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1. OBJETIVO 

Este manual contém as orientações básicas para as Empresas Contratadas pela Metalúrgica Usimetal Ltda, 

objetivando orientá-las na elaboração das propostas técnico/comercial e durante a execução dos serviços 

contratados nas dependências da empresa, visando garantir a implementação e administração dos seus 

respectivos Programas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, conforme estipulado no Contrato. 

2. RESPONSABILIDADES 

É de responsabilidade da Contratada, planejar e executar suas atividades de modo a prevenir incidentes de 

trabalho, preservando a saúde de seus empregados e o meio ambiente. 

A contratada é responsável pelos atos e atitudes de seus empregados ou subcontratados, decorrente da 

falta de observação dos procedimentos de Segurança e Meio Ambiente. Sua responsabilidade significa 

também a obrigação de interromper qualquer atividade ou postura que represente risco imediato à 

Segurança e Saúde das pessoas ou que possa causar qualquer impacto (dano) ao Meio Ambiente. 

Em caso de subcontratação é de responsabilidade da contratada comunicar à Usimetal, divulgar e fazer 

cumprir todas as leis, procedimentos, e qualquer regra estabelecida pela Usimetal no que diz respeito à 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 

A contratada deverá nomear uma pessoa Responsável, com experiência específica para cumprir as 

obrigações de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 

A Usimetal poderá realizar auditorias sem aviso prévio nos trabalhos da contratada, para assegurar o 

cumprimento de todas as exigências. 

 

3. POLITICA DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

3.1 Política de Segurança e Saúde Ocupacional 

A Metalúrgica Usimetal Ltda. é ciente de sua responsabilidade e em conformidade com os esforços em 

proteção ao seu colaborador, com vista a garantir que o trabalho seja realizado em condições que contribuam 

para a melhoria da qualidade de vida, a realização pessoal e social dos colaboradores e sem prejuízo para 

sua saúde, integridade física e mental, que são a base para a implementação desta Política. Assim sendo, 

é nosso compromisso:  

 Atender aos requisitos legais e outros aplicáveis a nossa organização quanto a Saúde e Segurança 
do Trabalho;  

 Buscar a melhoria contínua dos nossos processos referentes à Segurança do Trabalho e Saúde 
Ocupacional; 

 Promover treinamentos adequados aos funcionários, assegurando que os mesmos possam 
compreender e desempenhar seu trabalho de forma segura; 

 Promover o envolvimento do funcionário na segurança do trabalho e a um estilo de vida saudável;  

 Ser proativo quanto ao desenvolvimento e mantimento de um ambiente de trabalho seguro e 
saudável; 
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 Antecipar, identificar, eliminar e controlar todo e qualquer risco potencial à integridade física e à 
saúde de nossos funcionários, estagiários, assim como qualquer outra pessoa que esteja exposta 
em nossos ambientes de trabalho;  

 Incentivar a participação de nossos Parceiros, Fornecedores e Clientes nos Programas de 
Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional da Metalúrgica Usimetal;  

 Assegurar que todos os Prestadores de Serviço internos atendam aos requisitos legais e 
corporativos aplicáveis a Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional;  

 Prover recursos necessários para o cumprimento desta política;  

 Responsabilizar os colaboradores em todos os níveis hierárquicos a considerarem segurança como 
parte integrante de qualquer atividade e, como um compromisso pessoal, o cumprimento das 
diretrizes nesta Política;  

 Disponibilizar esta política a todas as partes interessadas. 

 

SST-DOC-001 - Política de Saúde e Segurança Ocupacional - Rev. 01 - 11 09 2019 

 

3.2 Política Ambiental 

Com o objetivo de garantir o sucesso de seu compromisso com clientes e com o meio ambiente, a USIMETAL 

compromete-se a seguir os seguintes princípios:  

 Integrar a Política Ambiental às demais políticas da empresa;  

 Garantir que todos os processos atendam as normas, legislações pertinentes e outros requisitos 
assumidos; 

 Melhorar continuamente os processos, produtos e serviços, visando reduzir os impactos prejudiciais 
e prevenindo a poluição ao meio ambiente; 

 Promover reciclagem de materiais e buscar prevenção através do controle de resíduos e efluentes 
gerados; 

 Utilizar de forma racional os recursos naturais; 

 Educar, treinar e motivar os funcionários a executarem suas atividades de maneira ambientalmente 
responsável, de forma a minimizar os impactos ambientais gerados pelas suas atividades; 

 Conduzir auditorias ambientais a fim de garantir a melhoria contínua de sua performance ambiental; 

 Promover diálogo aberto com os funcionários, fornecedores, empresas contratadas, comunidade, 
clientes e demais partes interessadas, de forma a criar uma cultura de melhoria contínua em favor 
da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

 Apoiar programas de consciências e educação ambiental junto aos nossos clientes, fornecedores e 
comunidade. 

 Disponibilizar esta política a todas as partes interessadas. 

 

MA-DOC-001 - Política Ambiental - Rev. 01 - 03 10 2019 
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4. ORIENTAÇÃO SOBRE O USO DA PORTARIA 3214 DO MTB 

A portaria n.º 3214 de 08 de Junho de 1978 contém as Normas Regulamentadoras – NR’s, que regem 

condições relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 

Independente das normas e procedimentos da Usimetal é de caráter obrigatório que a Empresa Contratada 

cumpra as disposições existentes nessa Portaria, que se aplicarem ao seu ramo de atividade, e em nenhuma 

hipótese poderá alegar desconhecimento. 

 

5. RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 
(SSMA) 

Abaixo seguem os procedimentos de SSMA atualizados que devem ser seguidos pelas Contratadas, de 

acordo com o tipo de atividade desenvolvida pela mesma. 

É obrigação da Empresa Contratada ter conhecimento e transmitir estes aos seus empregados, além de 

aplicar os procedimentos de SSMA específicos para o seu tipo de atividade, caso seja necessário o Depto 

de SSMA da Usimetal está a disposição para esclarecer eventuais dúvidas, dessa forma, em nenhuma 

hipótese poderá alegar desconhecimento. 

A violação de Procedimentos e Normas de SSMA será considerada falta grave, ficando passível a 

paralisação das atividades. 

 

5.1 Procedimento Geral  

Não é permitido o uso de adornos (anéis, pulseiras, correntes, relógios, brincos, piercings, etc.) durante a 

execução de atividades. 

Não é permitida a entrada de objetos cortantes dentro da fábrica (tesouras e facas com ponta, canivetes, 

bem como utilizar ferramentas adaptadas – ex.: facas de lamina de serra – etc.). 

Só será permitido fumar nas dependências da Usimetal em locais abertos e descobertos, próximo ao 

estacionamento de motos, localizado ao lado do refeitório e próximo à Associação dos Funcionários da 

Usimetal (AFUSI), fora destes locais é “proibido fumar”! 

Não é permitido o uso de vestimentas como camiseta regata, bermuda e chinelo durante a execução das 

atividades, todos os funcionários contratados devem utilizar camisa de uniforme e/ou identificação por crachá 

para andar pela fábrica independente da área de atuação. 

O uso de celulares e similares, operando ou dirigindo equipamentos móveis, veículos industriais, caminhões 

e qualquer outro tipo de veículo automotor é proibido nas dependências da Usimetal. 

 

5.2 Situação de Emergência 

Caso algum contratado se envolva ou presencie alguma situação de emergência, este deverá acionar a 

brigada de emergência, acionando o botão de emergência mais próximo ou ligar para o Técnico em 
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segurança do trabalho utilizando o Ramal 778. 

5.2.1 Alarmes 

Alarme Contínuo: Chamada para abandono de área, neste caso todos os funcionários e contratados devem 

dirigir-se ao ponto de encontro na área externa localizado na portaria e seguir as instruções do Líder de Fila. 

Alarme intermitente: Chamada exclusiva para a Brigada de emergência. Todas as pessoas envolvidas com 

trabalhos em altura, espaço confinado e operações com equipamentos móveis e veículos industriais devem 

parar suas atividades até que o alarme pare de tocar. 

Os demais funcionários devem permanecer no local de trabalho, porém em alerta. 

5.3 Trabalhos com Produtos Químicos 

A contratada deverá enviar a Usimetal um inventário com todos os produtos e a quantidade que serão 

utilizados e suas respectivas folhas de segurança do produto, FISPQ (Ficha Informações de Segurança dos 

Produtos Químicos). 

A contratada deverá manter um arquivo com todas as FISPQ a serem utilizadas na Usimetal. 

A contratada deverá fornecer treinamento aos colaboradores sobre os riscos e medidas de segurança em 

caso de emergência (vazamentos, intoxicação, contaminação e comunicação). 

A contratada ficará responsável pela destinação adequada das embalagens vazias. 

Informar a quantidade exata do produto químico a ser utilizado na empresa. 

 

6. PADRÃO PARA TRANSPORTE  

6.1 Transporte de Materiais 

O transporte de materiais da contratada dentro e fora da Usimetal, quando a serviço desta ou em trajeto, 

deverá ser feito em veículo seguro e próprio para o transporte destes materiais. 

Somente motoristas devidamente habilitados poderão conduzir veículos nas propriedades da Usimetal. 

Em hipótese alguma o veículo poderá se movimentar com pessoas em cima da carroceria do mesmo. 

 

7. EPI’S, EXAMES, DOCUMENTOS, TREINAMENTO E REQUISITOS PARA 
REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

7.1 EPI’S 

Todos os EPI’s deverão atender à NR 06 da portaria 3214 do MTB. 

Os EPI’s deverão ser especificados pela Usimetal às contratadas, de acordo com os riscos do local onde 

serão executados os trabalhos. 

Os EPI’s não podem sofrer alteração na sua estrutura, nem serem utilizados em condições para as quais 

não foram especificados. 
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Todos os EPI´s devem ser certificados e devidamente aprovados pelo MTB, e possuir seu respectivo C.A 

(Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho). 

É de responsabilidade da contratada manter um arquivo com cópia de todos os CA´s dos EPI`s utilizados 

pelos seus empregados. 

A contratada deverá fornecer a Usimetal evidência de treinamento a seus funcionários quanto à utilização, 

higienização e armazenamento dos EPI´s. 

A seguir, listamos os EPI’s comuns de uso nas áreas fabris e algumas atividades a serem desenvolvidas 

pelas contratadas. 

OBS: Novos EPI’s poderão ser especificados mediante avaliação de risco em conjunto com o responsável 

de SSMA da Usimetal e da contratada caso os trabalhos requeiram novos controles, para que seja evitado 

qualquer tipo de incidentes que comprometa a saúde e a integridade dos empregados, e provoque danos ao 

meio ambiente. 

7.1.1 Relação dos EPI’S Básicos Obrigatórios para Circular na Área Fabril 

 Protetor auricular (plug ou concha). 

 Calçado de segurança com biqueira de aço. Para eletricistas o calçado deverá ter isolamento para 

1000 volts e biqueira de PVC. 

 Uniforme da empresa contratada (camisa de manga e calça). 

 E outros que poderão ser especificados para as atividades a serem exercidas. 

 

7.2 Relação de Exames Médicos, Documentos e Treinamento para Realização das Atividades 

Será obrigatório apresentar os exames em validade conforme o PCMSO (Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional) da contratada. 

Todos os funcionários terão que agendar a integração com SSMA com antecedência e apresentar os 

documentos citados abaixo: 

Funcionário 

Cópia RG 

Cópia Carteira de Trabalho (qualificação civil, registro, Foto) 

Cópia Recibo de entrega de EPI (com todos os EPI’s a serem utilizados no serviço a ser realizado em 

nossa empresa). 

Cópia do Contrato entre o Trabalhador e empresa fornecedora de mão de obra. Crachá de Identificação da 

Empresa 

Ficha de Registro 

ASO – Atestado de Saúde Ocupacional em validade. 

Certificados correspondentes a atividade a ser exercida. Ex.: Eletrecista (NR 10), 
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Trabalho em altura acima de dois metros (NR 35), Espaço Confinado (NR 33); 

Empresa 

Cópia CNPJ 

Cópia comprovante de depósito do FGTS do funcionário 

Cópia PPRA, LTCAT e PCMSO 

Cópia da relação dos funcionários com Nome e RG 

 

7.2.1 Trabalhos em Altura (Desnível de 2 Metros) 

Equipamentos para isolamento de área (Fita zebrada, cones, correntes zebradas, etc...). 

Treinamento teórico e prático sobre trabalho em altura com validade bienal, com curso de capacitação de 8 

horas, atendendo a NR 35 da portaria 3214 do Ministério do Trabalho. 

Cinto de segurança tipo pára-quedista com 02 cordas espias e mosquetões de dupla trava e absorvedores 

de impacto independentes. 

Não é permitido o uso de escadas metálicas, bem como escadas de madeira pintada. As escadas deverão 

ser confeccionadas em fibra. Se for de madeira, a mesma não poderá ser pintada, devendo estar isenta de 

trincas, rachaduras, nós, além de possuírem sapatas de borracha. 

 

7.2.1.2 Andaimes 

Os andaimes a serem utilizados deverão atender a NR 18 da portaria 3214 do Ministério do Trabalho, 

devendo ser observados os seguintes itens: 

 Possuir guarda corpo; 

 Travamento diagonal nos módulos; 

 Escada de acesso, com cabo guia e trava quedas; 

 Passarelas de alumínio com travas nas laterais, caso sejam utilizadas tábuas devem ser 

observadas os seguintes critérios: Espessura de 02cm e trava nas laterais, sem trincas nós e 

rachaduras (o fechamento deve cobrir todo o patamar do andaime). 

 Os andaimes deverão estar amarrados ou estaiados durante a realização das atividades, deve 

se manter a regra 4x1, ou seja, a altura máxima do andaime sem amarração ou estajamento 

deverá ser de no máximo a maior dimensão da base x 2, caso o funcionário esteja com o cinto 

atrelado ao andaime o mesmo deverá estar amarrado ou estaiado. 

 

7.2.3 Exames Relacionados à Cozinha 

 Coprocultura de fezes = cultura de fezes = CF ( sigla ) 

 Coproparasitológico de fezes = parasitológico de fezes = PPF 
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 Hemograma completo = HEM COMP 

 Glicemia de jejum 

 VDRL (sífilis) 

 Raspagem de unhas 

 Além disso, quem lida com alimentos tem que ter a vacina contra hepatite A e na limpeza a vacina 

da hepatite B. 

 

8. INSTRUÇÕES SOBRE AVALIAÇÃO FINAL DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO 
AMBIENTE 

No final do trabalho, o responsável da Metalúrgica Usimetal pelo projeto, baseado nos resultados das 

auditorias realizadas, fará a avaliação final de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da empresa contratada. 

Cópia da avaliação final da contratada será arquivada no processo de cadastramento da contratada junto ao 

departamento de Suprimentos e será utilizada como referência para futuras contratações e concorrências. 

 

9. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

A contratada deverá providenciar todos os exames e documentos necessários e encaminhá-los à SSMA da 

Metalúrgica Usimetal, pelo menos dois dias úteis antes do início dos trabalhos (Não serão aceitos fotocópias 

ilegíveis). 

Usuários de lentes corretivas devem possuir óculos de segurança graduados em policarbonato. 

Todo funcionário contratado deverá portar crachá de identificação em local visível enquanto permanecer nas 

dependências da Usimetal. 

Relações atualizadas das contratadas deverão ser fornecidas ao RH da Metalúrgica Usimetal 

periodicamente, afim de que a portaria tome conhecimento dos funcionários autorizados a adentrarem as 

dependências da companhia, tendo total liberdade de proibir a entrada caso algum funcionário não constar 

na listagem ou não portar seu crachá de identificação. 

Todas as contratadas devem ser supervisionadas por um profissional de Segurança adequadamente 

registrado no Ministério do Trabalho ou por um profissional designado pela contratada e que conheça todos 

os Procedimentos e exigências legais e da Metalúrgica Usimetal. 

Cabe a contratada fornecer material para isolamento de área das suas atividades, tais como: cones, fitas e 

correntes zebradas, etc. 

As contratadas devem seguir os procedimentos de SSMA da Metalúrgica Usimetal, salvo a contratada 

possuir procedimentos próprios que sejam mais restritos que os procedimentos da Metalúrgica Usimetal. 

Este julgamento deve ser realizado pela área de SSMA da Metalúrgica Usimetal. 

A Metalúrgica Usimetal reserva-se no direito de auditar periodicamente as atividades desenvolvidas pela 

contratada, objetivando avaliar o desempenho da prestadora do serviço e propor medidas de controle para 
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situações de risco. Estas auditorias podem ser realizadas com ou sem aviso prévio e, se necessário, será 

acompanhada pelo responsável da contratada. 

Quando uma contratada subcontratar a execução em propriedade da Metalúrgica Usimetal, deverá haver 

uma seleção de acordo com os requisitos da Usimetal. A contratada assumirá integralmente toda a 

responsabilidade pelo desempenho das atividades da Subcontratada, em termos técnicos, de qualidade e 

SSMA. 

A contratada deverá informar para qual Hospital seus funcionários deverão ser encaminhados em caso de 

incidente. 

A contratada deverá informar telefone do responsável locado na Fábrica e telefone do responsável pelo 

serviço prestado a Metalúrgica Usimetal. 

Em caso de acidente ou mal súbito que necessite o transporte urgente, a Metalúrgica Usimetal utilizará seu 

próprio transporte para levar o funcionário e, após o atendimento no local indicado pela contratada, a mesma 

passará a ser responsável pelo transporte de seu funcionário. 

A Metalúrgica Usimetal fornecerá orientação geral em Segurança e treinamento específico em SSMA, em 

conformidade com Políticas, Princípios e Normas Usimetal. 

Cabe a contratada providenciar todo o treinamento legal e específico do serviço, conforme exigido para 

realização do escopo de trabalho. A Metalúrgica Usimetal periodicamente fará o monitoramento de 

conformidade. 

Cabe a contratada realizar auto-auditorias de conformidade durante a execução dos serviços. 

Resíduos químicos – sejam sólidos ou líquidos – de qualquer espécie, provenientes de lavagem de 

ferramentas, equipamentos, rolos, pincéis de pintura etc., não poderão ser dispostos na rede pluvial em 

hipótese nenhuma. 

 

Horários de funcionamento do refeitório: Almoço das 11h às 13:20h. 

 

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, entrar em contato com o departamento de SSMA da Metalúrgica 

Usimetal através: 

 

Meio Ambiente, Saúde e Segurança (47) 3404-3778  –  tecseguranca@usimetal.ind.br 

 

 

13.REGISTROS 

N/A 

12. ANEXOS 

N/A 


