RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Item

Assunto

legislação

1

Cópia dos registros funcionais (registro de empregados) e cópia dos
contratos de trabalho assinados.

CLT

2

Cópias dos atestados médicos – ASO, de todos os empregados que
exercerem atividades no HCPA, observando-se o “apto” (incluido trabalho
em altura, se for ocaso) liberado pelo médico da contratada;

NR 7

3

Cópias das fichas de entrega dos EPIs específicos a cada empregado,
devidamente assinada e de acordo com os riscos das atividades;

NR 6

4

Cópia do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e
respectivo cronograma de ações, reavaliações anuais;

NR 9

5

Cópia do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e
relatório anual, apresentando conformação em atendimento à norma;

NR 7

6

Cópia do ART – Anotação de Responsabilidade Técnica para os casos
previstos na legislação (sistemas de fixação e ancoragem em altura,
equipamentos de elevação, andaimes);

NR 4
NR 35

7

Cópia dos certificados de curso de CIPA – Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho, de todos os membros dessa comissão na
contratada e ata mensal da CIPA. Em caso de não haver necessidade de
CIPA, declaração do nome designado e cópia do certificado desse
empregado capacitado para essas funções;

NR 5

8

Cópia do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Contrução - PCMAT – para contratadas qua apresentem essa
necessidade – a partir de 20 empregados em atividades de construção;

NR 18

9

Cópia dos certificados de treinamento e capacitação e/ou
comprovantes de habilitação para trabalhos em instalações elétricas caso
possuam empregados que realizem atividades envolvendo energia elétrica,
bem como apresentação das medidas de proteção e procedimentos de
resgate;

NR 10

10

Cópia dos certificados de treinamento e/ou comprovantes de
habilitação, Permissão para Trabalho e procedimentos de resgate, dos
empregados que realizarem trabalhos em espaços confinados, bem como
apresentação dos procedimentos de resgate;

NR 33

11

APR – Análise Preliminar de Riscos, de acordo com os riscos encontrados
nas atividades desenvolvidas para o HCPA, a critério da fiscalização e
obrigatória para trabalhos em altura;

NR 9
NR 35

12

Plano Rigging apresentando os controles adotados quando da trabalhos de
transporte com içamento de materiais.

NR 9 – NR 12

13

Cópias dos certificados das capacitações dos empregados envolvidos em
operação de máquinas e equipamentos.

NR 12

14

Cópias dos certificados das capacitações dos empregados envolvidos em
trabalhos em altura e Permissões para Trabalho nesse locais.

NR 35
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