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1 INTRODUÇÃO 

 

A PPG Industrial do Brasil - Tintas e Vernizes Ltda. está preocupada e comprometida 

com a segurança e a saúde de seus colaboradores. Isso inclui todos os contratados e seus 

empregados que trabalham para PPG. A PPG avalia as contratadas quanto ao desempenho 

de segurança, custo, qualidade do trabalho, manutenção de cronogramas, rotatividade, 

absenteísmo e motivação do trabalhador. 

A contratada é responsável por comunicar e fazer cumprir todos os regulamentos de 

segurança aplicáveis a seus empregados e aos empregados de seus subcontratados. Os 

empregados que não aderirem a essas diretrizes, não serão considerados adequados para 

prestação de serviços para a PPG. 

2 GERAL 

 

A contratada será informada dos requisitos de segurança da PPG. O responsável pelo 

trabalho da contratada se reunirá com um representante da PPG antes de qualquer 

trabalho, para revisar todos os documentos de segurança necessários e quaisquer 

requisitos específicos que possam existir para o desenvolvimento do trabalho com 

segurança.  

Todas as contratadas devem fornecer crachá a seus empregados. 

Espera-se que a contratada se mantenha informada e esteja em conformidade com todos 

os regulamentos de segurança, conforme legislação aplicável. 

Qualquer uso de equipamentos, mudanças de métodos de trabalho, movimentação de 

material ou equipamento da PPG não descrito ao representante da PPG no início do 

trabalho deve ser autorizado por ele antes da execução do trabalho. 

Todos os incidentes devem ser relatados imediatamente ao representante da PPG 

(acidentes, ferimentos, danos à propriedade, etc.). 

Enquanto a contratada manter trabalhadores ou material nas instalações da PPG, um 

número de telefone será deixado com o representante da PPG para resolução de problemas 

relacionados à segurança, saúde e meio ambiente.  
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Os seguintes itens, conforme apropriado, serão revisados com a contratada: Uso de 

crachás, acesso à planta, áreas para alimentação e asseio, bloqueios de máquinas e 

equipamentos, permissão para trabalhos a quente, condições de ferramentas e 

equipamentos, plano de atendimento a emergência, restrições de portaria, instalações 

sanitárias, canteiros de obras, estacionamento, bloqueios elétricos, relatórios de 

investigação de acidentes e estatísticas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho,  

perigos operacionais, autorizações para trabalhos perigosos, equipamentos contra 

incêndio, programas e campanhas de segurança, saúde e meio ambiente, veículos, 

ergonomia, treinamento de qualificação, equipamentos para prevenção de quedas, entrada 

em espaço confinado, materiais e produtos utilizados, incluindo fichas de informações do 

produto químico, prevenção de derramamentos, entre outros. 

3 OBJETIVO 

 

Divulgar procedimentos mínimos a serem adotados pelas empresas que prestam serviços 

à PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes – Ltda., com relação à Saúde, Segurança 

do Trabalho e Meio Ambiente, visando antecipar, reconhecer e eliminar os riscos de 

acidentes, doenças do trabalho, acidentes materiais e ambientais com objetivo de 

preservar a integridade física de todas as pessoas que estiverem na planta de Sumaré. 

4 CONTRATADAS 

 

Entendem-se como contratadas todas as empresas ou autônomos que prestarem serviços 

nas dependências da PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda., classificadas 

como Contratadas Fixas quando executarem serviços diários e como Contratadas 

Eventuais, quando executarem serviços esporádicos. 

5 SUBCONTRATADAS 

 

Entendem-se como subcontratadas todas as empresas ou autônomos que prestarem 

serviços para a contratada direta da PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda.,  

6 EXIGÊNCIAS GERAIS 

 

3.1 Cumprir e fazer cumprir, inclusive pelas suas subcontratadas, além das diretrizes 

aqui definidas, as demais exigências legais vigentes sobre Segurança, Higiene e 
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Medicina do Trabalho determinadas na Portaria 3214/78 do MTE e suas 

atualizações, as legislações específicas do Meio Ambiente no âmbito Federal, 

Estadual e Municipal, bem como os demais procedimentos internos de Meio 

Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho da PPG Industrial do Brasil – Tintas 

Vernizes Ltda. 

3.2 Zelar pela disciplina dos seus empregados nas dependências da PPG Industrial 

do Brasil – Tintas Vernizes Ltda. 

3.3 A contratada assume inteira responsabilidade pela integridade de seus 

empregados e subcontratados, devendo designar empregado responsável pelos 

assuntos relacionados à Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Em caso de 

subcontratação, deverá haver contrato de prestação de serviços entre as partes e 

deverá ser dado conhecimento dos requisitos PPG descritos neste manual.  

3.4 A contratada e a subcontratada são responsáveis por fazer cumprir as regras de 

segurança, saúde e meio ambiente com todos os empregados. 

3.5 A contratada e a subcontratada também são responsáveis por garantir que todas 

as práticas de trabalho sejam executadas de maneira a minimizar a exposição ao 

risco. 

3.6 Os empregados devem identificar exposições de risco e desenvolver alternativas 

seguras ou buscar orientação antes de prosseguir. Os empregados devem 

procurar desenvolver alternativas por meio dos recursos disponíveis, incluindo 

a supervisão da contratada e a equipe de segurança. 

3.7 Linguagem obscena ou abusiva ou qualquer forma de assédio não será tolerada.  

3.8 Conhecer o local e as condições de realização dos trabalhos, a fim de providenciar 

previamente todos os recursos adequados necessários, verificando a viabilidade 

de execução. 

3.9 A Contratada se compromete a comunicar a PPG Industrial do Brasil – Tintas e 

Vernizes Ltda. nos setores de EHS e Manutenção, em casos de necessidade de 

bloqueio e etiquetagem (elétrico, mecânico ou outro) de máquinas e 

equipamentos, considerar instalação de quebra de linha (interrupção). A 

contratada deverá treinar e manter treinado seus empregados no bloqueio e 
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etiquetagem de equipamentos e suprir os dispositivos necessários a execução dos 

bloqueios e sinalização. 

3.10 É de responsabilidade da Contratada, fornecer empregados devidamente 

selecionados, treinados, qualificados, competentes e capazes de desempenhar as 

funções especificadas. Os treinamentos deverão ser documentados. 

3.11 Dispor de todos os equipamentos, ferramentas e veículos em boas condições de 

uso e necessários à execução dos serviços, bem como providenciar o transporte 

adequado para seus empregados e para as ferramentas e materiais a serem 

utilizados. 

3.12 É de responsabilidade da Contratada, fornecer todos os Equipamentos de 

Proteção Individual necessários e adequados aos riscos, exigir, treinar e orientar 

os empregados quanto ao uso, guarda e conservação, substituir imediatamente 

quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e 

manutenção periódica e fiscalizar a sua utilização conforme NR-6 e NR-9 da 

Portaria 3214/78 do MTE.  

3.13 Os empregados da contratada deverão usar equipamentos de proteção individual 

quando em trânsito interno ou trabalhando nas áreas onde o uso destes é 

obrigatório. Em geral, são necessários capacetes, óculos de segurança, proteção 

auditiva e calçados de segurança. Outros equipamentos de proteção necessários 

serão identificados com base nos requisitos específicos do trabalho. É de 

responsabilidade da contratada fazer cumprir o uso dos equipamentos de 

proteção individual necessários por seus empregados e subcontratados. 

3.14 A contratada fornecerá equipamentos de proteção individual a seus empregados 

conforme necessário, a menos que instruído de outra forma, por escrito, pela 

PPG. 

3.15 É obrigatório o uso de calçado fechado, uniformes (calças compridas, camisas 

mangas curtas e/ou longas), sempre observando os aspectos de higiene como 

asseio e limpeza. Não será permitido o acesso nem execução de trabalhos por 

empregados que estejam utilizando vestimentas inadequadas. 
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3.16 A Contratada deverá manter limpo e organizado os ambientes de trabalho onde 

atuará, bem como as áreas comuns da empresa aos quais terá acesso, tais como 

banheiros, vestiários, refeitório, entre outros. 

3.17 Os resíduos gerados nos serviços executados pela Contratada são de 

responsabilidade da PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda., salvo 

nos casos em que haja restrições contratuais. A Contratada se compromete em 

separar estes resíduos respeitando as normas de coleta seletiva da PPG Industrial 

do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda., conforme Plano de Gerenciamento de 

Resíduos. 

3.18 Acesso a Empresa: 

3.19 Acesso de Empregados. 

a) Todo empregado da empresa Contratada, ao acessar a empresa e durante 

a execução dos trabalhos deverá utilizar o crachá de identificação em local 

visível. 

3.20 Acesso de Veículos e Trânsito Interno. 

a) Todo motorista, e respectivo acompanhante, devem identificar-se ao 

vigilante na portaria. 

b) Os ocupantes do veículo devem descer e passar pela catraca e 

posteriormente retornar ao veículo, sendo apenas autorizado passar pela 

cancela o motorista devidamente habilitado, condutor do veículo. 

c) Não será permitido o acesso de familiares ao interior da empresa. 

d) O acesso de veículos na área fabril é restrito para processos de carga e 

descarga com autorização prévia da vigilância patrimonial. 

e) Os veículos devem se manter no estacionamento de veículos no prédio 

5.000, existente na PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda, em 

local próprio para Visitantes. 

f) Todo veículo deve estacionar de ré. 

g) Todo veículo que transitar no interior da empresa deve obedecer às 

sinalizações de trânsito existentes e o limite de 10 km/h entre fábricas e de 

até 30 km/h nas vias principais de entrada que compreende da portaria 

central até o prédio 5000. 
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h) Os veículos que acessarem ao interior da empresa ficam sujeitos à 

inspeção na portaria.  

i) Os caminhões que acessarem a empresa, quando estiverem estacionados 

para o processo de carga e descarga, obrigatoriamente devem utilizar, no 

mínimo, dois calços nas rodas. O acesso de veículos para entrega é pela 

portaria sul. 

j) Os veículos de carga ou transporte interno não poderão levar passageiros 

sobre a carroceria ou estribos.  

k) Veículos que necessitam acessar a área fabril devem se dirigir após o 

procedimento liberado até o estacionamento localizado no Prédio 5000, 

existente na PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda, em local 

próprio para Visitantes 

3.21 Acesso de Bicicletas: 

Todo funcionário que acessar as dependências da empresa, de bicicleta, deve dar 

preferência aos pedestres e responsabilizar-se pela mesma, inclusive quando 

estacionada no bicicletário. 

3.22 Acesso de Menores de Idade: 

Não é permitido acesso de menores de idade para trabalho na empresa, conforme 

determina a CLT no Capítulo IV da proteção do trabalho do menor. 

3.23 A Contratada se compromete em atender imediatamente ou em prazo estipulado, 

eventuais recomendações decorrentes de inspeções efetuadas por PPG Industrial 

do Brasil – Tintas Vernizes Ltda.  Enquanto não forem atendidas as 

recomendações feitas, conforme situação detectada, não será permitida a 

continuação ou reinicio dos trabalhos.  

3.24 Para toda e qualquer orientação técnica necessária, a Contratada deverá 

consultar o responsável do setor Contratante da PPG Industrial do Brasil – Tintas 

Vernizes Ltda. 

3.25 A empresa Contratada fica ciente de que poderá valer-se do setor Contratante 

ou do Departamento de EHS para esclarecer eventuais dúvidas no cumprimento 

dos procedimentos constantes neste manual ou situações de risco que possam 

surgir durante a execução do trabalho. 
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3.26 A PPG Industrial do Brasil – Tintas Vernizes Ltda. poderá exigir a substituição 

de qualquer empregado, produto, processo ou equipamento que a seu juízo forem 

julgados danosos ou inconvenientes para segurança das pessoas, risco ao 

patrimônio ou ao meio ambiente, mesmo que tenha sido anteriormente aprovado. 

3.27 O setor de EHS da PPG Industrial do Brasil – Tintas Vernizes Ltda. se reserva 

no direito de interditar máquinas, equipamentos, ferramentas ou serviços que não 

atendam aos requisitos de segurança pessoal e patrimonial, bem como o direito 

de convocar qualquer empregado, preposto ou dirigente da Contratada para 

esclarecimentos e orientações das medidas de segurança, necessárias para 

execução dos serviços. 

3.28 A Contratada não poderá realizar suas atividades fora do horário normal de 

trabalho (07h45 às 17h30), salvo com o acompanhamento de um responsável 

indicado pela Contratante ou autorização especial definida em conjunto entre 

Contratante, Contratada e Departamento de EHS da PPG. 

3.29 O não cumprimento da Contratada de um ou mais procedimentos de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente aqui descrito será analisado pela Contratada e pelo 

Departamento de EHS para definição da ação corretiva. 

7 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

E NORMAS DE SEGURANÇA 

 

Síntese dos procedimentos internos de segurança estabelecidos pela PPG Industrial do 

Brasil – Tintas Vernizes Ltda., planta de Sumaré, aplicáveis às Contratadas de acordo 

com as características dos serviços a serem executados: 

4.1 Descarte de resíduos 

Procedimento que estabelece o descarte de resíduos na PPG Industrial do Brasil – Tintas 

e vernizes Ltda. 

Obrigações das contratadas: 

a) Separação do resíduo gerado, conforme definido pelo departamento de 

EHS. 
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4.2 Equipamento de proteção individual 

 

Estabelecer procedimentos básicos para definir a seleção e uso de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), garantindo a segurança dos trabalhadores no exercício de suas 

atividades, enquanto que medidas de controle de exposição como: 

eliminação/substituição de material, controles de engenharia, modificação de processo, 

práticas de trabalho, modificação de equipamentos e controles administrativos, não 

estiverem sido implantados e, consequentemente, eliminado o perigo. 

Obrigações das contratadas: 

a) É de responsabilidade da Contratada, fornecer todos os EPIs necessários e 

adequados aos riscos, exigir, treinar e orientar os empregados quanto ao uso, 

guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou 

extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e 

fiscalizar a sua utilização conforme NR-6 e NR-9 da Portaria 3214/78 do 

MTE.  

4.3 Empilhadeira e movimentação de carga 

 

Estabelecer procedimentos básicos para utilização correta e segura de empilhadeiras e 

demais equipamentos de movimentação e suspensão de cargas. 

Obrigações das contratadas: 

a) Utilizar equipamentos de movimentação de cargas com força motriz 

própria somente após apresentação do certificado de habilitação para o 

Departamento de EHS; 

b) Utilizar corretamente os equipamentos de movimentação de cargas, dentro 

dos preceitos básicos de segurança definidos no processo de habilitação e 

treinamento; 

c) Identificar e sinalizar equipamentos com problemas mecânicos para evitar 

risco de acidentes por falta de informação, reportando-os ao setor de 

Manutenção. 
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4.4 Autorização para trabalho perigoso 

 

Controlar riscos através de autorização específica para liberação dos seguintes serviços: 

Trabalho em altura acima de 1,8 metros, a quente em áreas classificadas, trabalho em 

espaço confinado, trabalho com movimentação de cargas com uso de munck, guindastes 

e eventualmente trabalhos especiais com eletricidade e escavações, hidrojateamento, 

entre outros. A pré-capacitação deverá ser considerada para cada especialidade. 

Obrigações das contratadas: 

a) Solicitar do Contratante a abertura da ATP, documento que deve ser 

encaminhado ao Departamento de EHS para obtenção da liberação do 

serviço; 

b) Colocar em prática as ações definidas pelo Departamento de EHS; 

c) Informar a realização dos serviços e obter as assinaturas dos seguintes 

responsáveis: Responsável pela Área onde será executado o serviço e 

Responsável pela Atividade. Devem também assinar o documento, o 

Responsável e os executantes da contratada, além de EHS da PPG. 

d) No término do serviço informar sua conclusão ao Departamento de EHS, 

ou responsável, devolvendo a ATP. 

 

4.5 Procedimentos gerais de segurança 

 

Estabelecer procedimentos básicos de conduta e comportamento, a serem adotados pelos 

funcionários desta planta, durante o exercício de suas atividades e no interior da empresa. 

Obrigações dos contratados: 

 

a) Seguir os procedimentos descritos nesta norma conforme segue: 

 

Fumo, fósforos e isqueiros 

 

É proibido fumar, usar fósforos ou isqueiros em todo parque fabril.  

É proibido fumar, usar fósforos ou isqueiros nas dependências da PPG Industrial do Brasil 

– Tintas Vernizes   Ltda., planta de Sumaré. 
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Não é permitido acesso às áreas industriais da produção portando fósforos ou isqueiros. 

 

Drogas e Bebidas alcoólicas 

 

É proibido portar e/ou consumir drogas e bebidas alcoólicas nas dependências da 

empresa. 

 

 

Alimentação 

 

É proibido ingerir ou portar alimentos nas Áreas de Produção, Almoxarifado, 

Manutenção, Logística, locais de armazenamento de produtos inflamáveis ou tóxicos e 

Laboratórios, excluindo-se as áreas administrativas destes setores. 

Casos especiais como alimentação de gestantes e dietas deve-se utilizar os espaços 

determinados pela empresa.  

 

Armas de fogo 

 

É proibido portar armas de fogo em qualquer dependência da empresa, exceção feita aos 

policiais civis e militares. 

 

Uso de ar comprimido 

 

É proibida a utilização de ar comprimido com fins de higienização pessoal (corpo e/ou 

vestimentas). 

 

Máquina fotográfica e filmadora 

 

Somente será permitido o uso de máquina fotográfica e filmadora em áreas classificadas, 

após autorização e/ou liberação da supervisão e acompanhamento do Departamento de 

EHS. 
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Nas demais dependências da empresa a responsabilidade pelo controle e liberação será 

do gestor de cada área.  

 

Uso de aparelho de som e imagem 

 

A instalação e/ou utilização de aparelhos de som e imagem, nas dependências da empresa, 

será de responsabilidade do gestor de cada área. 

 

Telefones celulares e móveis 

 

Objetivo do controle: Restringir o uso de telefones celulares e móveis nas dependências 

da empresa, pois os mesmos não são à prova de explosão, tornando-se perigosos em áreas 

onde há manipulação de produtos inflamáveis e, constituem-se em risco de acidente por 

causarem desvio da atenção dos usuários em atividades operacionais, nas áreas 

industriais. 

 Abrangência: Deverão permanecer desligados, os telefones celulares e 

móveis em áreas classificadas ou atividades operacionais:  

 Observações gerais: Durante o processo de descarga de materiais os 

telefones celulares devem permanecer no interior da cabine dos veículos; 

Nos casos de visitas as orientações sobre o celular devem ser dadas ao 

visitante pelo empregado que está sendo visitado; Não haverá restrições 

de uso do celular e telefone móvel em áreas administrativas. 

 

4.6 Evasão de área 

 

Estabelecer um conjunto de ações para tornar ágil e seguro o processo de Evasão de Área 

na empresa, nas situações de risco como: vazamento de produtos químicos, incêndio e 

também nos treinamentos práticos. 

Obrigações dos contratados: 

a) Ao ouvir o toque da sirene, o trabalhador deve parar imediatamente o 

serviço que está sendo executado; 
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b) Seguir rigorosamente as instruções dadas pelo Departamento de EHS; 

c) Conhecer as rotas de fuga estabelecidas e identificadas pela empresa; 

d) Em caso de incêndio ou outra emergência, deslocar-se pelas rotas de fuga 

até o Ponto de Encontro indicado e aguardar instruções no local. 

e) Equipamentos de combate a incêndio, extintores, mangueiras, hidrantes, 

etc., não devem ser usados para nada, além de combater um incêndio. 

f) Se for necessario desligar um sistema de combate a incendio para executar 

manutenção, o representante da PPG deverá ser informado e o EHS 

envolvido. 

g) Manter todos os corredores e acessos aos extintores, hidrantes, 

mangueiras, caixas de incêndio, macas e saídas de emergencia 

desobstruídos. As portas corta-fogo devem estar livres para fechar 

completamente e os sprinklers devem ter um metro de espaço livre. 

h) Edificações temporárias devem ser feitos de materiais incombustíveis ou 

resistentes ao fogo, quando possível. O uso de materiais combustíveis deve 

ser aprovado previamente pelo representante da PPG e EHS. 

 

4.7 Travamento e identificação 

 

Proteger os trabalhadores da exposição direta a partes móveis evitando-se a partida 

antecipada da máquina e equipamento, enquanto funcionários realizam serviço ou 

manutenção nelas ou ao redor delas, podendo causar risco de acidente. O controle de 

fontes de energia durante consertos ou ajustes de equipamento e de máquinas é necessário 

para assegurar a proteção adequada ao empregado. Todas as formas de energia devem ser 

controladas, incluindo fontes elétricas, pneumáticas e outras energias potenciais.  

Obrigações dos contratados: 

a) Instalar cadeados e etiquetas nas situações de risco definidas na lista de 

Controle da Manutenção; 

b) Informar os trabalhadores das áreas onde será utilizado o sistema de 

cadeado e etiqueta, bem como sua retirada após conclusão do serviço. 
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4.8 Serviços terceirizados – Contratadas 

 

Estabelecer procedimentos básicos para contratação de prestadores de serviços 

terceirizados, garantindo o cumprimento dos aspectos legais e da segurança interna e do 

trabalho. 

Obrigações das contratadas: 

a) Cumprir as normas internas estabelecidas e o determinado pela legislação 

vigente; 

b) Designar uma pessoa responsável pelos assuntos relacionados à 

segurança, saúde e meio ambiente; 

c) Antes da execução das atividades, todos os empregados terceirizados 

deverão participar de Integração de Segurança, apresentar documento de 

identidade ou carteira profissional, entre outros. Posteriormente assinar 

documento de responsabilidade e participação no Treinamento de 

Segurança. Anualmente estes deverão passar por integração de 

reciclagem; 

d) Comunicar ao contratante, com antecedência, toda e qualquer alteração no 

seu quadro funcional. 

e) Cada contratada e subcontratada deve ter no mínimo uma reunião semanal 

de segurança para todos os funcionários. Os funcionários da contratada 

são obrigados a participar de qualquer exercício de prática de 

procedimentos de emergência. 

 

4.9 Sinalização de Segurança 

 

Estabelecer um padrão de sinalização interna para indicação e advertência dos riscos 

existentes nos ambientes de trabalho. 

Seguir as orientações desta norma e comunicar ao contratante e ao setor de EHS, com 

antecedência, toda e qualquer alteração de sinalização. 
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4.10 Eletricidade estática e aterramentos 

 

Estabelecer procedimentos básicos para neutralização dos efeitos causados pela 

eletricidade estática em uma indústria química. 

Obrigações das contratadas: 

a) Utilizar corretamente o sistema de aterramento; 

b) Informar o setor de manutenção ou seu supervisor sobre sistemas de 

aterramento irregulares ou danificados. 

 

4.11 SHIS Code 

 

Caracteriza o risco através da Identificação Química e índice de perigo dos produtos 

manipulados, priorizando riscos que possam ser apresentados pelos produtos utilizados 

na PPG. O risco é a combinação de perigo e exposição. No entanto, a caracterização de 

risco requer identificação de perigo, considerações de exposição em potencial, e a 

possibilidade de um resultado indesejável em situações específicas. 

Obrigações das contratadas:  

a) Conhecer a Identificação Química dos produtos; 

b) Utilizar os EPIs indicados na Identificação Química; 

c) Informar ao Departamento de EHS a eventual falta de Identificação 

Química em alguns produtos; 

d) Informar ao Supervisor imediato a eventual falta de Identificação Química 

nos produtos manipulados. 

 

4.12 Trabalho a quente 

 

Controlar e eliminar os riscos e perigos na execução de serviços a quente, realizados em 

áreas classificadas e respectivas imediações, a todos os funcionários e contratados que 

trabalham na Empresa. 

Obrigações dos contratados: 
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a) Realizar trabalhos em áreas classificadas somente após liberação do 

Departamento de EHS; 

b) Garantir que os equipamentos utilizados na execução dos serviços a quente 

estejam em perfeito estado de conservação e segurança;  

c) Manter o local onde está sendo executado o trabalho com as devidas 

sinalizações; 

d) Manter o Departamento de EHS e o responsável pelo serviço informado 

sobre toda e qualquer situação anormal detectada no processo de execução 

do trabalho; 

e) Interromper o trabalho imediatamente depois de observado risco ou perigo 

não previsto. 

 

4.13 Proteção respiratória 

 

Estabelecer um conjunto de requisitos para elaboração do PPR (Programa de Proteção 

Respiratória), visando à redução da exposição a agentes químicos (poeiras, névoas, 

fumos, gases e vapores), através de ações que visam à preservação e a proteção 

respiratória dos empregados expostos. 

Obrigações dos contratados: 

a) Participar e colaborar com as ações preventivas quanto à proteção 

respiratória; 

b) Utilização dos equipamentos de proteção respiratória, quando exposto a 

agentes nocivos. 

 

4.14 Proteção auditiva – Ruído 

 

Estabelecer um conjunto de requisitos para elaboração do PCA (Programa de 

Conservação Auditiva), visando a preservação da audição dos empregados expostos a 

riscos potencialmente que possam afetar a saúde. 

Obrigações das contratadas: 
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a) Participar e colaborar com as ações preventivas quanto à proteção 

auditiva; 

b) Utilização dos equipamentos de proteção auditiva, quando exposto a ruído 

e de acordo com as sinalizações existentes. 

 

 

4.15 Atendimento a emergências e urgências 

 

Estabelecer procedimentos básicos de comunicação interna para assegurar rápidas e 

efetivas medidas de atendimento a emergências ou urgências relacionadas com a empresa 

e seus funcionários.  

Obrigações das contratadas: 

a) Informar o Departamento de EHS ou a Vigilância, sempre que observada 

alguma situação anormal no seu ambiente de trabalho. 

b) Manter Plano de Atendimento a Emergências em consonância com o 

procedimento da contratante.  

c) Chuveiros de segurança, extintores de incêndio e equipamentos de 

emergência semelhantes devem estar sempre disponíveis e mantidos 

livres, desobstruídos de materiais, equipamentos ou outros bloqueios. 

 

4.16 Prevenção e combate a incêndio 

 

Estabelecer procedimentos para prevenir, controlar e combater sinistros no interior da 

planta. 

Obrigações das contratadas: 

a) Manter os recursos de prevenção e combate a incêndio permanentemente 

desobstruído; 

b) Informar o Departamento de EHS ou a Vigilância Patrimonial, sempre que 

observada alguma situação anormal no seu ambiente de trabalho. 
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4.17 Trabalho em locais elevados 

 

Proteger o trabalhador para realização segura de serviços em locais elevados, incluindo 

sistemas projetados para reduzir ou eliminar danos em potencial no caso de queda e o uso 

de andaimes, plataformas, escadas, elevadores, rampas, telhados e demais recursos para 

acesso e/ou execução de trabalho em altura. 

Obrigações das contratadas: 

a) Utilizar os recursos para execução de trabalhos em locais elevados, 

conforme estabelecido pelo Departamento de EHS da Empresa; 

b) Informar a área de Manutenção qualquer problema observado nos recursos 

utilizados para execução de trabalhos em locais elevados. 

c) Prover cinto de segurança e habilitação especifica para trabalhos em 

altura. 

 

4.18 Acidente do trabalho 

 

Orientar o trabalhador para que em todos os casos de suspeita de acidente, doença ou 

danos à saúde relacionada ao trabalho, o mesmo deve dirigir-se ou ser encaminhado ao 

Serviço Médico imediatamente após o acontecimento, onde receberá o atendimento de 

primeiros-socorros, avaliação médica e encaminhamento para tratamento específico, 

quando necessário. 

Obrigações das contratadas: 

a) Encaminhar-se ao Serviço Médico sempre que sofrer acidente do trabalho 

no interior da empresa; 

b) Fornecer todas as informações necessárias referentes ao acidente para 

preenchimento correto da Ficha de Investigação e Análise de Acidentes da 

empresa; 

c) Comunicar à sua supervisão imediata seu envolvimento em acidente. 

 

 



 

MANUAL DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO PARA 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

IMP GA 046-02 

 

20 

 

4.19 Registro de incidentes 

 

Estabelecer procedimentos básicos para registro, investigação, análise e controle dos 

incidentes ou quase acidentes ocorridos na empresa. 

Obrigações das contratadas: 

a) Informar ao Departamento de EHS os incidentes ocorridos em seu setor 

de trabalho durante a prestação de serviços; 

b) Comunicar à sua supervisão imediata seu envolvimento ou participação 

em incidentes. 

 

4.20 Gases comprimidos e vasos de pressão 

 

Estabelecer procedimentos básicos para segurança dos trabalhadores e do patrimônio da 

empresa nos processos de recebimento, armazenamento e utilização de gases 

comprimidos em cilindros transportáveis e cilindros estacionários (vasos de pressão). 

Obrigações dos contratados: 

a) Seguir orientações quanto à utilização correta de gases comprimidos; 

b) Informar ao Departamento de EHS qualquer anormalidade detectada 

durante trabalhos envolvendo gases comprimidos. 

 

4.21 Manuseio de tambores 

 

Proteger o trabalhador para realização segura de trabalho que requer a movimentação de 

tambores.  

Obrigações das contratadas: 

a) Manipular e armazenar os tambores conforme estabelecido pelo 

Departamento de EHS; 

b) Informar a sua supervisão qualquer problema observado nos recursos 

utilizados para movimentação de tambores. 
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4.22 Líquidos inflamáveis e combustíveis 

 

Definir as condições mínimas necessárias para as operações de mistura, despejo, 

bombeamento, filtragem, envase ou agitação de produtos líquidos inflamáveis e 

combustíveis.  

Obrigações das contratadas: 

a) Seguir orientações básicas para manuseio de líquidos inflamáveis; 

b) Informar ao Departamento de EHS qualquer anormalidade detectada 

durante trabalhos envolvendo líquidos inflamáveis e combustíveis. 

 

4.23 Trabalho com eletricidade 

 

Controlar e eliminar perigos associados ao trabalho com eletricidade a todos os 

empregados e contratados que executam trabalhos em ou próximo a componentes 

elétricos. 

Obrigações das contratadas: 

a) Executar serviços em eletricidade somente após apresentação do 

certificado de habilitação para o Departamento de EHS; 

b) Designar somente trabalhadores Capacitados, Qualificados ou Habilitados 

para realização de serviços em eletricidade; 

c) Prover os trabalhadores dos recursos necessários para realização segura 

dos trabalhos em eletricidade; 

d) Prover a vestimenta e EPIs inerentes a trabalhos com eletricidade 

conforme NR-10. 

 

4.24 Asbesto/Amianto 

 

Controlar os materiais contendo asbesto no interior da empresa, para segurança dos 

trabalhadores.  

Obrigações das contratadas: 
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a) Informar ao Departamento de EHS qualquer serviço a ser realizado nos 

locais onde há asbesto; 

b) Não adquirir materiais que contenham asbesto em sua formulação para 

serem utilizados nesta planta. 

 

4.25 Espaço confinado 

 

Controlar e eliminar perigos associados ao trabalho em áreas confinadas a todos os 

empregados e contratados que trabalham na Empresa. 

Obrigações das contratadas: 

a) Executar serviços em espaço confinado somente após apresentação do 

certificado de qualificação para o Departamento de EHS; 

b) Participar da reunião após a convocação do Emitente da ATP (Autorização 

para Trabalho de Perigoso), em conjunto com o Departamento de EHS; 

c) Deverá iniciar o serviço ou autorizar sua execução somente depois de 

tomadas todas às ações definidas na ATP, assinando sua responsabilidade; 

d) Manter o Departamento de EHS e o responsável pelo serviço informado 

sobre toda e qualquer situação anormal detectada no processo de execução 

do trabalho. 

Obs.: O Executante é a pessoa responsável pela empresa terceirizada que 

executará o serviço ou funcionário da PPG, quando executante. 

 

4.26 Proteção de máquinas 

 

Proteger o trabalhador para realização segura do trabalho onde há uso de máquinas e 

equipamentos que geram risco de acidente devido a partes móveis expostas. 

Para efeitos desta norma, são partes móveis os equipamentos e/ou peças instalados nas 

máquinas que utilizam qualquer tipo de energia para sua movimentação. 

Obrigações das contratadas: 

a) Manter a proteção (barreira física) nas partes móveis; 
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b) Não utilizar acessórios pessoais tais como: pulseiras, cordões, relógios, 

anéis, alianças e colares, bem como cabelos soltos, mantas, mangas abertas 

e demais vestimentas que possam gerar riscos de ficarem presas nas partes 

móveis dos equipamentos; 

c) Informar ao supervisor qualquer perigo observado em máquinas e 

equipamentos que requerem proteção coletiva. 

 

4.27 Registro de Near Miss – Quase Acidente 

 

Estabelece procedimentos básicos para registro e definição de ações internas para reduzir 

riscos e consequências graves no futuro. 

Sempre que observado algum risco nos diversos setores da empresa, o formulário de 

Quase Acidente deve ser preenchido e entregue no setor de EHS da Empresa. Também 

serão aceitos registros via e-mail. 

 

4.28 Manipulação de sílica cristalina 

 

Estabelece práticas mínimas e aceitáveis de saúde e segurança na planta da PPG/Sumaré, 

quanto à proteção dos trabalhadores expostos à sílica cristalina (dióxido de silício – SiO2), 

quando não dissolvida em meio líquido. 

 

4.29 Uso de Equipamentos e Ferramentas 

 

As contratadas fornecerão suas próprias ferramentas e equipamentos de uso para 

executação do trabalho contratado. Todos os equipamentos devem ser mantidos em bom 

estado de conservação e atender às regulamentações pertinentes.  

 

O empréstimo de ferramentas e equipamentos PPG é permitido apenas em casos extremos 

e somente com aprovação prévia através do formulário de liberação de equipamento, 

devidamente assinado. 
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Todos os equipamentos elétricos, potenciais geradores de faíscas ou motores de 

combustão interna devem ser aprovados para uso em qualquer área.  

 

Andaimes, escadas, cordas, cabos de aço, etc., devem ser inspecionados pela prestadora 

de serviços e substituídos se estiverem defeituosos. 

 

Escadas de metal portáteis não são permitidas para trabalhos elétricos e podem exigir 

permissão especial para outros trabalhos em algumas instalações da PPG. 

 

Todas as ferramentas e equipamentos portáteis movidos a eletricidade devem ser 

aterrados individualmente.  

 

Independentemente do tipo de combustível usado, todas as máquinas movidas a 

combustível devem ser desligadas para reabastecimento e reabastecidas ao ar livre e em 

conformidade com os planos de gerenciamento e prevenção de derramamento. O 

equipamento acionado pelo motor deve ter uma fonte de combustível e um sistema de 

exaustão aprovados. 

 

As proteções de segurança ou outros dispositivos não devem ser removidos das 

ferramentas ou equipamentos, exceto para reparos e devem ser recolocados após a 

conclusão do reparo. 

 

O uso de qualquer equipamento fotográfico dentro das instalações da PPG deve ser 

previamente aprovado e por escrito pelo representante da PPG. 

 

Os prestadores de serviços fornecerão todas as ferramentas e equipamentos que venha a 

fazer uso. Todos os equipamentos devem ser bem mantidos e atender às regulamentações 

pertinentes. 
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4.30 Processo de Avaliação de Conformidade 

 

Anualmente as empresas serão submetidas a auditoria de conformidade com requisito 

PPG. Será avaliado se a Contratada treina seus empregados nas práticas de trabalho 

necessárias ao desempenho seguro das tarefas e documentam os treinamentos; instrução 

sobre os potenciais perigos de incêndio, explosão ou emissões tóxicas relacionados com 

o trabalho, assim como sobre o processo e as disposições aplicáveis do plano de ação de 

emergência; Procedimentos são seguidos, entre outros. 

 

Será dado feedback ao gestor do contrato do prestador de serviço. 

4.31 Serviço de Limpeza 

 

 Os requisitos de limpeza definidos pelo Plano de Segurança do Projeto serão cumpridos. 

A limpeza do local de trabalho é de responsabilidade do contratante e o local de trabalho 

deve ser o mais limpo e organizado possível durante a execução do trabalho. 

Um mínimo de uma inspeção semanal de segurança e limpeza do local de trabalho será 

feita pelo gestor do projeto ou seu representante e a contratada. A participação do 

contratante é exigida nessas inspeções.  

4.32 Gerenciamento de Mudanças 

 

Qualquer tipo de alteração na condição original do equipamento e instalações deve ser 

avaliadas e aprovadas previamente. Deve ser seguido procedimento MOC – 

Gerenciamento de Modificações e Revisão Pré-Operacional de Segurança. 

4.33 Derramamento 

 

Toda vez que se perde, de forma inesperada, produtos líquidos ou sólidos, durante 

atividades de manipulação, movimentação e armazenamento. Essa perda gera riscos às 

pessoas, ao meio ambiente; à qualidade e acarreta custos adicionais não planejados. Todos 
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deverão desenvolver suas atividades com total cautela, seguindo procedimentos para 

evitar derramamentos. Todo derramamento deve ser comunicado ao responsável do setor 

e ao EHS. 

4.34 Ficha de Informações do Produto Químico 

 

A contratada deverá fornecer antecipadamente a Ficha de Informações do Produto 

Químico a ser utilizado nas atividades que irá desenvolver. 

 

4.35 Perigos de Processo 

 

A contratada deve elaborar análise de riscos das atividades que executam em consonância 

com a Norma Regulamentadora 1 Disposições Gerais do Ministério do Trabalho. 

4.36 Auto monitoramento 

 

Mensalmente a Contratada deverá enviar os indicadores de auto monitoramento conforme 

critérios de avaliação de conformidade definidos pela PPG.  

A prestadora de serviço reconhece e declara que, no momento do recebimento e aceite do 

P.O (Pedido de Compra), está ciente e concorda integralmente com todos os requisitos do 

MANUAL DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS, bem como da POLITICA DE EHS, disponíveis no 

link: http://brazil.ppg.com/Home.aspx. Declara ainda que, a ausência imediata de 

manifestação contrária aos preceitos do manual e política, configurará aceite dos termos 

neles descritos. 

 

 

 

 

http://brazil.ppg.com/Home.aspx
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8 TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

 

Como responsável pelas questões de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da empresa: 

.............................................................................................................................................

.....................e suas subcontratadas, durante a prestação de serviços na PPG Industrial do 

Brasil – Tintas Vernizes – Ltda., planta de Sumaré, declaro ter recebido o Manual de 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho para Empresas Prestadoras de 

Serviços, comprometendo-me a cumprir e fazer cumprir, integralmente, os 

procedimentos nele descrito.     

              

 

 

Nome do Responsável:________________________________________________   

 

 

 

RG:_______________________ Cargo:___________________________________ 

  

 

 

 

 

Sumaré/SP, ......... de  ............................ de ............ 

 

 

 

 

 

 

      ___________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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