisfaçam os requisitos de idade de construção têm de realizar 

edifício obrigatória e inspeções de janelas ao mesmo tempo? 

 

O Departamento de Edifícios (BD) vai tomar providências para espalhar-se edifícios de 

construção que satisfaçam as idades especificadas para a realização de inspeções, e selecione 

um número adequado de edifícios para realizar inspeções e construção de janelas em cada 

trimestre.  

Como vai o Governo selecionar edifícios alvo? 

 

O BD vai selecionar edifícios alvo para a realização de construção obrigatória e inspeções 

janela de acordo com fatores como idade edifício, a construção de condição, os registros de 

reparação, localização, etc Ao selecionar edifícios alvo, o BD vai fazer referência ao 

aconselhamento de júris composto por comunidade representantes e profissionais. 



Para minimizar a perturbação aos proprietários, o BD vai se esforçar para sincronizar a 

implementação dos instrumentos de mercado e MWIS. Edifícios selecionados para os MBIS 

também será selecionado para MWIS sob o mesmo ciclo, tanto quanto possível, de modo que 

os proprietários podem realizar inspecções e obras de reparação sob dois regimes 

simultaneamente.  

Quais são os procedimentos no âmbito da construção e sistemas de inspecção obrigatória 

janela? 

(1) As questões BD nota para os proprietários de cada edifício-alvo selecionado, obrigando-os 

a realizar inspecções (e, se necessárias obras, reparação) em relação às partes comuns, 

paredes externas e as projeções (MBIS) e / ou janelas ( MWIS) dentro de prazos especificados.  

(2) Proprietários nomear inspectores para efectuar inspecções.  

(3) Os inspectores realizar construção e / ou inspeções janela, em conformidade com os 

requisitos da BD, e recomendar se o reparo for necessário.  

(4) Se reparo for necessário, os proprietários têm de nomear contratados para realizar a 

construção necessária e / ou obras de reparação da janela, e nomear inspetores para fiscalizar 

as obras.  

(5) Após a conclusão das obras de reparação, os inspectores vão realizar exames e testes, e 

apresentar relatórios ao BD.  

(6) O BD vai notificar os proprietários que tenham cumprido os requisitos de inspeção 

obrigatória.  

 

 

 

Como vai o Governo lidar com as obras de construção não autorizadas (UBWs) identificadas 

durante as inspecções obrigatórias de construção? 

 

Inspectores no âmbito dos instrumentos de mercado têm de informar os UBWs BD em partes 

comuns e nas paredes externas de edifícios. O BD vai tratar UBWs tais, em conformidade com 

a política estabelecida UBWs execução. O Departamento vai priorizar a ação de execução 

contra UBWs representem um perigo óbvio ou iminente para vidas e propriedades ou aqueles 

que são recém-construído, exigindo proprietários para demolir o mesmo.  

 

 

 



Como vai o Governo regular os prestadores de serviços? 

 

O Governo vai assegurar uma regulação adequada dos prestadores de serviços através das 

seguintes medidas: 

 

Criar um novo mecanismo de registo e de regulamentação no âmbito da Portaria Edifícios 

(Cap. 123), e estabelecer Comissões de Inscrição Inspector para examinar e monitorar os 

padrões profissionais de inspetores. 

Emitir orientações detalhadas sobre os requisitos e normas de construção das inspecções, 

inspecções janela e obras de reparação. 

Realizar verificações de auditoria detalhadas de relatórios de inspecção apresentados pelos 

inspectores, e impor sanções adequadas para as irregularidades detectadas. 

 

Quais serão as conseqüências se os proprietários não respeitam os requisitos legais? 

 

De acordo com as propostas contidas na proposta de emenda, os proprietários que não 

cumpram com os requisitos obrigatórios de construção de inspeção sem desculpa razoável 

será responsável após a condenação a uma multa de 50.000 dólares e prisão de 1 ano. Os 

proprietários que não cumpram com os requisitos obrigatórios da janela de inspeção sem 

desculpa razoável pode ser carregado com um valor fixo de R $ 1.500; reincidência, será 

responsável após a condenação a uma multa de 25.000 dólares e prisão de 3 meses. 

Medidas de apoio para proprietários 

Para se encaixar com a implementação dos dois regimes obrigatórios, o Governo, em 

colaboração com o HKHS e URA, vai lançar vários programas de assistência para ajudar os 

proprietários cumprem os requisitos legais. Os proprietários poderão obter ajuda e apoio de 

vários dos HKHS, Ura e do Governo em diferentes estágios de ambos os regimes obrigatórios: 

Estágio da Organização 

Aconselhamento profissional para os proprietários do edifício para ajudá-los a estabelecer 

ligações e para coordenar e organizar obras. 

Aconselhamento profissional no que diz respeito à nomeação inspetores e fornecedores, 

incluindo documentos do concurso vetting. 

Assistência aos proprietários do edifício para estabelecer corporações donos. 



Subsídio de até US $ 3.000 por 'Corporação estabelecida e assistência técnica para os 

proprietários dos proprietários formação corporação sob o Regime de Assistência Integrada 

manutenção predial. 

Inspecção / Reparação Estágio 

 

Subsídio no custo da inspeção primeiro edifício a proprietários elegíveis. 

Serviços de consultoria técnica em matéria de questões relativas à construção e fiscalização 

janela e reparação, e onde os serviços de referência necessários, tais como procurar 

aconselhamento jurídico. 

Assessoria técnica sempre que necessário em relação a obras de reparação itens especificados 

pelos inspectores. 

Vários tipos de subsídios (máximo de $ 1,2 milhão por empresa dos proprietários) e / ou 

empréstimos sem juros (máximo de $ 100.000 por unidade) para proprietários que atendam 

aos critérios de elegibilidade do Integrado Esquema de assistência à criação de Manutenção 

para a realização de construção e obras de reparação da janela. 

Depois de Reparação 

Subvenção para edifícios elegíveis com reparação concluídas para o prémio público seguro de 

responsabilidade para as partes comuns sob o Regime de Assistência Integrada construção, 

manutenção (até 50% do prémio anual, limitado a US $ 6.000 por ano, por até 3 anos 

consecutivos). 

Reconhecimento de bem geridas Edifícios que voluntariamente efectuado inspecções 

Os HKHS vai implementar um programa de avaliação do Voluntário Building (VBAS) para 

fornecer um reconhecimento positivo para edifícios bem gerenciados e devidamente mantido. 

Edifícios com classificações de segurança satisfatórios sob os VBAS podem ser isentos de 

inspeções obrigatórias de construção.  

Calendário de execução 

Dependendo da análise dos regulamentos subsidiários por LegCo e promulgação dos 

regulamentos, estima-se que os dois regimes podem ser implementadas em 2012, no mínimo.  

Inquérito 

Qualquer pedido de informação sobre os dois regimes podem ser dirigidas ao Departamento 

de Edifícios: 

Endereço para correspondência: Seção Jurídico, Departamento de Edifícios, 18 / F, Centro 

Pioneer, 750 Nathan Road, Mongkok, Kowloon 

 

 


