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1. OBJETIVO: 

Este procedimento tem como objetivo estabelecer requisitos básicos de segurança na 

execução de serviços realizados por empresa contratada ou colaborador próprio, apresentação 

de documentação e liberação de trabalho dentro das dependências da instituição.  

 

2. REFERENCIA: 

Normas Regulamentadoras da Portaria 3214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego - 

MTE.  

 

3. DEFINIÇÕES: 

Acidente de Trabalho: É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução 

permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Equiparam-se a este as doenças 

ocupacionais e os acidentes de trajeto; 

Análise Preliminar de Risco (APR): Avaliação inicial dos riscos potenciais, suas causas, 

conseqüências e medidas de controle.  

AT - Alta Tensão  

CA - Certificado de Aprovação  

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social  

EPI - Equipamento de Proteção Individual: Todo dispositivo ou produto, de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetiveis de ameaçar a segurança 

e a saúde no trabalho.  

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico  

Integração de Segurança: Palestra que dá ciência ao prestador de serviço, instruções gerais em 

segurança do trabalho com duração de 1 hora, aplicável as empresas contratadas, 

independente da duração das atividades.  

Liberação de Serviço: Documento necessário para liberação de serviços que ofereçam riscos 

durante sua execução, devendo ter anuência do setor Contratante / Segurança do Trabalho e 

Bombeiros. Deverá ser preenchido em três vias, sendo distribuídas da seguinte forma (1ª via 

Prestador de Serviço, 2ª via Bombeiros e 3ª via Segurança do Trabalho).  

LSA - Liberação de Serviço em Altura  

LSQ - Liberação de Serviço à Quente  

Obras: Atividade com execução de Projeto Arquitetônico e aprovação da Diretoria.  

Serviços de Manutenção: Atividades corretivas ou preventivas sem execução de projeto 

arquitetônico.  



Serviços Especiais: Todo serviço realizado por prestador de serviço e/ou colaborador próprio 

que envolva atividades em altura, trabalho com chama aberta, solda, espaço confinado e 

eletricidade.  

SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho  

Sistema de Permissão de Entrada em Espaços Confinados: Procedimento escrito para 

preparar uma Permissão de Entrada e Trabalho (PET).  

Supervisor de Entrada: Pessoa capacitada para operar a permissão de entrada com 

responsabilidade para preencher e assinar a Permissão de Entrada e Trabalho (PET) para o 

desenvolvimento de entrada e trabalho seguro no interior de espaços confinados.  

Trabalho a Quente: Trabalho que envolva chama aberta ou que possa produzir calor ou faísca, 

tais como: aquecimento, corte com conjunto oxiacetileno, lixamento e solda.  

Trabalho com Eletricidade: Trabalho executado em instalações elétricas energizadas ou não 

e/ou que possa envolver serviços com eletricidade.  

Trabalhos de Corte: Trabalho realizado com a utilização de serra circular manual ou de 

bancada para corte de materiais conforme especificações e instruções do fabricante do 

equipamento.  

Trabalho de Risco: Trabalho realizado em condições com maior probabilidade de ocorrências 

de acidentes.  

Trabalho em Altura: Trabalho executado com altura superior a 02 (dois) metros, tais como: 

periferias de prédios, andaimes, fachadas e balancins.  

Trabalho em Espaço Confinado: É todo trabalho realizado em 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.  

Trabalhador Autorizado: Trabalhador capacitado para entrar no espaço confinado, ciente dos 

seus direitos e deveres e com conhecimento dos riscos e das medidas de controle existentes.  

TST - Técnico de Segurança do Trabalho  

Vigia: Trabalhador designado para permanecer fora do espaço confinado e que é responsável 

pelo acompanhamento, comunicação e ordem de abandono para os trabalhadores.  

 

4. ABRANGÊNCIA 

Segurança do Trabalho, Engenharia Clínica, Engenharia de Manutenção, Engenharia de 

Projetos e Obras, Tecnologia da Informação ou qualquer área que venha contratar prestadores 

de serviços. 

 



5. EXIGÊNCIAS 

5.1 Obrigações da Contratada 

Para a realização de serviços nas dependências da instituição, será necessário o 

cumprimento de três etapas: 

- Entrega, análise e validação de documentações 

- Integração de Segurança 

- Liberação de serviço 

As etapas acima deverão ser cumpridas para os trabalhos que envolvam atividades de 

riscos sendo elas: 

a) Trabalhos em altura  

b) Trabalho a quente  

c) Trabalho com eletricidade  

d) Trabalho em espaço confinado  

e) Movimentação de cargas  

f) Serviços de corte com serra circular manual e de bancada  

 

Obs: Especificamente para os trabalhos que envolvam manuseio e aplicação de produtos 

químicos o gestor da área deverá validar com o responsável pela contratação os riscos 

potenciais para os pacientes e colaboradores.  

 

5.2 Integração de Segurança 

a) Antes da execução de qualquer atividade, o responsável pela contratação do 

prestador de serviço deverá agendar a integração de segurança, que será realizada 

pelo Técnico de Segurança do Trabalho da instituição as segundas, quartas e sextas-

feiras às 09h00min às 10h00min. 

b) A integração terá validade de 01 (um) ano, após este período o responsável pelo 

contrato deverá agendar a reciclagem. 

c) A contratada deverá apresentar ao SESMT as documentações exigidas conforme o 

tipo de trabalho a ser realizado e após análise dos documentos apresentados será 

agendada a integração. 

 

5.3 Documentos Exigidos 

   5.3.1 Para todas as atividades listadas no item 1  

- Copia do vinculo empregatício (CTPS pagina da foto frente e verso e copia da pagina 

do registro).  



- Copia da ficha de registro.  

- ASO Atestado de Saúde Ocupacional com validade de um ano a contar da data de 

emissão.  

- Copia da ficha de EPI´s Equipamento de Proteção Individual - relacionar os EPI´s 

entregues e a ficha deverá estar à assinada pelo funcionário.  

- Integração de segurança que deverá ser agendada com antecedência.  

- Sempre que houver sub-contratação (quarteirização de serviço), a empresa 

contratada deverá entregar a Segurança do Trabalho cópia do contrato de prestação de 

serviço com firma reconhecida em cartório com prazo de 48 horas antes do início das 

atividades da sub-contratada.  

 

Obs: Para os trabalhos especiais serão solicitados também outros documentos conforme 

atividades abaixo:  

 

5.3.2 Trabalhos em Altura  

- ASO Atestado de Saúde Ocupacional (deverá constar no ASO apto para trabalhos em 

altura) com validade de um ano a contar da data de emissão.  

- Certificado do treinamento para trabalhos em altura com carga horária mínima de 8 

horas com validade de 2 anos.  

- Análise Preliminar de Risco - APR que deverá ser elaborada pela contratada.  

- Dependendo da atividade será solicitado a Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART, essa solicitação será avaliada pelo SESMT.  

 

5.3.3 Trabalhos em Espaço Confinado  

- ASO Atestado de Saúde Ocupacional (deverá constar no ASO apto para trabalhos em 

Altura e Espaço Confinado) com validade de um ano a contar da data de emissão.  

- Certificado do treinamento para trabalhos em altura com carga horária mínima de 8 

horas com validade de 2 anos.  

- Certificado do treinamento para Espaços Confinados com carga horária mínima de 16 

horas para o vigia e os trabalhadores autorizados e carga horária mínima de 40 horas para o 

Supervisor de Entrada com validade de 1 ano.  

- Análise Preliminar de Risco - APR que deverá ser elaborada pela contratada.  

 

5.3.4 Trabalhos com Eletricidade  



- Certificado de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de 

Ensino.  

- Certificado de curso de NR10 com carga horária mínima de 40 horas com validade de 

2 anos.  

- Para trabalhos com Alta Tensão (AT) deverá ser apresentado certificado de Sistema 

Elétrico de Potência - SEP com carga horária mínima de 40 horas com validade de 2 anos.  

- Análise Preliminar de Risco - APR que deverá ser elaborada pela contratada. 

 

5.3.5 Trabalhos com Solda Elétrica / Oxiacetileno  

- Certificado para trabalho com solda reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino ou 

comprovação mínima de dois anos com registro na CTPS ou declaração da empresa atestando 

a habilidade técnica do colaborador para manusear equipamentos de corte com conjunto 

oxiacetileno, lixadeira e máquina de solda.  

 

5.3.6 Trabalhos com Movimentação de Cargas  

- Habilitação categoria E 

- Certificado de operação com guindaste 

 

6. LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS  

- A liberação de serviço é um documento que será preenchido antes da execução de serviços 

com potencial de causar danos pessoais e materiais e que envolvam trabalhos em altura, 

espaço confinado e trabalhos a quente, essa liberação é realizada pelo Técnico de Segurança e 

Bombeiros da instituição;  

- As liberações de finais de semana e período noturno serão realizadas pelos Bombeiros  

- É delegada à Segurança do Trabalho e Bombeiros a autoridade de paralisar qualquer 

atividade realizada por empresas contratadas, sempre que houver risco iminente à integridade 

física de qualquer trabalhador, equipamento, produto e/ou quando a contratada infringir a 

legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho e os procedimentos internos da instituição.  

- Em serviços de obras e/ou manutenção, quando houver a possibilidade de geração de poeira, 

o setor contratante deverá enviar ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e 

Segurança do Trabalho, informativo através de e-mail interno, com prazo de 72 horas antes do 

início das atividades.  

- Em caso do não cumprimento de qualquer item relacionado neste procedimento será gerado 

um relatório de não-conformidade e encaminhado aos responsáveis.  



- Antes da execução de serviço em obra e/ou manutenção e que envolva trabalhos de risco 

com atividades em altura, trabalho a quente, solda, espaço confinado e eletricidade realizadas 

por colaboradores próprios, deverá ser solicitado ao SESMT avaliação e liberação de serviço. 

 

7. RESPONSABILIDADES: 

 

Empresa Contratada Todas as informações prestadas são de 

responsabilidade da contratada. 

Cumprir todas as exigências contidas neste 

procedimento. 

Apresentar as documentações necessárias 

conforme atividade a ser realizada na 

instituição. 

Responsável HIAE pela contratação 

 

Fazer cumprir as exigências contidas neste 

procedimento. 

Paralisar as atividades em caso de risco 

iminente e comunicar a Segurança do 

Trabalho. 

Reportar a Segurança do Trabalho qualquer 

acidente e incidente ocorrido com os 

contratados. 

A execução do trabalho sem a liberação da 

Segurança do Trabalho e Bombeiros será de 

responsabilidade do contratante. 

Para os trabalhos que envolvam manuseio e 

aplicação de produtos químicos o contratante 

deverá validar com o responsável da área os 

riscos potenciais para os pacientes e 

colaboradores. 

SESMT - Engenharia de Segurança do 

Trabalho 

Realizar a integração de segurança com os 

colaboradores das empresas contratadas. 

Avaliar e validar a documentação apresentada. 

Fazer a liberação de serviços de risco. 



Bombeiros Após liberação do SESMT realizar avaliação da 

área e fazer a liberação das atividades 

somente se as exigências descritas neste 

procedimento forem cumpridas. 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

(SCIH) 

Participar da aprovação dos projetos de obras 

na instituição antes da realização. 

Vistoriar obras e/ou manutenção antes do 

início e durante a execução para a 

implementação de medidas de prevenção e 

controle ambiental, como por exemplo, a 

redução da dispersão de poeira. 

 

 

 

 


