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O PRESENTE ANEXO FOI PADRONIZADO EM TRABALHO CONJUNTO DA PETROBRAS E AS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS E DENOMINADO ANEXO Q12. PORTANTO, INTEGRAM ESTE ANEXO 05 OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:
ANEXO Q.12.1 – TABELAS DE DOCUMENTOS DE SMS
ANEXO Q12.2 – PLANILHA DE APR
ANEXO Q12.3 – FORMULÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE
ANEXO Q12.4 – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE
ANEXO Q12.5 – INSPEÇÃO DE VEÍCULOS
ANEXO Q12.6 – SINALIZAÇÃO DE OBRAS, VEÍCULOS, UNIFORMES E CRACHÁS
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1. OB JE TI VO
1.1. Estabelecer os requisitos mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde no Trabalho, a serem cumpridos pelo CONTRATADO
durante a vigência do Contrato, visando evitar a ocorrência de acidentes do trabalho, danos ao meio ambiente e à saúde.

2. DO CU M ENT O S D E R EF E RÊ N CI A E C OM PL EM E N TAR E S
2.1. Além das diretrizes contidas neste Anexo, o CONTRATADO deve atender aos requisitos dos seguintes documentos:
2.1.1. Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, Instruções
Normativas e Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal, referentes ao objetivo desta diretriz, ou seja: Normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Resoluções do CONAMA; e, Resoluções do CNEN, entre outros.

3. NOM E N CLAT U RA
3.1. N OM E NCL AT UR A G E RAL
3.1.1. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
3.1.2. APR – Análise Preliminar de Riscos.
3.1.3. AS – Autorização de Serviços.
3.1.4. ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.
3.1.5. CAF – Acidente Com Afastamento.
3.1.6. CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho.
3.1.7. CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
3.1.8. CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear.
3.1.9. CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente.
3.1.10. DSMS – Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
3.1.11. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva.
3.1.12. EPI – Equipamento de Proteção Individual.
3.1.13. HHER – Homem Hora de Exposição ao Risco.
3.1.14. ISO – “International Organization for Standardization”.
3.1.15. MND – Método Não Destrutivo.
3.1.16. MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.
3.1.17. NR – Norma Regulamentadora do MTE.
3.1.18. PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.
3.1.19. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
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3.1.20. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
3.1.21. PET – Permissão de Entrada e de Trabalho.
3.1.22. PGA – Plano de Gestão Ambiental.
3.1.23. PRE – Plano de Resposta à Emergência.
3.1.24. PT – Permissão de Trabalho.
3.1.25. SAF – Acidente Sem Afastamento.
3.1.26. SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
3.1. 27. SM S – Seg ura nça , Mei o Am bi ent e e S aúd e.
3.1.28. SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
3.1.29. TRPS – Termo de Recebimento Provisório de Serviços.
3.2. NOMENCLATURA PRÓPRIA PARA POTIGÁS
3.2. 1. P P R AT – Progr ama Per ce pçã o d e Ri sc os no A mbie nte d e Tra ba lho
3.2. 2. RI S MS – Re la tór io de I ns peç ão de S M S.
3.2.3. RITA – Relatório de Identificação e Tratamento de Anomalias de SMS.

4. D EFI NI ÇÕ E S

4.1. ACIDENTE: evento imprevisto e indesejável, instantâneo ou não, que resultou em dano à pessoa (inclui a doença do trabalho e a
doença profissional), ao patrimônio (próprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente.
4.2. AN ÁLI S E PR EL IMI NA R D E RI S CO S ( AP R) : Ferr amen ta ut il iz ada pa ra id en tif ic ar os per ig os, a nal is ar
os ri sc os e es tab ele cer m edi das de c ontr ol e de um a área , s ist ema , pro ce dim ento , pro je to ou at iv ida de
tend o com o f oco o s e ven t os peri go so s s ua s c au sas e c ons eqü ên cia s.
4.3. ÁREA CLASSIFICADA: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva.
4.4. AMBIENTE OU ATMOSFERA EXPLOSIVA: local com a presença de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa,
poeira ou fibras, que em contato com o ar e uma fonte de ignição causa explosão.
4.5. AUDITORIA: exame que permite detectar se as atividades e resultados estão em conformidade com os padrões de conformidade
estabelecidos neste documento.
4.6. COLABORADOR: toda a pessoa que fizer parte da força de trabalho do CONTRATADO e/ou mantiver com este, vínculo
empregatício.
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4.7. CONDICIONANTES: exigências legais que devem ser atendidas para efetivação de permissões, autorizações, licenças e
anuências para a execução do objeto contratado.

4.8. EM E RG Ê NC IA : si tu açã o em um pro ce ss o, sist ema o u at iv ida de que, f ug ind o aos c on tro les
est abe le cid os , p os sa r es u ltar em ac id ent e e qu e re que ira, par a con trol e d e s eus ef eit os , a ap li ca ção d e
recur so s h uma no s c apa ci t ado s e org an iza do s, r ec ur sos ma ter iai s e pr oc edi me nto s e spe cí fi cos .
4.9. ESCAVAÇÕES: ação realizada de forma mecânica ou manual para remoção de material (solo, asfalto, etc...) com aplicação de
procedimentos pré-estabelecidos de segurança para proteção do trabalhador, meio ambiente e instalações em geral.
4.10. ESCORAMENTO: atividade obrigatória que quando adequada e tecnicamente aplicada em uma escavação evita seu
fechamento acidental preservando assim a proteção dos trabalhadores e a prevenção dos acidentes.
4.11. ESPAÇO CONFINADO: qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possua meios
limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência
ou enriquecimento de oxigênio – NR - 33.
4.12. INCIDENTE: evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a um acidente.
Nota: Um incidente em que não ocorra doença, lesão, dano ou outra perda também é chamado de “quase-acidente”. O termo
“incidente” inclui “quase-acidente”, (OHSAS 18001).
4.13. INSPEÇÃO: Atividade realizada pela potigás POTIGÁS junto ao CONTRATADO com vistas a verificar o atendimento a este
documento, regulamentos e normas.
4.14. LICENÇA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e
medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, (CONAMA 237:1997).
4.15. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização,
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições
legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso, (CONAMA 237:1997).
4.16. MEDIDAS MITIGADORAS: medidas que visam reduzir o efeito degradante de algum impacto ambiental negativo. (Explicação:
a medida mitigadora, reduz um efeito; a medida compensatória compensa um efeito com outro tipo de ação.)
4.17 . M E IO AM BI E NT E: c ircu nv iz in han ça em que u ma or gan iz aç ão oper a, in clu in do - se ar, águ a, so lo,
recur so s n atu rai s, fl ora , f auna , sere s huma no s e s u as int er - re la çõe s, (I SO 14 001: 200 4).
4.18. PERIGO: fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença, ou uma
combinação destas, (OHSAS 18001:2007).
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4.19. PERMISSÃO DE TRABALHO: é uma autorização, dada por escrito, ao colaborador treinado e credenciado para execução de
trabalhos, que informa os riscos das atividades e as suas formas de prevenção, a fim de preservar a integridade física das pessoas,
os equipamentos, o meio ambiente e os processos.
4.20. PERMISSÃO DE ENTRADA E DE TRABALHO: documento escrito contendo o conjunto de medidas de controle visando à
entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate em espaços confinados, (NR-33).
4.21. PLANO DE GESTÃO DE SMS: documento que circunscreve um conjunto de atividades de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
Este documento deve ser assinado pela alta direção do CONTRATADO expressando seu compromisso, intenções e princípios em
relação ao seu desempenho com os aspectos de SMS.
4.22. RISCO: combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição(ões) com a gravidade da lesão ou
doença que pode ser causada pelo evento ou exposição(ões), (OHSAS 18001:2007).
4.23. SINALIZAÇÃO: atividade obrigatória destinada a orientar, alertar, avisar e advertir para qualquer tipo de serviço.
4.24. VIGIA (OBSERVADOR DE SEGURANÇA): colaborador do CONTRATADO, designado, treinado e credenciado para
permanecer fora do espaço confinado e que é responsável pelo acompanhamento, comunicação e ordem de abandono para os
trabalhadores, (NR-33).

5. R ES P O NS A BIL ID A DE S
5.1. D O CO NT RA T A DO:
5.1. 1. C umpr ir co m tod as as ex igê nc ias e st abe le ci das n est e do cum ent o sen do que o d es cum prim en t o
des tas Dir etr ize s ou a re i nci dên ci a co nst it uir á fal ta grave em re la ção a os a s pec tos l eg ai s de S MS , o q ue
poder á imp li car em res ci s ão con trat ua l.
5.1.1.1. Apresentar para POTIGÁS cópia dos documentos relacionados no ANEXO Q12.1, nos prazos de entrega estipulados.
5.1.2. Ressarcir à POTIGÁS todas as despesas oriundas do pessoal e equipamentos, quando do atendimento as emergências em
suas obras e/ou serviços em gasodutos e/ou instalações.
5.1.3. Elaborar antes do início dos serviços, a APR conforme Planilha – ANEXO Q12.2, que atenda ao tempo do seu Contrato, sob
coordenação do engenheiro responsável pelos serviços e, necessariamente, envolver na elaboração os respectivos encarregados
pelo trabalho, o técnico de segurança, e outros profissionais que se façam necessários.
5.1. 4. Cu mpr ir o P PR A – N R - 9, P CM AT - N R - 18 (q uan do ap li cá vel ) , P CM SO - NR - 7 e dem ai s
requ is ito s leg ai s a pl ic áv ei s.
5.1. 5. Es tab el ece r no P R E a s c la ss ifi ca çõe s p ara os d ive rso s t ipo s d e ac id ente s, con si dera nd o a s u a
grav ida de e os pro ced ime nto s q ue dev em ser ap li ca dos .
5.1. 6. R ea li za r DS M S e m cad a fren te d e tra bal ho, d iv ulg and o os r is co s iden ti fi cad os n as A PR ’s , e
açõ es/ med id as de c ontr o le, no d ia da ex ec uç ão da at iv id ade . Os reg is t ros do s D SM S dev em s er
arqu iva do s e di spo ni bi li z ado s qua ndo d as i nsp eç ões e au di tor ias d a P O TIG Á S, en vi a nd o ev idê nc ia
obj eti va me nsa l para o ge stor do C ontr ato ou f is ca l.
5.1. 7. A pl ica r tr ei name nto in eren te à a ti vi dad e d e cad a c ol abor ador e en via r ev idê nc ia ob jet iv a p ara a
fis ca li za ção do c ontr ato .
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5.1. 8. Ela bora r e div ul gar cron ogra ma de re uni ão de SM S com a p arti c ipa ção de pel o men os um m embr o
de c ada área ou equ ip e. A pr ogr ama ção da s reu ni õ es d eve ser en vi ada à f is cal iz aç ão d o c ontr ato , p ar a
apro vaç ão e part ic ip açã o.
5.1. 9. Env iar p ara à fi sc a li zaç ão do c ont rat o no fi nal da o bra, re la tór io co n clu si vo d o P P RA , P CM AT ,
P CM SO e r es umo da s a ti v ida des e oc orrên ci as am bi enta is .
5.1.10. Manter recursos necessários à prestação de socorro nos locais de serviço.
5.1.11. Prever e prover equipamento de comunicação para cada frente de trabalho, com capacidade para alcançar o canteiro
principal, para fins de comunicação de emergência.
5.1.12. Atender as condicionantes da licença ambiental e medidas mitigadoras explicitadas nos estudos / planos ambientais, e enviar
relatório conclusivo com evidências de realização.
5.1.13. Analisar e revisar os Procedimentos Construtivos, incorporando o atendimento às condicionantes ambientais aplicáveis.
5.1.14. Comunicar à POTIGÁS, as não-conformidades ambientais ocorridas, no âmbito da obra, e a relação das medidas corretivas
tomadas.
5.1.15. Antes de iniciar suas atividades na obra ou serviço, informar com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, que os
equipamentos e veículos alocados no Contrato, a serviço da POTIGÁS, estarão disponíveis para inspeção, a exemplo de máquinas
de terraplanagem, equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxi-acetileno, máquinas de solda, guindastes,
veículos leves e pesados, entre outros, conforme Modelo de Ficha de Inspeção de Veículos e Equipamentos – Anexo Q12.5.
5.1.15.1. Não iniciar qualquer atividade vinculada à obra antes que sejam vistoriados e liberados os equipamentos e veículos
alocados no Contrato.
5.1.15.2. Nos casos de substituição e/ou nova alocação, solicitar com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas a referida
inspeção.
5.1.16. Emitir e encaminhar para POTIGÁS o relatório final de Investigação de Acidente/Incidente no prazo de até 30 (trinta) dias da
ocorrência conforme Relatório – Anexo Q12.4
5.1.17. Encaminhar para POTIGÁS, até o primeiro dia útil do mês subseqüente, cópia das Estatísticas de Acidentes, CAT (se
houver), DSMS, Número de Colaboradores, HHER, Número de Veículos leves e pesados (km percorridos) e Inspeção de
Equipamentos, Máquinas e Veículos utilizados na obras.
5.1. 18. Apr ese nta r a li ce nça am bi ent al e/ ou cer ti f ica çã o da aut ori dad e co mpet ent e de su a ati vi dad e,
quan do ap li cáv el .
5.1. 19. Pre ve nir e e vi tar o derram amen to n o so lo, n o sub so lo, e m cur so s d’ ág ua ou em qua lqu er red e d e
esg oto , d e q ual que r s ub st ânc ia que po ss a cau sar al gum tip o d e d egr ada çã o a mbie nta l.
5.1. 20. Em ca so de derra mame nto s ac id ent ai s, c on stru ir no lo cal diq ue s de con ten ção ou i nst al ar al g um
dis po sit iv o a deq uad o par a a c ol eta ou a bs orçã o do ma ter ial derr ama do, a pli ca ndo po ster iorm ent e as
açõ es corr et iva s que s e f i zere m n e ce ss ári as .
5.1. 21. E vi tar q ua lqu er tip o de a gre ss ão a o m eio a mb ien te p or par te dos seu s tr aba lha dore s,
con sc ien ti zan do - os, at rav és de pal es tra s s obr e Edu caç ão A mbi ent al .
5.1. 22. Se greg ar os re s íduo s ger ado s no l oc al de traba lh o, di sp ond o - os em c est os d e co let a,
adeq uad ame nte s ina li za do s e di str ib uíd os, de a cord o c om a R es ol uçã o CO N A MA n° 27 5/0 1.
5.1. 23. D es tin ar corr etam ente o s re sí duo s a cu mul a dos co nfor me di spo st o n o item an ter ior .
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5.1. 24. G ara nti r que to da manip ul açã o de s ubs tân cia s tó xi ca s será e fet u ad a por pes so as de v idam en te
trei nad as, g aran tin do a se guran ça e a a deq ua ção do se u a con di ci ona men to.
5.1.25. Dar entrada no documento de Comunicação Prévia na SRTE, em cada Município onde atuará, antes do início das atividades
no referido Município, atendendo ao item 18.2 da NR-18.
5.2.

DA POTIGÁS:

5.2.1. Efetuar inspeções rotineiras e auditorias nas obras/serviços, em execução pelo CONTRATADO, e devidos canteiros, para
verificar o fiel cumprimento desta Diretriz.
5.2.2.

Exigir do CONTRATADO a apresentação de toda documentação obrigatória.

5.2.3. Realizar o treinamento básico de SMS e credenciamento para emissão e/ou requisição de PT, de acordo com as
necessidades do serviço contratado.
5.2.4.

Acompanhar o cumprimento dos treinamentos de segurança inerentes às atividades do CONTRATADO.

5.2.5.

Após o treinamento básico de SMS, encaminhar as comprovações para o CONTRATADO através de protocolo.

5.2.6. Realizar em até 48h, após a disponibilização, a inspeção dos equipamentos e veículos do CONTRATADO, alocados no
Contrato, a serviço da POTIGÁS, antes de iniciarem suas atividades na obra ou serviço, a exemplo de máquinas de terraplanagem,
equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxi-acetileno, máquinas de solda, guindastes, veículos leves e pesados,
entre outros.
5.2.7. Participar do processo de investigação de acidente/incidente e da elaboração do plano de ação para todos os acidentes e
incidentes.
5.2. 8. A nal i sar os pl ano s e pro gram as apr es ent ado s pe lo CO NT RA TA DO , re la cio nad os à SM S .

6. R EQ UI SIT O S G ER AI S E E S P E CÍF I CO S
6.1. R E QU I SIT O S G E R AI S
6.1. 1. C ada ge ren te, s upe rvi sor ou e xec ut ant e do C ONT R ATA DO é o re spo ns áve l pel a seg ura nça n a ár ea
de tr aba lh o de su a c omp e tên cia e t odo s d ev em a s s umir uma at itu de de p rev e nir e an te cip ar a s m edi da s
de pr ote çã o a o h ome m, ao Mei o Am bi ent e e às i nst al açõ es ex is ten tes .
6.1. 2. Par a e fei to d e c um prim ent o da s q ues tõe s d e Iden ti fi ca ção , S in al iz açã o e I so lame nto de Obr as e
Ser vi ço s, seg uir à s d iret r ize s: AN E X O Q 12. 6 – Si nal iz açã o de Obr as, V eíc ulo s, Uni for mes e Cr ac há s
dev end o s er prov id en cia d os ant es do in íc io da obra .
6.1. 3. T odo c ol abor ador d o C O NT R AT AD O d ev e p or tar cra chá de id ent if ic aç ão à a lt ura do tóra x.
6.1. 4. Para Co ntra to s de Con str uçã o e Mo nta gem e /ou O pera çã o e Man ute nç ão co m pra zos sup eri ore s há
30 dia s e/ ou co m efe ti vo i gua l ou su per ior a 20 c ol abora dor es, o CO NT RAT A DO de ve m ant er no mín im o
01(um) , pro fi ss ion al de s egura nç a do tra ba lho . A part ir de ste q uan tit at ivo , dev e ter 01 pr ofi s sio na l de
seg uran ça do tra bal ho par a c ada gru po de 100 c ola b orad o res .
6.1.4.1. Os requisitos do(s) Profissional(is) de SMS para atendimento a este item, são:
Profissional com experiência mínima de 2 (dois) anos em atividades correlatas, com curso de formação técnica em segurança do
trabalho com registro no MTE.
Nota – A critério exclusivo da POTIGÁS profissionais com tempo de experiência diferente da descrita acima, podem ser aceitos, com
comprovada experiência na atividade.
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6.1. 4.2 . O ef et ivo dos su bco ntra tad os d eve ser s o mado a o do CO NTR AT A D O pri nc ipa l, p ara ef ei to d e
dime ns io name nto d o S E S MT .
6.1. 5. C aso o C ON T R AT A DO , sub con trat e outr os s e rvi ços , est es s ub con trat ad os de vem cu mpr ir tod as a s
exi gên ci as de sta d iret ri z, est and o e nqu adra da s n as exi gên ci as do C ON TR AT A DO pri nc ip al.
6.1. 6. S emp re que h ou ve r mais de u ma f re nte d e traba lh o e só ti ver um pr ofi ss ion al de seg uran ça , o
CO NT RAT A DO de ve gar a ntir um v ei cu lo a su a dis pos iç ão, pa ra que e ste p oss a se lo co mov er de for ma
efi ca z e ntre a s fr ent es de traba lh o.
6.1. 7. Qu alq uer in ter ferê nci a com os s erv iç os, d u tos ou l inh a s de ou tra s con ce ss ion ári as, de ve m s er
inf orma dos a POT IG Á S q ue coo rde nará a s aç ões p ara ex ecu çã o dos tr aba lh os, c om o ac omp anh ame n to
de u m pr epo st o d as co nc e ss ion ári as en vol vi da s.
6.1. 8. O s tr aba lho s de li mpez a e t errap le nag em d evem ser p roj eta do s e e xec u ta do s de f orma a nã o
alt erar o e qu ilí bri o e co lóg i co e m in imi zar a des tru iç ã o da for ma ção to pogr áf ica da r eg ião .

6.1.9. As escavações devem ser executadas conforme NR-18.
6.2. R E QU I SIT O S E S P EC Í F IC O S
6.2.1. Gerenciamento de Riscos:
6.2.1.1. Sempre que houver modificações ou alterações na atividade, tais como: execução por novo método construtivo, condições
climáticas adversas, mudança na utilização de equipamentos/ máquinas, ou outras não previstas na APR inicial, a mesma deve ser
revisada.
6.2.1.2. A elaboração de APR e emissão de PT, devem atender aos procedimentos específicos da POTIGÁS.
6.2.2. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA:
6.2.2.1. O CONTRATADO deve constituir a CIPA nos termos da NR-5 e NR-18, item 18.33.4 e uma cópia do processo deve ser
enviada a POTIGÁS.
6.2.2.2. Os prazos legais para constituição da CIPA serão considerados a partir da primeira AS.
6.2.2.3. Caso o CONTRATADO não esteja contemplado no Quadro I da NR-5, deve designar formalmente um colaborador para tratar
das questões relativas à CIPA devidamente treinado conforme programa definido pela referida Norma.
6.2.2.4. O CONTRATADO deve convocar pelo menos um representante de cada um de seus subcontratados, quando estas não
forem obrigadas a constituir CIPA própria.
6.2.3. Equipamentos de Proteção Individual – EPI:
6.2.3.1. São considerados EPIs básicos de uso obrigatório em qualquer frente de trabalho da POTIGÁS: Capacete de Segurança,
Botas de Segurança, Protetor Auricular, Óculos de Segurança e Protetor Solar(*).
NOTA: (*) A Legislação ainda não contempla a exposição solar como risco laboral, porém a prevenção ao cançer de pele recomenda
a sua utilização.
6.2.3.2. O CONTRATADO é responsável pelo fornecimento gratuito aos seus colaboradores, de todo e qualquer tipo de EPI
necessários à execução da atividade, devendo manter um estoque mínimo de 20% por função, para a continuidade de execução dos
serviços.
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6.2.3.2.1 Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovação expedido pelo MTE, e devem estar em conformidade com as
especificações da NR-6. A POTIGÁS fará inspeções periódicas para verificação da validade, estado de conservação e qualidade dos
EPIs de acordo com a Norma.
6.2.3.3. O CONTRATADO deve, com base no PPRA, especificar em documento os EPIs necessários a cada tipo de serviço, caso
não seja possível adotar medidas de eliminação ou controle dos riscos. O fornecimento e controle de EPI`s devem estar de acordo
com a NR–6 e todos os colaboradores, serão treinados para o uso adequado dos mesmos.
6.2.3.4. É obrigatório o fornecimento pelo CONTRATADO/subcontratado, de vestimentas de trabalho conforme especificado no
ANEXO Q12.6, para todos os seus colaboradores, com características e quantidades compatíveis com os serviços a serem
executados, sendo no mínimo, dois jogos completos por colaborador.
6.2.3.4.1. Para serviços executados no período noturno, deve ser previsto uso de faixas refletivas na vestimenta conforme
especificado no ANEXO Q12.6.
6.2.3.5. Para serviços em eletricidade usar EPI e ferramentas específicas (NR-10).
6.2.3.6. Todo EPI e vestimenta do colaborador quando danificado ou extraviado, deve ser substituído de imediato pelo
CONTRATADO.
6.2.3.7. O CONTRATADO deve manter um controle do fornecimento dos seus EPIs, registrando a entrega destes em documento
específico, assinado pelo colaborador (termo de responsabilidade). Observada a falta ou o uso inadequado de EPIs, cabe ao
CONTRATADO corrigir tal não-conformidade, imediatamente, ou retirar o colaborador da exposição aos agentes agressivos, até que
seja suprida a falta ou adotada a prática de uso adequado.
Nota: Todo colaborador do CONTRATADO tem obrigação de comunicar ao seu superior hierárquico qualquer Ato e ou Condição
insegura, e autonomia para não permitir o acesso de pessoas não autorizadas e sem portar os EPI’s de uso obrigatório para adentrar
nas frentes de trabalho da POTIGÁS.
6.2.3.8. Todos os colaboradores envolvidos na execução de serviços de solda (soldadores, ajudantes, auxiliares, encanadores,
inspetores, etc.) devem utilizar óculos de proteção contra raios provenientes da execução da solda e proteção respiratória contra
partículas e fumos metálicos.
Nota: É proibida a permanência de pessoas não habilitadas no local de execução dos serviços de solda.
6.2.3.9. Os EPIs que possam ser reutilizados, desde que respeitado o prazo de vida útil e a exceção de calçados de segurança,
carneira de capacete e protetor auricular de inserção, devem ser adequadamente higienizados.
6.2.3.10. O CONTRATADO deve identificar e sinalizar, em conformidade com a legislação, os locais e áreas de risco onde serão
executados os serviços contratados, indicando a obrigatoriedade e porte de uso, bem como o tipo adequado de EPI a ser utilizado.
6.2.4. Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC
6.2.4.1. Os EPC’s devem ser especificados e ter a adequação de seu uso definidos no PPRA e PCMAT (quando aplicável), em
função das etapas de execução das obras ou caso não haja a necessidade de elaboração do mesmo, a especificação ficará a cargo
do SESMT (ou profissional de SMS) do CONTRATADO.
6.2.4.2. Em todos os locais que ofereçam risco, tais como: trabalho com escavações, em altura, em ambientes confinados, ambientes
contaminados ou locais perigosos, o CONTRATADO deve utilizar, obrigatoriamente, barreiras de isolamento conforme ANEXO
Q12.6.
6.2.4.3. O uso de fita zebrada para isolamento de área só deve ser utilizado em situações emergenciais (ex: isolamento de área com
rompimento de tubulação).
6.2.5. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT; e, Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais – PPRA
6.2.5.1. O CONTRATADO deve apresentar à fiscalização, assim que atingir o efetivo de 20 colaboradores, seu PCMAT conforme NR18, que deve ser elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho, devendo constar
anexado ao mesmo a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Resolução 437 de 27/11/99 do CONFEA).
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6.2.5.2. Quando a empresa não estiver obrigada a elaborar PCMAT (por ter menos de 20 trabalhadores), deve apresentar, antes do
início das atividades, o PPRA para análise e aprovação da fiscalização, que nesse caso é obrigatório, conforme previsto no ANEXO
Q12.1.
6.2.5.3. Não será aceita a alegação da inexistência do PPRA, em razão da empresa ser obrigada a elaborar PCMAT ou possível
ausência de risco ocupacional.
6.2.6. Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional – PCMSO
6.2.6.1. O CONTRATADO deve apresentar à POTIGÁS antes do início das atividades, seu Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO/NR-7), bem como em consonância com o PPRA/NR-9, contendo o nome, assinatura e cópia do certificado de
habilitação do médico coordenador do PCMSO.
6.2.6.2. No PCMSO devem constar ainda:
a) A indicação da(s) entidade(s) de saúde que deve(m) dar atendimento e assistência para o encaminhamento hospitalar em caso de
emergência ou para ocorrências de acidentes durante a execução dos serviços, bem como o meio de transporte a ser utilizado;
b) O planejamento das ações de saúde para prevenções de situações endêmicas típicas do local onde devem ser realizados os
serviços, tais como: dengue, cólera, malária, leishmaniose, febre amarela, acidentes com animais peçonhentos, dentre outros, em
conformidade com as instruções emanadas do Órgão de Saúde Pública da região ou da POTIGÁS; e,
c) Telefone de contato do médico coordenador.
6.2.6.3. O CONTRATADO deve manter arquivado e atualizado nos canteiros de obras ou em seus escritórios os Atestados de Saúde
Ocupacional (ASO) dos seus colaboradores e/ou dos seus subcontratados, conforme sua lotação. A liberação do trabalhador para
exercer suas atividades, deve ser vinculada à emissão do ASO atestando sua aptidão.
6.2.7. Operação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos
6.2.7.1. O CONTRATADO deve implantar uma sistemática de manutenção preventiva que assegure a integridade mecânica de
máquinas, veículos e equipamentos em operação, manutenção ou modificação, para que sejam submetidos à inspeção e teste antes
do uso.
6.2.7.2. O CONTRATADO deve assegurar que a operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a
risco, só pode ser feita por profissional qualificado, e habilitado CNH (mínimo categoria “C”), sendo identificado por crachá, conforme
NR-11.
6.2.7.3. As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes móveis, projeção de peças ou de partículas de
materiais devem ser providos de proteção adequada, mantendo as suas características originais.
6.2.8. Serviços em Altura
6.2.8.1. Para qualquer atividade a ser executada em altura superior a 2 metros do solo, na qual haja risco de queda do trabalhador,
deve ser fornecido cinto de segurança tipo pára-quedista, com talabarte duplo e sistema de cabos individuais, independentes da
estrutura, dotados de trava-quedas e quando aplicável, prover “Linha de Vida”.
6.2.8.2. Não será permitido o uso de cordas de sisal para qualquer tipo de serviço em altura.
6.2.8.3. Não será permitida a utilização de andaimes de madeira e/ou de encaixe.
6.2.8.4. É proibido o uso de andaimes apoiados sobre cavaletes.
6.2.9. Trabalhos em Ambiente Confinado
6.2. 9.1 . O C ONT R AT A D O dev e e xec uta r o s tra ba lh os e m e spa ço s c onf ina do s, m edi ant e a obt en ção d a
Per mi ssã o de En tra da e T raba lho ( P ET ), co nfor me o s re qui s ito s d a Norm a Reg u lam ent ad ora N R- 33 .
6.2. 9.2 . O(s) co la bora dor( es) só pod em ent rar em u m es pa ço co nfi nad o q uan d o:
a) For f orne ci do a sua au tor i zaç ão na P ET ;
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b) O s erv iç o a s er e xe cut ado for ac omp anh ado por um vig ia .
6.2.10. Serviços de Escavação
6.2.10.1. Antes de realizar qualquer escavação, deve-se certificar que não haverá danos às instalações enterradas, seja linhas de
produtos, eletrodutos (cabos elétricos subterrâneos, fibra óptica), instalações de terceiros, ou outros.
6.2.10.2. A estabilidade dos taludes das escavações com profundidade superior a 1,25m deve ser mantida por meio de escoramento
com estruturas dimensionadas para este fim, que garanta a estabilidade das valas.
NOTA: As estruturas mencionadas, devem ser metálicas e/ou compostas de pranchões de madeira, com espessura mínima de 4cm.
6.2.11. Controle de acesso à área de obras.
6.2.11.1. Somente será permitido o acesso aos trabalhadores nas frentes de trabalho após terem passado pelo Treinamento Básico
de SMS, e estarem devidamente identificados através do crachá.
6.2.12. Canteiro de obras, instalações provisórias e frentes de trabalho.
6.2. 12. 1. No can tei ro d e obra s as in st ala çõ es san it ária s e e lé tri ca s, re fe itór i os, ve sti ári os , al oj ame nto s,
almo xar if ado , e tc. .. de vem ate nder ao s r equ is it os e padrõ es da N R– 18 e NR- 2 4.
6.2. 12. 2. Ca so as re fei ç ões nã o s ej am r ea li zad a s em re fei tór io s n os ca nte iros o u re sta ura nte s, o
CO NT RAT A DO d eve d is p oni bi li zar i nst al açõ es pr o vi sóri as n as fr ent es d e traba lh o, qu e gara nt am o
míni mo de co nfor to, h igi en e e prot eç ão co ntra in te m péri es.
6.2.12.3. Disponibilizar sanitários químicos, distribuídos conforme o número do efetivo lotado nas frentes de trabalho, munidos de
papel higiênico, manter higienização e controle, de acordo com o estabelecido na NR – 18 e NR - 24. A higienização e conservação
dos banheiros ficarão a cargo do CONTRATADO.
6.2.12.4. Disponibilizar água fresca e potável, em condições higiênicas em todas as frentes de trabalho, considerando no mínimo 2
litros de água por colaborador dia.
6.2.12.4.1. Quando não for possível obter água potável corrente nos locais de serviço, o CONTRATADO deve manter recipientes
portáteis, hermeticamente fechados e identificados assim como fornecer copos descartáveis ou individuais, atendendo ao previsto na
NR – 18.
6.2.12.5. É proibido manter resíduos acumulados nos Canteiros de Obras ou nas frentes de trabalho, sendo proibida a sua queima.
Todo resíduo deve ser destinado conforme legislação ambiental vigente.
6.2.12.6. O CONTRATADO deve submeter à aprovação da fiscalização e da autoridade competente municipal, estadual ou federal, o
local de bota-fora dos resíduos provenientes das obras.
6.2.12.7. As Instalações Elétricas provisórias devem estar de acordo com as NR – 18 e NR-10.
6.2.12.8. O CONTRATADO deve apresentar à fiscalização os procedimentos que serão adotados quanto à identificação e controle
dos riscos envolvidos nas instalações elétricas, identificando padrões de equipamentos e instalações que pretenda utilizar.
6.2.13. Comunicação de Acidentes.
6.2.13.1. Sem prejuízo da comunicação obrigatória prevista na legislação pertinente, o CONTRATADO deve comunicar
imediatamente à fiscalização de obras e a área de SMS, todo incidente e acidente com ou sem afastamento, material, ambiental e/ou
de trânsito após a sua ocorrência e, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ou no primeiro dia útil subseqüente, encaminhar
para os mesmos, comunicação de maneira detalhada (conforme Anexo Q12.3).
6.2.13.2. Em caso de ocorrência com vítima, parar imediatamente a frente de trabalho, providenciar o imediato isolamento da área,
informar à fiscalização do Contrato, tomar as providências necessárias, emitir CAT dentro do prazo legal e encaminhar cópia ao
Gestor do Contrato.
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6.2.13.3. No caso de ocorrência de acidente fatal, o CONTRATADO deve:
6.2.13.3.1. Parar imediatamente a frente de trabalho, providenciar o imediato isolamento da área e comunicar o acidente de forma
imediata à fiscalização e aos organismos competentes nos níveis Municipal, Estadual e Federal, conforme legislação vigente;
6.2.13.3.2. Providenciar para que, com a máxima urgência, os familiares sejam notificados do ocorrido, fornecendo o devido apoio
social;
6.2.13.3.3. Instituir, formalmente, uma comissão de investigação, em até 24 horas após o acidente e iniciar a investigação, com a
participação obrigatória da área envolvida, do SMS e CIPA da POTIGÁS e do CONTRATADO;
6.2.13.3.4. Preencher o relatório de investigação (Anexo Q12.4); e,
6.2.13.3.5. Garantir à comissão, autoridade e autonomia suficientes para conduzir as investigações sem quaisquer restrições.
6.2.13.3.5.1. Concluídos os trabalhos da comissão, caberá ainda ao CONTRATADO, a divulgação dos resultados do relatório e
encaminhar cópia do relatório final a POTIGÁS.
6.2. 13. 4. A in ve st iga çã o da oc orrê nc ia de ve se r r eal iz ada n os p raz os e pe lo c omi tê de ac ordo com a
tabe la ab ai xo:
TABELA DE PRAZOS PARA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES
Tipo de Ocorrência

Prazos Máximos para
Investigação da
Ocorrência

Comitê de Avaliação e Análise

Acidente Fatal

24 h

Coordenação: Gestor do Contrato
Participantes: DIREX, Áreas envolvidas e SMS, CIPA’s e
Testemunha.

Acidente CAF

48 h

Coordenação: Gestor do Contrato
Participantes: Áreas envolvidas e SMS, CIPA’s, Testemunha e
Acidentado (se possível).

Acidente SAF

72 h

Coordenação: Gestor do Contrato
Participantes: Áreas envolvidas e SMS, CIPA’s, Testemunha e
Acidentado.

Acidente com Perda
Material, Ambiental
e/ou de Trânsito

96 h

Incidente

96 h

Coordenação: Gestor do Contrato
Participantes: Áreas envolvidas e SMS, CIPA’s, Testemunha e
Colaborador envolvido (quando houver).
Coordenação: Gestor do Contrato
Participante: Áreas envolvidas e SMS, CIPA’s, Testemunha e
Colaborador envolvido (quando houver).

6.2.14. Paralisação dos serviços por motivo de falta de segurança.
6.2.14.1. A fiscalização e/ou SMS pode paralisar qualquer serviço no qual se evidencie descumprimento das normas da POTIGÁS
e/ou legislação pertinente.
6.2.14.2. Qualquer colaborador pode paralisar qualquer serviço no qual se evidencie risco iminente a segurança, saúde das pessoas,
integridade das instalações e/ou ao meio ambiente.
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6.2.14.3. A paralisação dos serviços motivada por falta de condições de segurança e conseqüentemente a não observância das
normas, instruções e regulamentos aqui citados, não eximirão o CONTRATADO das obrigações e penalidades previstas nas
cláusulas do Contrato referentes a prazos e multas.
6.2.15. Permissão de Trabalho - PT.
6.2.15.1. As atividades críticas desenvolvidas por CONTRATADO só poderá iniciar o após a obtenção da Permissão de Trabalho
conforme procedimento específico da POTIGÁS.
6.2.15.2. O CONTRATADO deve relacionar o pessoal que estará autorizado a Requisitar as PTs no momento do envio da solicitação
de Treinamento Básico de SMS. Estes colaboradores receberão treinamento específico, promovido pela POTIGÁS, sobre o
procedimento de PT.
6.2.16. Proteção contra incêndio.
6.2.16.1. O CONTRATADO deve possuir extintores fixos em seu(s) canteiro(s) de obras e adicionais para serem deslocados para as
frentes de trabalho, estabelecidos pela NR - 23 do Ministério do Trabalho.
6.2.16.2. Todos os extintores devem estar dentro do prazo de validade de sua inspeção e carga e com locais devidamente pintados,
identificados e sinalizados. O CONTRATADO deve possuir extintores em número suficiente para substituir aqueles que tenham sido
enviados para inspeção e recarga.
6.2.17. Saúde e higiene.
6.2.17.1. O CONTRATADO deve atender os requisitos abaixo, podendo outros ser requeridos ao longo da obra ou serviço:
a. Garantir abastecimento de água potável suficiente para higiene e limpeza;
b. Orientar seus trabalhadores sobre os aspectos de higiene durante as refeições;
c. Nos Canteiro(s) de Obras e frentes de trabalho todos devem adotar medidas de prevenção e combate a vetores transmissores de
doenças, conforme recomendações das autoridades de saúde locais.
6.2.17.2. O CONTRATADO fica obrigado a fornecer uma listagem das clínicas conveniadas para atendimento emergencial aos
acidentados e o meio de transporte a ser utilizado.
6.2.17.3. O CONTRATADO deve possuir nas frentes de trabalho kit completo de primeiros socorros e pessoal treinado para
atendimento em emergências.
6.2.17.4. O CONTRATADO deve disponibilizar veículo leve para a segurança da obra visando viabilizar o deslocamento entre as
frentes de trabalho e funcionar também como veículo para casos de emergência.

7. DO CU M ENT O S AN E X O S
7.1. Anexo Q12.1: Tabela de Documentos a serem Apresentados.
7.2. Anexo Q12.2: Planilha de Análise Preliminar de Risco – APR
7.3. Anexo Q12.3: Formulário de Comunicação de Acidente e/ou Incidente.
7.4. Anexo Q12.4: Relatório de Investigação de Acidente e/ou Incidente.
7.5. Anexo Q12.5: Ficha de Inspeção de Veículos e Equipamentos.
7.6. Anexo Q12.6: Sinalização de Obras, Veículos, Uniformes e Crachás.

