
LISTA DE DOCUMENTOS DE S&S PARA CONTRATADAS

Qualquer empresa terceira que queira realizar atividades ou serviços de qualquer porte em propriedades da SBA Torres
Brasil Ltda., ou em estruturas gerenciadas e de propriedade da SBA, devem enviar cópia da documentação listada
abaixo de acordo com o serviço ou atividade a ser realizada, de acordo com a Política de Segurança e Saúde da SBA.

1. Para Todos os Tipos de Serviços e Atividades:
 Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) - todos os funcionários
 Ficha de Registro do Empregado – todos os funcionários
 Ficha de Entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPI) – todos os funcionários
 Certificado de Aprovação (CA) dos EPIs entregues
 Certificado ou Lista de Presença de Integração de Segurança (se houver)
 Certificados de Treinamento em Combate ao Incêndio (se houver)
 Certificados de Treinamento em Primeiros Socorros (se houver)
 Certificados de Treinamento em Utilização e Higienização de EPIs – NR06
 PPRA da empresa – de acordo com a atividade que será realizada para a SBA
 PCMSO da empresa – de acordo com a atividade que será realizada para a SBA
 Lista de Ferramentas Manuais Elétricas que serão utilizadas
 Checklist de Inspeção das Ferramentas Manuais Elétricas
 Lista de Materiais de Sinalização que serão utilizadas (cones, faixas, fita zebrada, correntes, telas, etc.)
 Lista de Produtos Químicos utilizados (se houver)
 FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - de todos os produtos químicos

utilizados.
 Procedimentos operacionais e formulários que serão utilizados durante a atividade/serviço

2. Para Trabalhos à Quente (Solda, Maçarico, Lixadeiras, Etc.)
 Certificados de Treinamento dos Soldadores
 Disponibilizar Equipamentos de Combate ao Incêndio (Extintores)
 Ficha de Inspeção de Extintores que serão utilizados no local
 Ficha de Inspeção/Manutenção dos equipamentos de solda/corte

3. Para Trabalhos em Altura
 Certificado de Treinamento em NR35 – carga horária mínima de 8 horas
 ASO com anotação específica para trabalho em altura
 Lista dos equipamentos utilizados para o trabalho em altura (cintas, polias, ganchos, cordas, etc.)
 Ficha de inspeção de todos os equipamentos de trabalho em altura (cintas, polias, ganchos, cordas,

etc.)
 Plano de resgate em Altura específico para o local de trabalho.
 Checklist de Inspeção dos Cintos de Segurança e Talabartes

4. Para Veículos/Transporte Utilizados
 Certificado de Treinamento em Direção Defensiva (se houver)
 Carteira Nacional de Habilitação - CNH dos motoristas
 CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – para todos os veículos utilizados
 Checklist de Inspeção de Segurança de Veículos (Leves ou Pesados)

5. Para atividades de Içamento de Cargas
 Plano de Içamento de Cargas – especificando cada etapa da atividade, funções, riscos, medidas de

controle, medidas em caso de emergência, sinalizador, etc.
 Checklist de Inspeção dos Equipamentos de Içamento (Guindastes, Pau de Carga, cabos de aço,

ganchos, etc.)
 Certificado de Treinamento em Içamento de Cargas/Rigger



6. Outros Requisitos Obrigatórios de Segurança
 Não é permitido realizar nenhum trabalho sozinho. Sempre deve haver no mínimo 2 empregados no

site
 É proibido qualquer atividade noturna sem prévia autorização por escrito da SBA.
 Todo equipamento de trabalho em altura deve ser inspecionado antes do uso.
 É obrigatório o preenchimento diário da Análise de Segurança do Trabalho – AST. Após avaliar os

riscos e preencher o documento, coletar as assinaturas de todos os trabalhadores no site.
 O plano de resgate deve ser desenvolvido de acordo com o serviço a ser realizado e os recursos

disponíveis. É proibido indicar apenas o Corpo de Bombeiros ou SAMU.
 É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI - ao entrar nos sites da SBA:

Capacete
Bota de segurança com biqueira
Luvas adequadas para o trabalho a ser realizado
Protetor auricular plug ou concha
Óculos de proteção
Cinto de segurança tipo paraquedista
Talabarte duplo com mosquetão de 56mm (mínimo)
Uniforme completo (PROIBIDO bermuda, chinelo, tênis, camiseta regatas, bonés, e qualquer

outra vestimenta que não proporcione a proteção adequada ao trabalhador).
 Deve-se realizar um Diálogo de Segurança antes do início de cada jornada de trabalho contemplando

temas de segurança e os riscos das atividades a serem realizadas. Esta atividade deve ser registrada
com a assinatura dos empregados em uma lista de presença constando: local, data, tema, nome
completo do funcionário, matrícula, função, empresa e assinatura.

 Ao realizar trabalhos em altura, é obrigatória a presença de pessoas competentes em resgate em
altura.

 TODOS os incidentes que ocorram dentro ou a caminho do site devem ser reportados à Gerência de
Segurança e Saúde da SBA. Mesmo os incidentes onde não ocorram lesão, tais como: quedas de
objetos, materiais ou ferramentas, acidentes de trânsito sem vítimas, batidas por ou contra objetos,
qualquer outra situação que cause apenas danos materiais.


