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Requisitos de saúde e segurança que devem ser exigidos para 

contratação de empresas – por tipo de serviço 

 

1. Serviço contínuo: 

� Serviço de motorista  

• Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho; 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 09); 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 07; 

• Ficha de registro do empregado ou cópia da CTPS (contrato de trabalho); 

• Exame médico ocupacional (ASO) - admissional e periódico – dos empregados- NR 07; 

• Fichas de controle de entrega de EPI dos empregados- NR 06; 

• Ordem de serviço (OS) assinada pelo empregado - conforme NR 01; 

• Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida dos motoristas; 

• Curso de direção defensiva; 

• Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - lei 8213/1991. 

 

� Limpeza, jardinagem, recepção e copeiragem; 

• Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho; 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 09; 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 07; 

• Ficha de registro do empregado ou cópia da CTPS (contrato de trabalho); 

• Exame médico ocupacional (ASO) - admissional e periódico – dos empregados- NR 07; 

• Fichas de controle de entrega de EPI dos empregados- NR 06; 

• Ordem de serviço (OS) assinada pelo empregado - conforme NR 01; 

• Manter as fichas de informação de segurança dos produtos químicos - FISPQ disponíveis 

nos locais de trabalho; 

• Treinamentos específico de exigido pelas Norma Regulamentadoras, quando aplicável (NR 

10 para trabalho com eletricidade, NR 12 para operadores de máquinas e equipamentos, 

NR 33 para trabalho em espaço confinado, NR 35 para trabalho em altura, entre outros) 

• Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - lei 8213/1991; 

• Laudo de insalubridade e/ou periculosidade - NR 15 e 16. 
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� Telefonista  

• Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho; 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 09; 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 07; 

• Ficha de registro do empregado ou cópia da CTPS (contrato de trabalho); 

• Exame médico ocupacional (ASO) - admissional e periódico – dos empregados; 

• Ordem de serviço (OS) assinada pelo empregado - conforme NR 01; 

• Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - lei 8213/1991. 

 

� Vigilância  

• Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho; 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 09; 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 07; 

• Ficha de registro do empregado ou cópia da CTPS (contrato de trabalho); 

• Exame médico ocupacional (ASO) - admissional e periódico – dos empregados- NR 07; 

• Fichas de controle de entrega de EPI dos empregados- NR 06; 

• Ordem de serviço (OS) assinada pelo empregado - conforme NR 01; 

• Curso específico/reciclagem para atividade de vigilante(Portaria nº 3.233, DE 10 de 

dezembro de 2012 e PortariaNº 3.559, DE 31 de maio de 2013); 

• Registro da arma; 

• Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - lei 8213/1991; 

• Laudo de insalubridade e/ou periculosidade - NR 15 e 16. 

 

� Tratorista, vaqueiro e trabalhador rural 

• Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho; 

• Atendimento aos requisitos aplicáveis da NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na 

Agricultura, Pecuária Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura; 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 09; 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 07; 

• Ficha de registro do empregado ou cópia da CTPS (contrato de trabalho); 

• Exame médico ocupacional (ASO) - admissional e periódico – dos empregados- NR 07; 

• Fichas de controle de entrega de EPI dos empregados- NR 06; 

• Ordem de serviço (OS) assinada pelo empregado - conforme NR 01; 
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• Manter as fichas de informação de segurança dos produtos químicos - FISPQ disponíveis 

nos locais de trabalho; 

• Treinamentos específico de exigido pelas Norma Regulamentadoras, quando aplicável (NR 

10 para trabalho com eletricidade, NR 12 para operadores de máquinas e equipamentos, 

NR 31 para operadores de máquinas autopropelidas e implementos, NR 33 para trabalho 

em espaço confinado, NR 35 para trabalho em altura, entre outros); 

• Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - lei 8213/1991 

• Laudo de insalubridade e/ou periculosidade - NR 15 e 16. 

 

� Execução de obras (reforma/construção); 

• Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho; 

• Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

(PCMAT)- NR18; 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR07; 

• Ficha de registro do empregado ou cópia da CTPS (contrato de trabalho); 

• Exame médico ocupacional (ASO) - admissional e periódico – dos empregados- NR 07; 

• Fichas de controle de entrega de EPI dos empregados- NR 06; 

• Ordem de serviço (OS) assinada pelo empregado - conforme NR 01; 

• Treinamentos específico de exigido pelas Norma Regulamentadoras, quando aplicável (NR 

10 para trabalho com eletricidade, NR 12 para operadores de máquinas e equipamentos, 

NR 33 para trabalho em espaço confinado, NR 35 para trabalha e altura, entre outros); 

• Indicação de responsável técnico com emissão de anotação de responsabilidade técnica - 

ART junto ao conselho de classe; 

• Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - lei 8213/1991; 

• Laudo de insalubridade e/ou periculosidade - NR 15 e 16. 

 

� Restaurante (cozinheiro, auxiliar de cozinha, açougueiro, etc) 

• Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho; 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 09); 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 07; 

• Ficha de registro do empregado ou cópia da CTPS (contrato de trabalho); 

• Exame médico ocupacional (ASO) - admissional e periódico – dos empregados - NR 07; 

• Fichas de controle de entrega de EPI dos empregados - NR 06; 

• Ordem de serviço (OS) assinada pelo empregado - conforme NR 01; 
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• Manter as fichas de informação de segurança dos produtos químicos - FISPQ disponíveis 

nos locais de trabalho; 

• Atender a legislação aplicável da Vigilância Sanitária; 

• Realizar controle integrado de vetores e pragas urbanas; 

• Realizar higienização periódica do reservatório de água; 

• Realizar limpeza periódica das caixas de gordura e esgoto; 

• Manter os extintores de incêndio vistoriados; 

• Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - lei 8213/1991; 

• Laudo de insalubridade e/ou periculosidade - NR 15 e 16. 

 

2. Para serviço único ou periódico: 

� Aquisição, manutenção e recarga de extintores: 

• Cadastro no Corpo de Bombeiros (CBMGO); 

• Credenciamento no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); 

• Atender aos requisitos da NBR 12962. 

 

� Recolhimento e destinação de resíduos: 

• Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros; 

• Licença Ambiental; 

• Alvará de Autorização Sanitária; 

• Certidão negativa de ônus ambiental; 

Para os casos de resíduos perigosos, acrescentar:  

• Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP – Veicular); 

• Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP – Condutor); 

• Certificado de Autorização de Destinação de Resíduos Especiais (CADRE). 

 

� Manutenção predial 

• Atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho; 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) - NR 09; 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 07; 

• Ficha de registro do empregado ou cópia da CTPS (contrato de trabalho); 

• Exame médico ocupacional (ASO) - admissional e periódico – dos empregados - NR 

07;Fichas de controle de entrega de EPI dos empregados - NR 06; 

• Ordem de serviço (OS) assinada pelo empregado - conforme NR 01; 
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• Treinamentos específico de exigido pelas Norma Regulamentadoras, quando aplicável (NR 

10 para trabalho com eletricidade, NR 12 para operadores de máquinas e equipamentos, 

NR 33 para trabalho em espaço confinado, NR 35 para trabalha e altura, entre outros). 

 

3. Aquisição:  

� Produtos químicos (ex.: reagentes para laboratórios):  

• Fornecer cópias das Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ); 

• Cadastro na Anvisa para produtos saneantes domissanitários (limpeza em geral). 

 

� Água mineral 

• Atender as Resoluções ANVISA nº 274 e nº 275, de 22 de setembro de 2005. 

 

� Lâmpadas  

• Possuir processo de logística reversa. 

 

Equipe de Vigilância e Segurança no Trabalho - Siass - IF Goiano / Goiás: 

Adriana Raquel Santos Medeiros - Técnica em Segurança do Trabalho - SIAPE 2153955 

Giuliano Moreira de Carvalho - Técnico em Segurança do Trabalho - SIAPE 1853012 

Grace Cury Hoffmann - Engenheira de Segurança do Trabalho- SIAPE 2321217 

Mário Raimundo dos Santos Neto - Engenheiro de Segurança do Trabalho - 2155910 

E-mail: vigilancia.siass@ifgoiano.edu.br 

Telefone: 3206-3601 / 9 9197-6595 

 


