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1. Objetivo
Este manual foi desenvolvido com o intuito de informar e
orientar os Prestadores de Serviços homologados, no
tocante ao cumprimento das normas e procedimentos de
Segurança e Saúde Ocupacional, com base nos princípios
éticos da empresa.

2. Definições

se do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
que visa a preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores.
PCMSO – Está definido na NR-07, Portaria 24/1994,
trata-se do Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, que tem o objetivo de promoção e
preservação da saúde do conjunto de seus
trabalhadores.

CA – Certificado de Aprovação.

SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho. Tem a finalidade de
promover a saúde e proteger a integridade física do
trabalhador no seu local de trabalho.

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho.

SEP – Sistema Elétrico de Potência.

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
composta por representantes dos empregados e do
empregador. Tem por objetivo observar e relatar
condições de risco nos ambientes de trabalho e
solicitar medidas para reduzir e/ou eliminar os riscos
existentes.

SSO – Segurança e Saúde Ocupacional.

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

3. Responsabilidades do Prestador de
Serviços
Antes do Início dos Trabalhos
Fornecer cópia deste manual a sua equipe de liderança,
e exigir o seu cumprimento de acordo com o Artigo 157
Item I da CLT;

CTB – Código de Trânsito Brasileiro.
DDS – Diálogo Diário de Segurança.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS – Empresa que
disponibiliza recursos humanos e/ou materiais para
execução de serviços, objetos de contratação da Usina
Bioenergética Aroeira S/A.
EPI – Equipamento de Proteção Individual é todo
dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou
estrangeira, destinado a proteger a saúde e a
integridade física do trabalhador.
FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto
Químico.
MA – Meio Ambiente.
MOPP – Movimentação e Operação de Produtos
Perigosos.

Encaminhar ao Setor Jurídico e Segurança do Trabalho
da Bioenergética Aroeira, o formulário “TERMO DE
ACEITAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL”
anexo 1 preenchido e assinado, bem como, cópia
digital da documentação relacionada no anexo 02, com
prazo mínimo de 24 horas antes do início de suas
atividades;
Antes de iniciar o serviço, encaminhar todos os
empregados que irão desempenhar quaisquer
atividades
nas
dependências
da
empresa
(independente do tempo de duração do serviço) à área
de Segurança do Trabalho, para que recebam
treinamento de integração e orientações sobre os
procedimentos de segurança a serem seguidos;

NR – Norma Regulamentadora.

Nota: Somente serão liberados para a integração, os
funcionários que apresentarem todas as documentações
exigidas, conforme lista de documentos obrigatórios
(anexo 2) e só poderão prestar serviços, após a
realização da integração.

PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho, estabelecido pela NR-18 e Portaria 4/1995, o
PCMAT é definido como sendo um conjunto de ações
relativas à segurança e a saúde do trabalho, visando à
preservação da saúde e da integridade física de todos
os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo-se
terceiros e o meio-ambiente.

As integrações de segurança
para prestadores de serviços
deverão ser programadas e
serão realizadas às 08:00
horas e às 14:00 horas, de
segunda à sexta-feira (exceto feriados), os dias e horários
devem ser respeitados;

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, responsável
pela publicação das Normas Regulamentadoras - NR´s,
e fiscalizações das mesmas.

PPRA – Está definido na NR-09, Portaria 25/1994, trataRev 00 - Janeiro/2015
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Após a realização da integração, a Segurança do Trabalho
solicitará a emissão do crachá da contratante para os
devidos acessos;

Crachá para Prestação de Serviços

os EPI’s necessários para o desempenho seguro de suas
atividades, e em bom estado de conservação e higiene,
conforme o especificado pela NR-06 e NR-31, fiscalizar
a correta utilização dos mesmos e providenciar a
substituição dos mesmos quando necessário;

Prestadores que irão prestar serviço internamente
necessitam estar munidos de crachá de identificação
Aroeira e da contratada. O primeiro crachá será
fornecido pela Aroeira e deverá ser apresentado em
todas as prestações, devendo ser solicitado ao
departamento de Segurança do Trabalho ao término da
Integração. Em caso de perca será descontado o valor
atualizado do montante a receber.
Nota: O crachá terá validade enquanto a integração
estiver vigente, do contrário terá que ser atualizado.
As atividades de trabalhos com eletricidade Básica e SEP
(NR-10), operação de empilhadeira (NR-11), operação de
equipamentos de guindar e movimentação de cargas (NR11), trabalhos com motosserras (NR-12), , trabalhos a
quente (NR-18), condução de veículos de transporte
coletivo de passageiros (CTB), transporte e produtos
químicos - MOPP (CTB), trabalhos com agrotóxicos (NR31), operação de Máquinas (NR-31), em espaço
confinado (NR-33), trabalhos em altura (NR-35) entre
outros, que exijam treinamento, habilitação, qualificação
e capacitação profissional, bem como, carteira nacional
de habilitação, devem apresentar a documentação
comprobatória, antes de iniciar suas atividades.
Nota: Os certificados deverão
conter no mínimo, o nome da
empresa contratada, nome
assinatura do participante,
embasamento à exigência
legal, conteúdo programático
conforme legislação vigente,
data, período e carga horária da capacitação, nome
assinatura do(s) Instrutor (es), e em casos que é exigido
que o instrutor seja profissional habilitado, deverá
constar o Nº do CREA e a habilitação do instrutor.
Apresentar no Setor de Segurança do Trabalho as Ordens
de Serviços de Segurança (NR-01), de todas as atividades
a serem executadas, com cópias das respectivas
comprovações de treinamentos realizados com seus
funcionários contratados.
Apresentar na portaria da Bioenergética Aroeira a lista de
todas as ferramentas e equipamentos que serão
utilizados na execução dos serviços, após a conferência e
verificação do almoxarifado, de suas condições e do
estado de conservação, bem como para sua conferência
por ocasião da saída;
Fornecer aos seus funcionários, gratuitamente, todos
Rev 00 - Janeiro/2015

Nota: Apresentar a Ficha de EPI’s com a devida
assinatura do funcionário por equipamento fornecido,
constando o número do certificado de aprovação
(C.A.), a descrição completa de cada equipamento
proteção individual (EPI’s) entregue, a data do
fornecimento, e constando também, o termo de
responsabilidade registrando que o empregado está
ciente quanto à obrigação da utilização dos
equipamentos durante a execução dos serviços.
Fornecer ferramentas em perfeitas condições de
segurança e uso, *adequadas e destinadas à atividade
que será desenvolvida.
Nota:
Entende-se
por
adequadas ferramentas da
NR-10 para serviços de
eletricidade,
antifaíscamento para áreas
classificadas.
Estas
e
demais
ferramentas
deverão estar em perfeitas condições para entrada na
unidade.

Durante a Execução dos Trabalhos
Todos os supervisores e/ou encarregados deverão
promover o DDS com
todos os funcionários ou
subcontratados
e
apresentar
semanalmente as listas
de presença no SESMT

E-mails: barbaramelo@bioaroeira.com.br ; carmosilva@bioaroeira.com.br; raulfaria@bioaroeira.com.br;
douglasmiranda@bioaroeira.com.br; luislima@bioaroeira.com.br saulosilva@bioaroeira.com.br;
SESMT (34) 3281- 0553

Manual de Segurança e Saúde Ocupacional para Prestadores de Serviços

para verificação;
Comunicar à área de Segurança, todo e qualquer
incidente ou acidente ocorrido no trabalho, para fins
de avaliação médica do acidentado, registro,
investigação e estabelecimento de medidas corretivas
e preventivas;
Conduzir a análise do incidente ou acidente,
informando ao SESMT da contratante a conclusão, no
prazo máximo de 02 dias úteis ou conforme notificação
feita pela contratante;
Cumprir todas as normas legais e técnicas vigentes no
país e segurança no trabalho e meio ambiente;
Cumprir todas as normas e procedimentos da
Bioenergética Aroeira S/A, aplicáveis à atividade a ser
desenvolvida, as quais serão esclarecidas por ocasião
do treinamento de Integração, mediante protocolo;
Armazenar as ferramentas, máquinas e os
equipamentos nos armários e em locais apropriados
(Ex. container), bem como mantê-los em perfeitas
condições de uso;
Os colaboradores deverão utilizar os EPI´s, em perfeitas
condições de uso, adequados à atividade que estarão
exercendo;
Não será permitido o uso de crachá de outro
funcionário. Em caso de evidência o mesmo será
retirado da planta industrial, ficando passível de
punição contratual aplicada a empresa prestadora de
serviço;
Todos os funcionários deverão possuir crachá de
identificação emitido pela contratada, e um emitido
pela contratante.

Após a Cessação do Contrato do Serviço
e/ou dos Funcionários

vigente, é considerado infração contratual, podendo
gerar:

1. MULTA NO IMPORTE DE DESCONTO NO
VALOR A RECEBER DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NO PAÍS;
 Descumprimento de
legislação vigente.

normas

Internas

e/ou

Nota: Em caso de REINCIDÊNCIA o valor será aplicado
EM DOBRO.

2. MULTA NO IMPORTE COM DESCONTO NO
VALOR A RECEBER, DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE NO PAÍS, E SOLICITAÇÃO PARA
RETIRADA DO FUNCIONÁRIO INFRATOR DA
FRENTE DE SERVIÇO;
 Evidência de situações de Risco Grave e Iminente
(Exemplos: Trabalho em altura sem medidas
adequadas de proteção e sem Permissão de
Trabalho; Trabalho em Espaço confinado sob
condições inseguras e sem Permissão de Trabalho;
Realização de atividades sem a devida capacitação;
Exposição abaixo de cargas suspensa; Acesso a
áreas classificadas sem autorização e sem
capacitação; Trabalhos com eletricidade sem
autorização e sem equipamentos adequados;
Manipulação de produtos químicos sem
capacitação e equipamentos adequados; Condução
de veículos e/ou máquinas sem habilitação, sem
capacitação e sem autorização; Trabalhos com
escavação sem adotar medidas preventivas; Serviço
a quente em áreas classificadas sem Permissão de
Trabalho e procedimentos seguros; Burlar sistema
patrimonial
da
contratante,
submetendo
trabalhadores a atividades sem atender processo
de integração; Acesso as dependência da
contratante sob condições de embriagues,
entorpecente ou porte de arma de fogo; e outros).

Encaminhar à área de Segurança do Trabalho, listagem
contendo os nomes dos colaboradores desligados.

3. SUSPENSÃO
PAGAMENTO;

4. Proibições Gerais / Penalidades

 Não atendimento a notificações formais, emitidas
pelos departamentos de Segurança e Saúde do
Trabalho, no prazo acordado.

O bom desempenho da performance das empresas
contratadas, para prestação de serviços na Usina
Bioenergética Aroeira S/A, está vinculado ao respeito
pelas normas internas, portanto a contravenção às
diretrizes estabelecidas neste Manual e/ou legislação
Rev 00 - Janeiro/2015

TOTAL

OU

PARCIAL

DO

4. RESCISÃO DO CONTRATO (validação da
Gerência da Área).
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Situação de risco grave eminente;



Evidência de falsificação de documentos de
trabalhadores e/ou Empresa contratada;



Danos ao patrimônio (furtos, vandalismos, etc.).

Referida constatação será transcrita em termo na
presença de duas testemunhas com suas respectivas
assinaturas com ou sem o aceite do funcionário
faltoso, ou que, por mera liberalidade.

5. Nas Dependências ou Frentes de
Serviços Agrícolas da Bioenergética
Aroeira é Terminantemente Proibido
•

Fumar

•

Utilizar máquinas de filmagem, fotográficas,
ou qualquer outro equipamento que registre
imagens, sem a prévia autorização do Gestor
do serviço;

•

Trajar camiseta regatas (sem mangas) e
bermudas;

•

Ultrapassar os
estipulados;

•

Insultos, brigas ou desordens;

•

Portar, consumir e comercializar qualquer
tipo de drogas ilícitas ou bebidas alcoólicas;

•

Armazenar quaisquer materiais sem a
permissão e/ou contrária às normas
ambientais da Bioenergética Aroeira S/A;

•

limites

de

velocidades

Entrar nas áreas produtivas (parque industrial
ou serviços de manutenção nas frentes
agrícolas) portando qualquer tipo de adornos:
brinco, aliança, anel, corrente entre outros.

6. Acesso às Dependências da Empresa
O acesso às dependências da empresa somente poderá
ser efetuado pela Portaria Principal, exceto em
situações em que seja extremamente necessário o
acesso por outro local, o qual deverá ser devidamente
autorizado pelo Gestor do serviço da Bioenergética
Aroeira S/A;
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Estar devidamente Identificado com o crachá
identificação da Bioenergética Aroeira S/A/contratada
e regularizado na recepção portando a permissão de
entrada e saída, estar trajado adequadamente, em
caso de prestadores de serviço deverá estar utilizando
o uniforme da empresa que o contratou. É obrigatório
o uso do Capacete de Segurança, Protetor Auricular,
Óculos de Segurança e Botina de Segurança para
acesso nas dependências da empresa.
Nota: A entrada será liberada somente com
apresentação do Crachá de Identificação Aroeira e
Permissão de Entrada, o que evidência a
regularização do prestador de serviço de acordo com
as diretrizes aqui estabelecidas, a saída também será
liberada somente mediante apresentação da
Permissão de Saída. Ambas Permissões devem ser
regularizadas na recepção da empresa.

7.Locomoção
Empresa

nas

Dependências

da

Circular apenas nas áreas de sua atuação e seus
respectivos acessos, sendo proibida a presença e
circulação em outras áreas, salvo com prévia
autorização do gestor dos serviços da Bioenergética
Aroeira S/A;
Cumprir o indicado nas placas de
sinalização
de
segurança
(proibido fumar, entrada só para
pessoas
autorizadas,
uso
obrigatório dos equipamentos de
proteção individual, velocidade máxima, proibido
passar ou permanecer debaixo de carga suspensa,
etc.);
O colaborador deverá utilizar sempre as faixas de
pedestre e calçadas para circulação;
Os veículos, máquinas, ou equipamentos deverão ser
conduzidos com a velocidade máxima de 20 Km/h nas
áreas internas da empresa;
Transitar com os faróis dos veículos acesso e fazendo
uso do cinto de segurança.

8. Providências em Caso de Acidente de
Trabalho
Avisar imediatamente o Gestor do serviço e/ou a área
de Segurança e Saúde Ocupacional, caso ocorra algum
acidente onde haja lesões ou danos aos funcionários,
ao meio ambiente ou a propriedade da empresa;
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Encaminhar o colaborador ao Ambulatório Médico,
quando possível ou acionar o atendimento “in loco”,
através dos telefones de emergências 3281-0551;
Emitir CAT, imediatamente após o ocorrido,
encaminhando cópia devidamente registrada no órgão
competente, e no prazo máximo de dois dias úteis,
para o setor de Segurança do Trabalho ou conforme
notificação da contratante;
Realizar a análise do ocorrido, conforme padrões da
contratante, com prazo máximo de dois dias úteis e
encaminhar ao SESMT ou proceder conforme
notificação da contratante.

9.Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT

Constituir CIPA / CIPATR, devidamente
registrado, com base na NR-05 ou NR31 da Portaria 3.214/78, fundamentada
no grau de risco da contratante e/ou no
que for de maior rigor em relação à
atividade principal da contratada;
No prazo máximo de 60 dias após o início dos
trabalhos, deverá apresentar toda a documentação
pertinente a constituição da comissão;
A CIPA/CIPATR da empresa contratada deverá ter um
membro representante para participar como
convidado das reuniões da CIPA/CIPATR da empresa
contratante, a fim de integrar as ações prevencionista;
As empresas contratadas que não se enquadrarem no
descrito nos itens anteriores, deverão indicar um
representante para participar, como convidado, das
reuniões da CIPA/CIPATR da empresa contratante, a
fim de integrar as ações prevencionista.

Constituir SESMT, devidamente
registrado, com base na NR-04
(Urbanos) e NR-31 (Agrícolas) da
Portaria 3.214/78, fundamentada no
grau de risco da contratante e/ou no
que for de maior rigor em relação à
atividade principal da contratada;

11. Programa de Prevenção dos Riscos
Ambientais – PPRA

As empresas contratadas que não se enquadrarem no
descrito no item anterior e tiverem em seu quadro de
funcionários o contingente igual ou superior a 50
colaboradores deverá no mínimo manter um
profissional da área de segurança do trabalho
devidamente habilitado;

Após 30 dias do início das atividades devem apresentar
o PPRA atualizado, contemplando as condições
encontradas na Bioenergética Aroeira S/A.

Nos casos em que o número de funcionários não
atingir 50 (cinquenta), a contratada deverá treinar um
funcionário para realizar acompanhamento, inspeções,
check-list, DDS e outros serviços preventivos
relacionados com a segurança e saúde do trabalho;

O documento de PPRA obrigatoriamente deverá
constar os resultados das avaliações quantitativas para
riscos necessários, conforme os anexos NR-15.

O(s) profissional(is) da área de segurança da
contratada devem realizar suas atividades em tempo
integral nas dependências da Bioenergética Aroeira
S/A, sendo vedado o exercício de atividades que não
sejam aquelas previstas na portaria 3.214/78;
O(s) profissional(is) da contratada, deve estar sob a
orientação direta dos profissionais da contratante, para
que possam integrar as ações inerentes à prevenção de
acidentes do trabalho.

10. Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho - CIPA
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As empresas contratadas devem apresentar no ato do
início dos trabalhos o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA assinado pelo profissional
habilitado;

Devem ser apresentadas às evidencias do cronograma
do PPRA;

12. Programa de Condições e Meio
Ambiente de Trabalho – PCMAT
As empresas contratadas para trabalhos ligados a
atividades de demolição, reparo e/ou construção civil,
com o número igual ou maior do que 20 funcionários
devem apresentar no ato do início dos trabalhos o
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho
da Construção – PCMAT, devidamente assinado pelo
profissional habilitado.

13.Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional – PCMSO
As empresas contratadas devem apresentar no ato do
início dos trabalhos o Programa de Controle Médico e
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Saúde Ocupacional – PCMSO, devidamente assinado
pelo profissional habilitado;
Deverá apresentar cópias do Atestado de Saúde
Ocupacional, bem como, informação dos exames
complementares registrado do PCMSO.

14. Permissão de Trabalho - PT
Para as atividades que contemplem trabalhos a
quente, altura, escavação, espaço confinado e
instalações elétricas, carga suspensa, manuseio de
produtos químicos, e outros que não seja rotineiro,
devem ser precedidos de uma Permissão de Trabalho –
PT, que deverá ser solicitada ao responsável pela área
onde à atividade está sendo desenvolvida, e
previamente comunicado ao SESMT da contratante
quando necessário;
Caso não mude os funcionários, as atividades ou os
riscos do ambiente, a liberação poderá permanecer a
mesma até no prazo máximo de uma semana (Exceto
em serviços em espaço confinado);
Se chegar algum funcionário que não havia sido
contemplado na atividade inicial, poderá acrescentar o
mesmo na PT aberta, deste que ele esteja plenamente
ciente dos riscos e das medidas preventivas, a ser
adotadas para evitar acidente ou doença do trabalho.

15. Bloqueio de Energias
Para
as
atividades
que
contemplem
trabalhos
em
equipamentos/linhas de processos
que sejam alimentados por uma
fonte de energia – hidráulica,
elétrica, pneumática, vapor, etc.,
deve ter suas fontes bloqueadas
com cadeado, permitindo o estado
inerte dos equipamentos / tubulações, possibilitando a
execução do trabalho sem risco de acidentes por
acionamento, alimentação indesejada ou inesperada.
Para o bloqueio dos equipamentos/tubulações deverão
ser solicitadas ao responsável pela área onde à
atividade está sendo executada.

16. Isolamento de Área

Toda área a ser isolada deve
ser
aprovada
pelo
responsável pela área onde está sendo executadas as
atividades, para garantir a segurança das pessoas e
minimizar o impacto nas atividades envolvidas;
Nas atividades de escavação de solo
cujo o local esteja com deficiência
de iluminação deverá ser instalada
sinalização apropriada para o
período noturno;
contratados),
empregatício
existentes;

Todos os funcionários (próprios ou
independente
de
seu
vínculo
devem respeitar os isolamentos

Utilizando ferro de construção para posicionar
“cerquites” (tela laranjada), a ponta deve receber a
proteção de vergalhão;
Nas atividades de elevação de
carga, é responsabilidade da
contratada em ISOLAR A ÁREA
considerando a altura da lança
estendida;
Na condição de “HOMENS TRABALHANDO ACIMA” os
pavimentos inferiores deverão receber sinalização por
fita zebrada.

17. Averiguação
Ferramentas

e

Conferência

de

As empresas que necessitarem trazer seu ferramental
(máquinas, ferramentas em geral, equipamentos, EPI,
escadas, etc.), devem apresentar uma listagem para
conferência, o que ocorrerá por uma equipe
multidisciplinar (Vigilância Patrimonial, Segurança do
Trabalho e Almoxarifado).

• Máquinas de Solda e Cabos

Todos os locais que estejam sendo desenvolvidas
atividades que possibilitem a ocorrência de abertura de
buracos nos pisos, independente de sua extensão, aos
redores de trabalhos em altura, onde ocorre à
possibilidade de queda de material e/ou qualquer área
que deva ser restringida apenas às pessoas que estão
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executando
as
tarefas,
deverão ser isoladas com
cerca
de
isolamento
(Cerquite/ fita Isolamento);

Cabos Elétricos - Os cabos da máquina de solda não
poderão ter emendas, salvo quando realizadas
adequadas e validadas pelo setor de manutenção
elétrica da contratante. O ideal e que substitua os
cabos de solda quando apresentarem quebra ou partes
danificadas;

E-mails: barbaramelo@bioaroeira.com.br ; carmosilva@bioaroeira.com.br; raulfaria@bioaroeira.com.br;
douglasmiranda@bioaroeira.com.br; luislima@bioaroeira.com.br saulosilva@bioaroeira.com.br;
SESMT (34) 3281- 0553

Manual de Segurança e Saúde Ocupacional para Prestadores de Serviços



A disponibilização do carrinho para transporte
adequado dos cilindros, e de responsabilidade da
contratada;



Proibido emenda de mangueiras do maçarico;



Proibido retirar capacetes de proteção dos
cilindros;



Manter válvulas corta-chama nos cilindros e nas
canetas conforme fluxo;



Proibido içar cilindros pelo capacete;



Os cilindros de acetileno devem permanecer
sempre na vertical, seja no armazenamento, no
transporte ou na sua utilização;



Manter pneus de borrachas nos carrinhos
manuais;

Para realização das atividades de solda, o funcionário
deverá ser capacitado, e estar utilizando todos os EPI’s
obrigatórios;



A área de armazenamento de acetileno deve ser
sinalizada com placas de advertência, proibindo
fumar, produzir ou alimentar chamas;

Sempre que possível deverá ser instalado proteção de
anteparo (BIOMBOS), para não expor pessoas sem
proteção às radiações não
ionizantes;



Manter todos os cilindros fixos/amarrados a todo
instante;



A troca de cilindros é da responsabilidade da
contratante e será realizada em “suporte
apropriado”;



“Zerar” toda a linha de mangueiras e manômetros
no final do expediente.

A contratada deverá garantir que a
fiação esteja dimensionada para a
amperagem máxima da máquina,
que a fiação de alimentação esteja
condizente com a atividade a ser
executada e que o cabeamento, alicate e terra estejam
dentro dos padrões aceitáveis;
A Bioenergética Aroeira S/A não se responsabiliza por
extensões elétricas na interligação da máquina até o
painel mais próximo;
É de responsabilidade da Bioenergética Aroeira S/A a
instalação do painel da contratada na rede mais
próxima ao local de trabalho. Devendo a contratada
solicitar os serviços antecipadamente. O referido painel
elétrico deve estar de acordo com as normas vigentes e
NR-10;

É de responsabilidade da
contratada a instalação da
máquina de solda em ambiente
ventilado, seco, limpo e sem a
presença de materiais corrosivos, inflamáveis ou gases
explosivos.

• Geral
O ferramental, equipamentos e máquinas que
estiverem fora dos padrões mínimos de segurança
exigidos pela legislação pertinente ou normas internas,
serão retidos até que seja providenciada sua
substituição/adequação.

• Conjunto de Solda Oxi-Acetileno

Nota: A contratada está sujeita a aplicação de multas
contratuais.

18. Equipamentos de
Trabalho em Altura

A contratada deve apresentar seu conjunto oxi-corte
para validação de entrada na unidade, bem como,
atender as normas vigentes que listamos a seguir:


O maçarico somente poderá ser acendido com o
acendedor apropriado, disponibilizado pela
contratada;
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Elevação

e

Os operadores de equipamentos de elevação e
transporte de carga devem ser qualificados e
capacitados, de acordo com legislação pertinente, bem
como portarem cartão de identificação, com nome e
fotografia;
Todos os equipamentos de elevação e transporte de
carga devem estar indicados com a carga máxima
permitida, a qual não poderá ser excedida;
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Apresentar no check-list o certificado do fabricante dos
cabos de aço que compõem o conjunto de elevação de
cargas;

• Disposições Gerais

Todo raio de movimentação da carga a ser
transportada deve estar isolado e sinalizado e com
acesso restrito conforme apontado no item sinalização
de áreas;
Nos trabalhos de transporte e/ou elevação de carga,
devem ser auxiliados um colaborador devidamente
treinado (NR-11), para auxiliar na comunicação com o
operador do equipamento.

• Andaimes
Todo andaime deve ter gravado em suas peças, o
nome do fabricante;
Para toda torre de andaime, a contratada deverá
apresentar ao setor de segurança do trabalho da
contratante a ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica), devidamente emitida e recolhida pelo
profissional habilitado.

19. Plano de Emergência
Devem ser seguidos todos os procedimentos da
Bioenergética Aroeira S/A, os quais devem ser
abordados por ocasião na palestra de integração.

20. Atendimento a Emergências Médicas
Nota: As empresas contratadas deveram atender o
procedimento de segurança da Bioenergética Aroeira
S/A referentes à disponibilização, montagem e
desmontagem e utilização adequada de andaimes
tubulares dentro da planta industrial.

Os atendimentos a emergências
médicas, em primeiro plano,
devem ser realizados pelos
profissionais da Bioenergética
Aroeira S/A e posteriormente, se
a situação exigir, deve ser encaminhado ao pronto
socorro, sob a responsabilidade da empresa contatada;
Nas frentes de serviços agrícolas, deverá ser
disponibilizado o KIT de Primeiros Socorros e pessoas
treinadas numa proporção de um para cada equipe de
dez.
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Segue abaixo alguns equipamentos específicos para
acesso nas dependências da Bioenergética Aroeira S/A:

21. Limpeza e Organização
Todas as áreas de trabalho da empresa
contratada devem ser mantidas limpas
e organizadas não deixando peças
ferramentas ou sucatas espalhadas;





Não deixar mangueiras, cabos de fios, etc., espalhados
pela área de circulação;
Os locais destinados aos descartes dos resíduos devem
ser definidos junto ao gestor dos serviços;
Em todo término de trabalho deverá ser realizado a
limpeza geral do setor.

22. Produtos Químicos
Antes da utilização dos produtos químicos, os
responsáveis pela empresa contratada, deverão
informar oficialmente o gestor dos serviços, Setor de
Meio Ambiente, e a área de Segurança e Saúde
Ocupacional, anexando sua FISPQ;
Para transporte de produtos químicos, agrotóxicos ou
combustíveis, o veículo deverá atender a legislação de
trânsito, o condutor deverá ser capacitado, habilitado e
portar as documentações obrigatórias (condutor,
veículo, e produto);

Capacete de segurança com jugular; Óculos de
segurança incolor; Protetor auricular; Calçado de
segurança.
Para realização de atividade de trabalho em altura
o colaborador deverá estar utilizando cinto de
segurança tipo paraquedista com ou sem
talabarte duplo, de acordo com a atividade à ser
realizada.

Nota: Determinadas atividades requerem o uso de
EPI específicos, os quais devem ser condensados com
a área de Segurança do Trabalho.

24. Realização
de
Soldas
Equipamentos Pressurizados

em

Para todo trabalho especial de solda em equipamentos
pressurizados (Vasos de Pressão), e áreas de pressão
das Caldeiras, o prestador de serviço deverá estar
devidamente registrado no CREA, dispor de
responsável técnico legalmente habilitado e apresentar
as seguintes documentações:




Especificação de Procedimentos de Soldagem;
Registro de Qualificação de Soldagem;
O Registro de Qualificação do Soldador.

Para contato direto ou indireto com agrotóxicos, o
funcionário deverá ser capacitado no curso da NR-31;
O prestador de serviço deverá cumprir demais
exigências da legislação vigente, no que diz respeito ao
armazenamento, manutenções, transportes ou
operações com produtos químicos.

23. Equipamento de Proteção Individual
- EPI
No ato da integração o funcionário da contratada,
deverá apresentar os EPI´s fornecidos pela mesma,
para que o setor de segurança do trabalho certifique se
realmente atende as exigências legais;

25. Transporte de
Veículos Coletivos

Passageiros

em

A empresa prestadora de serviço deverá apresentar
cópias de documentação do veículo e do condutor,
conforme exigências do Código de Trânsito Brasileiro.
•
Veículo: CRLV – Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo, Laudo de aferição do
tacógrafo junto ao INMETRO; Licença para Transporte
de Passageiros (Municipal, Estadual, ou Interestadual);
•
Condutor: CNH –
Carteira
Nacional
de
Habilitação na categoria “D”
ou “E”; Curso de Transporte
Coletivo
de
Passageiros,
possuir integração junto a
contratante.

Rev 00 - Janeiro/2015

E-mails: barbaramelo@bioaroeira.com.br ; carmosilva@bioaroeira.com.br; raulfaria@bioaroeira.com.br;
douglasmiranda@bioaroeira.com.br; luislima@bioaroeira.com.br saulosilva@bioaroeira.com.br;
SESMT (34) 3281- 0553

Manual de Segurança e Saúde Ocupacional para Prestadores de Serviços

Para as frentes de serviços que utilizam ferramentas,
os veículos deverão possuir caixas de ferramentas
adequadas, para este fim;
Deverá ser realizada antes do início dos serviços e
mensalmente vistoria nos veículos de transporte
coletivo das empresas prestadoras, na oficina mecânica
agrícola da Bioenergética Aroeira S/A, conforme
agendamento prévio. A Empresa que não comparecer
com o veículo para vistoria, será penalizado com multa
contratual de 01 salário mínimo e em caso de
reincidência o valor poderá dobrar.
Nota: Estando o veículo reprovado para circulação
deverá a empresa contratada realizar os reparos
solicitados apresentando novamente ao setor
responsável para averiguação, podendo transportar
funcionários próprios e terceiros somente após sanar
irregularidades e obter liberação dos setores
competentes.
Nota: É Proibido transportar passageiros em pé.
Nota: É obrigatório uso de cinto de segurança
(condutor e passageiros).

Os alimentos e água devem
ser disponibilizados pelo
prestador de serviço, e
devem ser condicionados
em recipientes térmicos
fornecidos pela contratada,
conforme legislação em
vigor.

27. Inspeção de Equipamentos
Semanalmente os responsáveis e/ou técnico de
segurança do trabalho da empresa prestadora de
serviços, deverão realizar inspeções preventivas nos
equipamentos, formalizando através de formulários
próprios, e entregando uma cópia para o setor de
Segurança do Trabalho da Bioenergética Aroeira S/A,
com o plano de ação para cada item não conforme;
Os
veículos,
máquinas,
equipamentos
e/ou
implementos que não fornecerem segurança para os
trabalhadores a realizar suas atividades, deverão ser
paralisados imediatamente, até a devida regularização.

26. Área de Vivência e Sanitários
Para realização das refeições (área
urbana), a empresa contratada
deverá disponibilizar áreas de
vivência (container conforme NR 18
item 18.4.1.3), com cadeiras e mesas
disponíveis na quantidade que
atenda todos trabalhadores de sua

28. QUARTEIRIZAÇÃO

empresa;
A empresa contratada poderá negociar o almoço dos
seus funcionários junto ao Restaurante existente nas
dependências da Contratada, ou disponibilizar veículos
apropriados para transporte dos seus colaboradores
até o restaurante mais próximo;
Expressamente proibido se alimentar dentro do parque
industrial;
Os prestadores de serviços (urbanos) poderão utilizar
os sanitários da Bioenergética
Aroeira S/A, disponíveis em
cada setor;
Para realização das refeições
(área Agrícolas), a empresa
contratada deverá disponibilizar áreas de vivência
(centro de convivência ou toldos nos veículos
coletivos), com banheiros, cadeiras e mesas disponíveis
na quantidade que atenda todos trabalhadores de sua
empresa;
Rev 00 - Janeiro/2015

28. Quarteirização
Somente poderão realizar serviços quarterizados, as
empresas que se enquadrarem nas exigências expostas
neste manual e outras vigentes na legislação, e
validarem o contrato de quarteirização junto ao
Departamento Jurídico da contratante.

29. Orientações Gerais
• Proibido
a
prestação
de
serviço
por
empresa/colaborador sem integração de segurança ou
documentos
obrigatórios
vencidos
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(PPRA/PCMSO/PCMAT/CNH/ASO/Cursos
etc.);

Específicos,

• Proibido dar ou pegar caronas em estribos, laterais
de carretas, implementos, máquinas, veículos,
motocicletas, etc;
• Proibido parar ou realizar atividades embaixo ou
próximo a redes de energia elétrica com risco de
acidentes;
• Proibido passar ou permanecer embaixo de cargas
suspensas;
• Proibido permanecer próximo ao abastecimento de
máquinas, veículos, implementos e aeronaves. Manter
distância mínima de 15 metros, exceto funções de
frentistas, comboistas e lubrificadores;
• Proibido realizar serviços de soldas em
reservatórios de tanques de líquidos combustíveis e
espaço confinado sem avaliação com Multi Gás e
Permissão de Trabalho.
• Todos os veículos que estiverem a serviços da
Aroeira, devem obedecer a velocidade máxima da via
pavimentada ou não, conforme previsto na legislação
de trânsito.

30. Fortalecendo a Parceria
É imprescindível, no processo de prestação de serviços,
que as condições aqui estabelecidas sejam cumpridas
rigorosamente em atendimento de todos os itens
mencionados neste manual e legislação vigente.
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29. Anexos

ANEXO 1

TERMO DE ACEITAÇÃO DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL.
Eu

___________________________________________________________,

representante/colaborador da empresa _________________________________________, no qual
exerço

a

função

__________________________________,

declaro

que

na

data

de

______/______/______, efetuei a leitura e tomei conhecimento do Manual de Segurança e Saúde
Ocupacional da Bioenergética Aroeira S/A, bem como dei conhecimento do presente conteúdo a
todos os funcionários e prepostos que eventualmente venham prestar serviços na Bioenergética
Aroeira S/A .
Por meio deste, declaro para todos os fins, que a empresa acima mencionada e todos os seus
funcionários e prepostos estão cientes e concordam com o conteúdo previsto no presente manual
e na legislação vigente, se obrigando a respeitar todas as exigências ali previstas, arcando a
empresa exclusivamente com os danos e prejuízos causados pelo eventual descumprimento de tais
exigências.
Sem mais,
Data _____/_____/______
Assinatura Responsável/carimbo da Empresa
Data _____/_____/______
Colaborador treinado
Protocolo SESMT/AROEIRA

Nota: Assinado por todos os colaboradores da empresa.
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ANEXO 2

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA À SEGURANÇA
DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
INTEGRAÇÃO E VISTORIAS
Horários de Integração
Pela manhã às 08:00 horas e à tarde às 14:00 horas (Segunda à Sexta-feira – exceto feriados)
Os documentos devem ser enviados com no mínimo 01 dia de antecedência, podendo ser impresso ou
arquivo
digitalizado
e
anexado
aos
e-mails
de
barbaramelo@bioaroeira.com.br;
carmosilva@bioaroeira.com.br;
douglasmiranda@bioaroeira.com.br;
luislima@bioaroeira.com.br
;
raulfaria@bioaroeira.com.br; saulosilva@bioaroeira.com.br; Telefone: (34) 3281 0553.
Obs.: Quando a documentação for enviada por e-mail, deverá ser apresentado a CTPS original para a devida
conferência.


















RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
Cópia da CPF e RG dos funcionários;
Cópias da Carteira de Trabalho - CTPS, constando a qualificação profissional, foto, o registro dos
funcionários, e anotações de alterações de função;
Cópia do Livro e ficha de registro de funcionários da empresa contratada;
Apólice de seguro de vida;
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) dos funcionários, informando os exames complementares
realizados, e aptidão do empregado para a função a ser desenvolvida/realizada;
PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; (Obs.: Após a entrega e conferência por
parte do setor responsável, o empregador terá 30 dias para atender as solicitações de revisão caso
necessário);
Ficha devidamente assinada do funcionário informando a relação de equipamentos de proteção
individual (EPI’s), constando também estarem cientes da obrigação da utilização dos mesmos durante
a execução dos serviços, Nº do Certificado de Aprovação dos equipamentos fornecidos e descrição
dos EPI’s fornecidos com data de entrega;
Ordens de Serviços de Segurança para todos os funcionários de acordo com a função a ser
executadas;
Certificados de cursos específicos, caso seja necessário para suas funções (“Básico e SEP” NR-10;Curso
Operador de içamento e movimentação de carga (empilhadeira/guindaste/munck/talha elétrica)
NR-11; Operador de Motosserra NR-12; Serviços à quente NR-18; Serviços em espaço confinado NR33; Trabalho em Altura NR-35; Aplicação de Defensivos Agrícolas NR-31; e etc.); Obs.: Os
certificados deverão conter no mínimo: o nome da empresa contratada, nome assinatura do
participante, embasamento a exigência legal, conteúdo programático conforme legislação vigente,
data, período e carga horária da capacitação, nome assinatura do(s) Instrutor (es), e em casos que é
exigido que o instrutor seja profissional habilitado, deverá constar o Nº do CREA e a habilitação do
instrutor.
Certificados de treinamentos Teóricos/Operacionais para Operação de Máquinas, Tratores e Veículos.
(NR-12 Operação de equipamentos/máquinas (esmeril, lixadeira, furadeira, torno, serras elétricas
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etc.) (NR-31 Operação/manutenção de máquinas (pá-carregadeira, colhedora, trator, transbordo,
etc.);
CNH do condutor na Categoria compatível com o veículo conduzido ou máquina a ser operada;
Cópias da capacitação/habilitação do Curso de Transporte Coletivo/Movimentação e Operação de
Produtos Perigosos;
CNH do Condutor/Operador na Categoria “b” “C” “D” ou “E” para veículos e máquinas agrícolas de
acordo com exigência do Código de Trânsito Brasileiro;
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Obs.: Após a entrega e conferência por parte
do setor responsável, o empregador terá 30 dias para atender as solicitações de revisão caso
necessário);
Evidências das ações contidas no cronograma do PPRA;
PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, para
as empresas que forem prestar serviços de manutenção e/ou construção civil, e tiverem mais de 20
funcionários.
Documentação dos Veículos Coletivos (CRLV, Licença do DER, Licença Municipal, Laudo de aferição do
tacógrafo - INMETRO);
Documentação dos Veículos Comboio e Calda Pronta (CRLV, Licença do INMETRO, Laudo de aferição
do tacógrafo - INMETRO);
Para atividades com Guindastes/Muncks deverão ser apesentados os certificados fornecido pelo
fabricante do cabo, pegas, cintas, manilhas, ganchos e Check-list diário de inspeção visual. Obs.:
Também deverá ser apresentado a última vistoria do Guindaste (Certificado da vistoria geral periódica
“contratada” ou “regulamentada” INMETRO;
Realizar Integração de Segurança (para todas as funções);
Realizar vistoria dos veículos caminhões (comboio, caminhão de cana, cinzas,
máquinas(colhedora/tratores), etc.), junto a oficina mecânica e Segurança do trabalho da contratante,
antes do início da prestação de serviços.
Realizar vistorias dos veículos coletivos antes da prestação dos serviços, e mensais junto a oficina
mecânica e segurança do trabalho da contratante;
Todos os funcionários deverão possuir crachá de identificação emitido pela contratada, constando
foto do empregado, nome da empresa, nome do funcionário, função, data de admissão, nº do CPF,
capacitações com as devidas validades, e Validade do A.S.O.- Atestado de Saúde Ocupacional.
Todos os funcionários prestadores de serviços deverão se apresentar para integração uniformizados,
e portando seus EPI´s que serão utilizados na atividade, para devida validação no ato da integração
(mesmo que não irão iniciar os serviços no mesmo dia da integração).

Obs.: As empresas, veículos, máquinas e funcionários, somente estarão autorizados a prestação de serviços
após apresentarem toda a documentação citada a cima, terem seus funcionários integrados e seus veículos /
máquinas vistoriadas com a devida aprovação dos setores competentes.
O responsável pela contratada, deverá se atentar para o Manual de Segurança e Saúde Ocupacional para
Prestadores de Serviços que refere-se aos procedimentos de Segurança e Saúde Ocupacional que deverão ser
cumpridos durante a prestação de serviços bem como legislação vigente.
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