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Manual de Saúde, Segurança e Meio Ambiente Para Fornecedores
INTRODUÇÃO
A STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda., no atendimento aos requisitos legais corporativos e
outros requisitos quando aplicáveis aos aspectos ambientais e perigos ocupacionais, objetiva,
através desse documento, assegurar que os prestadores de serviços da STIHL tenham o
mesmo entendimento, sobre a necessidade e o atendimento das exigências legais aplicáveis
as suas atividades nas dependências internas da STIHL.
As exigências relativas à Saúde e Segurança do Trabalho, se fundamentam na Portaria no
3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas Normas Regulamentares,
obrigatórias em todo território nacional. Outras legislações como: CLT, NBR, NB, NT, ACGIH,
etc., quando aplicáveis, devem ser observadas e seguidas pelas empresas prestadoras de
serviços na STIHL.
O atendimento a Legislações Ambientais relativas ao CONAMA, CONSEMA, ABNT ABNTNBR,
dentre outras também devem ser observadas e aplicadas pelas empresas prestadoras de
serviços na STIHL.
A STIHL se reserva o direito de elaborar outras determinações relativas à Saúde, Segurança e
Meio Ambiente, quanto às medidas adicionais para a proteção de seus empregados ou da
Contratada e de suas instalações, sempre que houver entendimento por parte do corpo técnico
da STIHL.
O não cumprimento destes requisitos poderá ocasionar problemas na contratação, embargo
e/ou interdição de obra e/ou dos trabalhos e aplicação das penalidades contratuais por parte
da STIHL, além das penalidades legais cabíveis. As paralisações terão os seus custos
absorvidos pela empresa contratada, eximindo-se, desde já, a STIHL de quaisquer ônus.
O embargo e/ou a interdição ou suspensão dos trabalhos pela fiscalização da STIHL, ocorridos
por descumprimento às Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, não serão
consideradas, em hipótese nenhuma, como justificativa de atrasos para a entrega dos serviços
ou outras reivindicações contratuais.

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
A STIHL, fundada em 1926 pelo engenheiro alemão Andreas Stihl, com sede em
Waiblingen (Alemanha), é hoje líder na produção mundial de motosserras,
possuindo fábricas em 5 países (Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos e Suíça)
e atuando em mais de 160 países através de 35 mil revendedores especializados e
mais de 120 importadores. A STIHL oferece uma linha completa de ferramentas
motorizadas portáteis para os mercados agropecuário, florestal, jardinagem e
infraestrutura, que incluem cortador a disco, derriçador, lavadora, motobomba,
motopoda, motosserra, perfurador, podador, pulverizador, roçadeira e soprador.
No Brasil, o grupo atua desde a década de 50, através das primeiras
importações. Em 1973, começava a produção das primeiras motosserras
em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, iniciando a história da qualidade
STIHL no Brasil, acentuada pela importação, da matriz alemã, de
tecnologias de fabricação pouco conhecidas no país.
Em 1986, a STIHL do Brasil inaugurou sua linha de fabricação de cilindros
preparada para atender a diversos mercados em todo o mundo. Hoje esta unidade é a única
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fornecedora de cilindros para todo grupo, exportando 96% da produção. Dez anos depois,
atestando a excelência na gestão dos processos da empresa, a STIHL obteve um importante
Certificado de Qualidade, a ISO 9001.
A STIHL implantou o Sistema de Gestão Empresarial R/3, da SAP em 1997, ano em que foi eleita
pelo instituto Great Place to Work com uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no
Brasil, prêmio que também foi conquistado nos anos 1998, 2000, 2004, 2005, 2006.
Em 2003, a STIHL comemorou 30 anos de instalação no Brasil com a
inauguração das novas dependências para a fábrica de cilindros, uma
área de 7.800 m² onde foram instalados os processos de fundição,
cromagem, usinagem e brunimento. Em 2005, foi inaugurado o Centro
de Treinamento, investimento voltado à capacitação da rede de
revendas.
O ano de 2006 foi marcado por um número expressivo de
lançamentos. Foram 6 novos produtos: lâmina de duas pontas para
roçadeiras de uso profissional, novos podadores HS 45 e HS 81, novo
perfurador de solo BT 121 e novas ferramentas de limpeza RE 107 e RE 142. Desde então foram
mais de 20 novos produtos lançados, dentre eles, os motores com tecnologia 4-mix, de baixa
emissão de gases poluentes e ruídos.
Além dos investimentos na engenharia e desenvolvimento de novos produtos com foco na saúde e
segurança do usuário, bem como na minimização dos impactos ambientais e perigos ocupacionais,
a STIHL também ampliou o seu sistema de gestão de processos incorporando as boas práticas
relacionadas a implementação da norma ISO 14001, que foi complementada pela OHSAS 18001
em 2007. A certificação destas duas normas foi obtida em janeiro de 2009.
Visando promover o estreitamento das relações com as partes interessadas, centrada no mais alto
profissionalismo, atendimento aos requisitos legais e alinhamento com os Princípios do SIG
(Sistema Integrado de Gestão), a STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda tem a satisfação de
apresentar o Manual de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para Prestadores de Serviços.
Através deste manual será possível:
•

Conhecer o procedimento correto para o acesso de seus empregados em nossa fábrica.

•

Realizar trabalhos de forma mais segura, promovendo a saúde e prevenindo possíveis
ocorrências de acidentes do trabalho.

•

Elaborar orçamentos dentro da realidade exigida pela STIHL, em especial no tocante aos
aspectos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

•

Saber qual a forma correta de agir em situações de emergências com algum de seus
empregados.

Portanto, trata-se de um manual cuja finalidade é que você compreenda a importância de seguir os
procedimentos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, reduzindo, neutralizando ou eliminando os
danos causados por doenças ocupacionais, acidentes de trabalhos e impactos ambientais
facilitando seus trabalhos e uniformizar a conduta de todas as empresas contratadas que nos
prestam serviços.
De modo a expressar o compromisso com que a STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda tem com as
questões relacionadas à Saúde, Segurança e Meio Ambiente e a necessidade das empresas
prestadoras de serviços da STIHL a atenderem os mesmos requisitos, apresentamos a Cultura
Corporativa STIHL:
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Em concordância com a Cultura Corporativa do Grupo STIHL, foi aprovada, pela Presidência,
os Princípios do SIG (Sistema Integrado de Gestão) da STIHL Brasil, os quais os prestadores de
serviços e visitantes devem seguir e atender ao executarem seus serviços nas dependências
da STIHL.

LS 0112

30.09.2016

Anexo 186 - Manual de Saúde, Segurança e Meio Ambiente Para Fornecedores

A certificação nos Sistemas de Gestão OHSAS 18001 e ISO 14001, conquistados pela STIHL,
tem em uma de suas etapas a identificação e avaliação dos aspectos ambientais e perigos
ocupacionais em suas atividades, instalações e equipamentos, a fim de determinar quais têm,
ou podem ter, impactos significativos ao meio ambiente e danos não aceitáveis à saúde e
segurança de todas as pessoas que tem acesso ao local de trabalho, incluindo contratados e
visitantes.
Como definição, temos:
•

Aspecto Ambiental: elemento da atividade, produto ou serviço da organização que
pode interagir com o meio ambiente. Por exemplo, emissão de efluentes, consumo ou
reutilização de um material, ou ruído;

•

Impacto Ambiental: alteração, benéfica ou adversa, que ocorre no meio ambiente, que
resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da organização. Por exemplo,
alteração da qualidade da água, esgotamento de recursos naturais ou poluição do ar;

•

Perigo: fonte ou situação com potencial de provocar danos em termos de ferimentos
humanos ou problemas de saúde, danos à propriedade, ao ambiente, ou uma
combinação destes;

•

Dano: consequência de um evento perigoso. Lesão, perturbação ou uma doença.
Problema físico ou mental resultante de atividade de trabalho ou situação relacionada
ao trabalho.

As avaliações de Aspectos/Impactos e Perigos/Danos aplicáveis aos prestadores de serviço
estarão disponíveis nos canteiros de obra (construção civil), impressos e dispostos em locais
de circulação e ainda, disponíveis na intranet da STIHL, onde todo prestador de serviço tem
acesso junto aos computadores da Central de Serviços, seguindo os seguintes passos:
1º Passo - Clicar no ícone Intranet
2º Passo - Acessar o link “SSM – Saúde Segurança e Meio Ambiente” e em seguida “Planilha
de Aspectos e Impactos, Perigos e Danos”.
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3º Passo – Acessar a planilha do setor relacionada ao serviço que será prestado pela
empresa.

ATENDIMENTO A NORMAS INTERNAS STIHL
A empresa prestadora de serviço pela STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda deverá atender os
dispostos a seguir para o bom andamento dos trabalhos.
SEGURANÇA PATRIMONIAL
Acesso de Fornecedores de Serviço e/ou de Materiais
Será obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto nas Portarias para liberação
do acesso. Motoristas deverão apresentar sua Habilitação.
Cada fornecedor receberá crachá para acessar a empresa. A cor do crachá identificará as
áreas que poderão ser visitadas.
O fornecedor de serviços deverá portar crachá próprio (de sua empresa), fornecido pela
mesma, confeccionado em PVC contendo no mínimo os seguintes dados: Foto, ID-Identidade
e Nome Completo, acompanhado pelo crachá de identificação fornecido pela Segurança
Patrimonial da STIHL.
Para o fornecedor de serviços fixo o crachá de identificação da empresa, deverá conter o chip
de aproximação, ao qual permitirá o acesso a empresa. A solicitação do crachá fixo deverá ser
requisitada a Segurança Patrimonial da STIHL que avaliará e dará seu parecer quanto à
confecção e autorização do mesmo. Os custos relacionados a confecção do crachá fixo será
inteiramente da empresa contratada.
Nas dependências internas da STIHL é obrigatória a utilização do crachá de forma visível.
É obrigatória a utilização de uniforme por parte dos funcionários da empresa contratada para
as atividades realizadas na STIHL. Casos especiais serão avaliados pela Segurança
Patrimonial e do Trabalho da STIHL.
Não é permitido o acesso as dependências internas da STIHL fazendo uso de chinelos,
sandálias, bermudas, calção, shorts e similares, salvo nos seguintes casos:


Acesso da portaria II ao vestiário localizado no prédio 15;


Acesso da portaria II até o vestiário localizado na central de serviços, localizado
no prédio 27, exclusivamente para o caso de empresa de alimentação (Refeitório);
Casos especiais fora das especificações acima serão avaliados pela Segurança Patrimonial e
do Trabalho da STIHL.
O fornecedor de serviço que estiver na área não autorizada (conforme o crachá de
identificação) este será orientado por um funcionário ou pela segurança da STIHL para
retornar a área autorizada. Encontrado dificuldades acionar a Segurança Patrimonial e do
trabalho.
Todo o fornecedor de serviço necessita fazer a integração com a área de Segurança do
Trabalho antes do início de seus trabalhos.
As integrações de SSM – Saúde, Segurança e Meio Ambiente, são realizadas
impreterivelmente nas Segundas-Feiras e Sextas-Feiras, em uma turma única e com início às
8h.
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Os funcionários das empresas fornecedoras de serviços e/ou materiais deverão comparecer a
Portaria III da STIHL na data da realização da integração até as 07h 45min, para que sejam
promovidas as deliberações necessárias para o acesso dos mesmos as dependências internas
da STIHL.
Os funcionários das empresas fornecedoras de serviços e/ou materiais que tiverem suas
documentações vencidas, bem como falta de integração, terão seu acesso bloqueado até a
regularização da documentação e/ou integração.
Permanência de Fornecedores de Serviço e/ou de Materiais
A permanência de Fornecedores de serviços e de materiais na STIHL está condicionada ao
período do ADM (Administrativo) de Segunda-Feira a Sexta-Feira do horário das 07h 30min.
Às 17h 18min. Para acesso e permanência fora do turno e período indicados, serão
necessários agendamentos via SAP, através da transação ZCAC0385, com acompanhamento
de funcionário STIHL responsável durante toda a execução das atividades.
Obs.: Para casos especiais devem constar horário de acesso em contrato e solicitação para a
Segurança Patrimonial realizar as alterações.
Responsabilidade pelos Fornecedores de Serviço e/ou de Materiais
As responsabilidades pelos Terceiros nas dependências da Empresa são:


Serviços e Integridade do Patrimônio: Funcionários STIHL solicitante;



Contrato: Departamento de Compras STIHL;


Controle de Acesso e Integridade do Patrimônio: Departamento de Saúde,
Segurança e Meio Ambiente STIHL.
Veículos
Todo acesso interno deve ser autorizado pela Segurança Patrimonial.
Veículos Especiais
Veículos de grande porte devem ser previamente comunicados à Segurança Patrimonial pelo
setor que os estiver recepcionando.
Veículos de Transportadores
A liberação de entrada para transportadores será realizada Pela Segurança após a
Autorização dos Departamentos de Logística (recebimento fiscal, recebimento de materiais,
almoxarifado e expedição). O acesso deve ser sempre pelas Portaria 2 e 4 ou a indicada pela
Segurança Patrimonial.
Permanência de Veículos no Parque
O pernoite de veículos no parque fabril está proibido. Exceções serão avaliadas pela
segurança patrimonial.
Revista de Veículos
A necessidade de revistas ou conferencias em veículos sempre será avaliada pela Segurança
Patrimonial.
Todos os veículos poderão ser revistados tanto na entrada como na saída.
A necessidade de conferências de cargas será a critério da segurança patrimonial.
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Entrada e Saída de Material
A entrada de materiais deverá ser pela Portaria 2 e 4.
A saída de material somente será permitida com a Nota Fiscal emitida pela área responsável.
Vestiário
Cabe a STIHL definir em contrato com a fornecedora de serviços a liberação ou não do uso da
estrutura de vestiário, sendo necessária a aprovação da Segurança Patrimonial e do Trabalho
para uso do recurso, modelos de armários.
Nota: A Segurança Patrimonial reserva-se o direito de manter uma cópia de cada chave na
Portaria.
Chaves das Portas de Acesso
As chaves de acesso aos prédios e às salas administrativas da Empresa são de
responsabilidade do setor de Segurança Patrimonial.
Obs. (1): Quando houver alteração de layout e substituição de fechaduras, as referidas cópias
devem ser entregues ao setor Segurança Patrimonial.
Obs. (2): Chaves dos armários e bancadas no Interior da Fábrica são de responsabilidade do
Gerente e Supervisor da área.
Em qualquer circunstância, a Segurança Patrimonial poderá solicitar a abertura ou abrir as
mesmas.
Revistas Aleatórias
Serão realizadas revistas com sorteio eletrônico em todos os colaboradores, prestadores de
serviço, fornecedores, clientes e visitantes. Os critérios e a frequência das revistas serão
programadas conforme avaliação da necessidade pela Segurança Patrimonial STIHL.
Avarias ao Patrimônio
Toda agressão, desaparecimento de equipamentos, máquinas, produtos STIHL, entre outros
objetos, sempre deverá ser comunicado a Segurança Patrimonial que tomará as devidas
providências.
Menores
Não será permitida a entrada na área fabril de pessoas menores de 18 anos, exceto em
programas institucionais da empresa ou autorizados pela Diretoria, Segurança do Trabalho ou
Segurança Patrimonial, com acompanhamento.
Equipamentos Eletrônicos
Não será permitido o ingresso na empresa de máquinas fotográficas, filmadoras, gravadores,
etc. Celulares com câmeras fotográficas são permitidos, porém não poderão ser utilizados
como câmeras fotográficas e gravadoras.
Os terceiros que necessitarem de imagens internas, para trabalhos relacionados às atividades
da STIHL, seja qual forem às imagens, deve solicitar para o funcionário requisitante ou
responsável pelo trabalho.
O funcionário requisitante ou responsável deve produzir as imagens utilizando somente os
equipamentos fotográficos STIHL. O envio das imagens ao terceiro é de sua responsabilidade.
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Exceções devem ser avaliadas e autorizadas pela Segurança Patrimonial através de uma
solicitação por e-mail do colaborador responsável. Em qualquer circunstância deve haver
acompanhamento de um funcionário STIHL.
Caso as imagens enviadas venham comprometer as atividades da empresa, os funcionários
serão responsabilizados conforme a legislação vigente.
OBS.: Se for identificado funcionários ou terceiros produzindo imagens não autorizadas, os
equipamentos serão retidos para analise pela Segurança Patrimonial.
Circulação em Áreas Internas
Todos os fornecedores terão livre acesso às áreas pertinentes à sua atividade.
Para acesso às áreas restritas, áreas de risco, áreas sinalizadas pela Segurança do Trabalho
ou Patrimonial, devem ter autorização.
Disposições Gerais
Não é permitida a realização de livre comércio nas dependências ou portões de acesso da
Empresa.
É expressamente proibida a entrada na Empresa de qualquer tipo de arma. O não
cumprimento desta determinação constitui-se em falta grave.
MEIO AMBIENTE
Cuidados Ambientais
A área de SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE deverá ser comunicada da ocorrência
de uma situação anormal de operação para acompanhamento e orientação, se necessário.
Caso sejam necessários reparos nas instalações ou equipamentos, a Manutenção deve ser
acionada.
Na realização de jardinagem, é proibido o uso de herbicida (capina química).
Em caso de poda e corte de árvores, solicitar autorização junto à área de SAÚDE,
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.
Fica proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos ou de qualquer outro material, exceto
para realização de treinamentos da Brigada de Emergência.
A utilização de produtos químicos esta condicionada a devida liberação da área de
Meio Ambiente e Segurança do trabalho. Deverão ser respeitados os procedimentos e
normas internas para utilização de produtos químicos.
Sempre que possível, não reaproveitar embalagens de produtos químicos.
Todas as embalagens contendo produtos químicos devem estar devidamente identificadas,
ter sua respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ e/ou
ficha de emergência padrão Stihl disponíveis.
Quando realizada a manutenção de condicionadores de ar condicionado, fica proibida a
liberação de gás tipo fréon para a atmosfera. Os gases devem ser recolhidos e
acondicionados corretamente, visando seu reaproveitamento.
Em caso de vazamentos que contaminem o solo, remover o mesmo com uma pá e
depositar o material recolhido em tambores de resíduos contaminados, para posterior
descarte. Avisar imediatamente a área de meio ambiente e segurança do trabalho.
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As máquinas desativadas deverão ser limpas e isentas de óleo, antes de serem enviadas
para seu local de armazenamento em área aberta dentro da empresa.
Todo o efluente gerado deve ser encaminhado ao tratamento de efluentes.
Atentar para o consumo consciente de todos os materiais, produtos, insumos e matériasprimas. Otimizar o consumo de materiais em geral, evitando sempre que possível o
desperdício e a geração desnecessária de resíduos.
Colabore com a Coleta Seletiva da empresa, procedendo com a separação adequada dos
resíduos gerados e seguindo corretamente as instruções contidas nos procedimentos e
normas internas da empresa.
A retirada dos resíduos (sacarias) dos setores e o encaminhamento destes para as áreas de
descarte é de responsabilidade da empresa prestadora de serviço.
A retirada dos resíduos das áreas de descarte é responsabilidade da Central de Resíduos.
A central de resíduo disponibilizará coletores de resíduo mediante agendamento prévio e
disponibilidade.
A responsabilidade pelo encaminhamento à Central de Resíduos é da fonte geradora
quanto o resíduo for:
o Lâmpadas (na embalagem original);
o Cartuchos de impressoras (preferencialmente na embalagem original);
o Pilhas e baterias;
o Pneus;
o madeira e pallets;
o Produtos químicos sólidos e líquidos;
o Embalagens de produtos químicos;
o residuos de construção civil;
o A central de resíduo disponibilizará coletores de resíduo mediante agendamento
prévio e disponibilidade.
Controle de Emissões Atmosféricas
Fontes Móveis
Para a determinação de fumaça preta de veículos movidos a óleo diesel, será utilizado o
Cartão Índice de Fumaça Tipo Ringelmann Reduzido, seguindo as instruções contidas no
próprio cartão.
O cartão utiliza uma escala de densidade colorimétrica para monitorar as emissões, sendo
20% o máximo permitido (equivalente a escala número 2)
Os veículos que ultrapassarem o limite estabelecido terão seu acesso negado ao interior da
empresa
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
Para o plano de gestão de resíduos sólidos de saúde, devem-se observar as seguintes
condições:
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A empresa contratada deve assegurar que os Resíduos dos Serviços de Saúde sejam
manuseados de forma a garantir a segurança do pessoal, dos pacientes, da comunidade e do
meio ambiente;
A empresa contratada deve atualizar o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde e disponibilizar as FISPQs dos produtos utilizados no ambulatório junto a
área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;
A segregação dos resíduos deve ser feita no momento e local de sua geração, de acordo com
as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos;
O acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou
recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. Os mesmos
nunca devem ultrapassar 2/3 de sua capacidade;
Todo e qualquer acidente envolvendo ou não material biológico ocorrido durante o manejo ou
segregação dos RSS devem ser comunicados.
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação de Emergência
Situação de Emergência é uma situação anormal que envolva incêndio, um grande
vazamento ou derramamento de produtos químicos e/ou um acidente envolvendo vítima.
Quando houver situações de emergência, (Incêndio, Vazamento de Produtos Químicos,
Acidente com vitimas), a pessoa que identificou a anormalidade deve adotar um dos
seguintes procedimentos respeitando a seguinte ordem:
A) Comunicar o Brigadista de Emergência mais próximo, informando o local e tipo de
emergência que está acontecendo, sendo o mais preciso possível.
B) Ligar para o Ramal de Emergência 8888, identificar-se dizendo nome, empresa que
trabalha, informando o local e tipo de emergência que está acontecendo, sendo o mais preciso
possível.
C) No caso de não ser atendido de acordo com os procedimentos anteriores, acionar o sistema
de alarme de incêndio mais próximo do sinistro, retirando-se do local da situação de
emergência. Continuar tentando contato pelo ramal de emergência.
Nota: Também podem ser feitas comunicações via rádio para a Segurança Patrimonial da STIHL a qual
deverá promover o acionamento do Ramal de Emergência 8888. Em obras e/ou montagens industriais
onde não houver brigadistas, ramais e alarmes, o acionamento poderá ser feito via celular através do
número 051 3579 9787, que funcionará como Ramal de Emergência, sugerimos que tal número seja
armazenado nos celulares dos líderes de equipe, para agilizar em caso de emergência.

Sinal Sonoro
Os prédios localizados na STIHL possuem sistemas de alarmes providos de detectores (sensores
de fumaça, temperatura, produtos químicos, etc...), acionadores manuais (dispositivos para a
iniciação manual de um alarme) e alertas audiovisuais (dispositivos sonoros e/ou visuais, previsto
para alertar as pessoas de situações de emergência) de forma individual e/ou compartimentada
(divisão do prédio em ambientes que estejam totalmente isolados por meio de paredes e portas
resistentes ao fogo).
No caso dos mesmos serem acionados (deflagrando emergência), e com emissão de sinal sonoro e
visual à área em questão, esta deverá evacuar o local de trabalho imediatamente, dirigindo-se ao
ponto seguro mais próximo.
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Análise Preliminar de Riscos e Permissão de Trabalho
É obrigatória emissão de Análise Preliminar de Risco (APR) e Permissão de Trabalho (PT)
para as atividades abaixo:
- Trabalho em altura (acima de 02 metros);
- Trabalho à Quente (atividades com emissão de chama ou faíscas);
- Trabalho em Espaço Confinado (neste caso é emitida liberação específica – Permissão de
Entrada e Trabalho – PET);
- Trabalho em Eletricidade não rotineiro.
ATENÇÃO: PARA REALIZAÇÃO DESTES TRABALHOS É OBRIGATÓRIA A EVIDÊNCIA DA
HABILITAÇÃO ATRAVÉS DE SELO AUTODESTRUTIVO EM DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL.
Isenção de Liberação
Os trabalhos mesmo que considerados de risco como o de solda e corte a quente,
esmerilhamento ou lixamento quando realizados dentro das áreas específicas para seu fim
como ferramentarias e salas de manutenção estarão isentos dessa autorização.
Obs.: Serviços elétricos rotineiros também entram nesta isenção.
Seguem alguns exemplos: Troca de lâmpadas; Manutenção de comandos; Manutenção em
quadros de máquinas e equipamentos; etc.
Metodologia
Preenchimento da APR
• No campo Emitente especificar o nome completo da pessoa que realizará a emissão deste
registro e sua respectiva assinatura;
• No campo Data especificar a data da criação da APR e a data de início e término do trabalho
de risco;
• No campo Atividade especificar o serviço a ser realizado e o local de execução com clareza;
• No campo Sub-atividade (Descrição) deverá ser anotada cada uma das tarefas a serem
realizadas conforme a sequência do trabalho desenvolvido;
• No campo Perigo, descrever a fonte ou situação com potencial de provocar danos em termos
de lesões corporais ou problemas de saúde, danos à propriedade, ao ambiente, ou uma
combinação disto;
• No campo Dano descrever o que pode afetar o trabalhador, a consequência do perigo caso
não sejam tomadas as medidas de controle;
• Para todas as etapas do trabalho é necessária a descrição de Medidas de Controle, que
serão responsáveis pela neutralização e/ou minimização do risco da exposição do trabalhador
frente a determinado perigo. Ao lado deve ser identificado o responsável pela adoção das
medidas.
No campo Aprovada, este deverá ser aprovado e assinado pelo contratante do serviço ou
pelo responsável da área (supervisor ou OM operador multifuncional). Técnicos de
Segurança e Brigadistas também podem validar este campo.
Liberação do Serviço – PT – Permissão de Trabalho
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Após o preenchimento da APR, o local deve ser preparado conforme suas definições. Para
Liberação do serviço é solicitada a presença do Liberador de PT (Permissão de Trabalho), que
através do preenchimento do formulário próprio autoriza ou solicita adequação do local.
ATENÇÃO: Para liberações de trabalhos em espaço confinado, é necessária a APR e
emissão da “PET” – Permissão de Entrada e Trabalho por supervisores de espaço
confinado, conforme a NR 33. Não será utilizada a PT.
Após o término do trabalho o R/50 e a respectiva PT deverão ser entregues ao Setor de ASM –
Saúde, Segurança e Meio Ambiente para arquivamento.
A APR poderá ser emitida e validada para período de até um mês. Já a PT deverá ser emitida
novamente a cada dia de trabalho.
OBS: A revalidação da PT é possível, mas só valerá para o mesmo dia, de um turno para outro.

Fluxograma da PT – Permissão de Trabalho

Recusa de Tarefa
Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que
constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde, assim como de
outras pessoas, e/ou, quando as camadas de controle propostas na APR não forem suficientes
para neutralização do perigo. O fato deve ser comunicado imediatamente à chefia, que deverá se
necessário, providenciar a abertura do registro R/62 – Notificação de Segurança.
Nota 1: O descumprimento do presente procedimento poderá implicar em sanções disciplinares tanto para os
funcionários STIHL, quanto para os executantes dos trabalhos (empresa contratada).
Nota 2: É facultado a empresa prestadora de serviços a utilização de seu próprio modelo de APR – Análise
Preliminar de Riscos – desde que o mesmo for apresentado pela prestadora e previamente aprovado pela
área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da STIHL.
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Doenças Ocupacionais, Acidentes, Incidentes de Trabalho e Fontes com Potencial de
Risco
O fornecedor tem obrigação de comunicar a área de saúde e segurança do trabalho da STIHL
da ocorrência do acidente, promover a análise do mesmo e enviar cópia da Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT (em 24 horas).
Em caso de Acidente de Trabalho:
Encaminhar o acidentado até o Ambulatório Médico para recebimento dos primeiros socorros e
registro da ocorrência do mesmo. Efetuar o acionamento da ambulância, quando o acidentado
estiver impossibilitado de dirigir-se até o mesmo (acidentes graves) pelo ramal interno da
STIHL de emergência n.º 8888;
Em caso de acidente de menor gravidade o responsável pela Fornecedora de Serviço, deverá
encaminhar o acidentado ao atendimento médico externo;
Comunicar a segurança do trabalho da STIHL, imediatamente após a ocorrência, via celular ou
ramal;
Preencher a CAT junto aos órgãos competentes conforme a determinação legal;
Entregar uma cópia da CAT a área de Segurança do Trabalho da STIHL, após a sua emissão;
Entregar uma cópia da Análise do Acidente de Trabalho à área de Segurança do Trabalho da
STIHL, após a sua emissão;
Em caso de Acidente de Trajeto:
O Fornecedor deverá apresentar à Stihl o Boletim de Ocorrência Policial, além dos documentos
citados anteriormente.
Acidente com Vítima Fatal:
Não remover a vítima nem descaracterizar o cenário do acidente, até a liberação pela
autoridade competente;
Isolar imediatamente a área da ocorrência com apoio da Brigada de Emergência, Segurança
Patrimonial e Segurança do Trabalho;
Gerencia / Supervisão / Segurança do Trabalho da área de ocorrência ou empresa fornecedora
de serviços, acionam os representantes do Ambulatório Médico, Desenvolvimento
Organizacional e Assessoria de Relações Públicas para apoio no atendimento à ocorrência
(comunicar familiares, informar/atender imprensa e/ou autoridades e demais providências
necessárias);
Supervisão / Gerência da área de ocorrência ou empresa fornecedora de serviços em conjunto
com a área de Desenvolvimento Organizacional e Ambulatório Médico, comunicam a
ocorrência às autoridades competentes (Delegacia de Polícia e Instituto Médico Legal).
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Uso de EPI´s, Uniformes e Armários
Atendidas as peculiaridades de cada atividade o empregador da contratada deve fornecer aos
trabalhadores os EPI’s adequados de acordo com NR 6 – Equipamento de Proteção Individual.
É de inteira responsabilidade da fornecedora de serviços a seleção, o fornecimento, treinamento
e controle de documentação legal de entrega de EPI´s sobre seus funcionários para o seguro
desempenho de suas tarefas.
Todos os empregados da Contratada devem estar devidamente equipados com
Equipamentos de Proteção Individual, em locais e/ou tarefas onde seu uso seja obrigatório,
ou onde a Segurança do Trabalho da STIHL, assim entender, face aos riscos do trabalho
desenvolvido.
Fica estabelecido que nas áreas em que, por determinação da Segurança do Trabalho da
STIHL, for exigido o uso de EPI para seus funcionários, tal exigência deve também estenderse a todos os empregados da Contratada que necessitem transitar ou trabalhar naquele
recinto.
Casos especiais fora das especificações acima serão avaliados pela Segurança Patrimonial e
do Trabalho da STIHL.
A Segurança do Trabalho da STIHL fiscalizará o cumprimento, pela Contratada, da utilização
dos EPI’s exigidos para a execução de cada atividade laboral desenvolvida.
A empresa contratada deverá estar devidamente uniformizada com uniforme padrão de sua
empresa.
A higienização do uniforme da empresa contratada é de inteira responsabilidade da mesma.
Sinalização de segurança
As empresas prestadoras de serviços da STIHL devem cumprir com a Sinalização da STIHL
independentemente das áreas de atuação.
Toda Contratada conforme natureza do trabalho a ser feito, deverá dispor de meios adequados
para a sinalização (canes, placas, etc.) e isolamento (lonas anti-chamas, tapumes, etc.) das áreas
de trabalho, quando estes se fizerem necessários.
Proteção de Máquinas e Equipamentos
Os fornecedores de serviços, quando utilizarem máquinas ou equipamentos dentro das
dependências da STIHL, devem a atender as exigências legais no que tange ao sistema de
proteção de máquinas e equipamentos em atendimento a Norma Regulamentora 12 do Ministério
do Trabalho e Emprego (www.mte.gov.br).
Habilitações Especiais
A área de segurança irá identificar com selos no crachá os fornecedores solicitantes
habilitados após avaliação das documentações pertinentes (treinamentos, atestado de Saúde
Ocupacional, etc.).
Estes selos devem ser mantidos no crachá (crachá Stihl ou no caso de fornecedores, no
crachá da respectiva empresa). Quando prestadores de serviço eventual, os selos devem
estar colados em documento de identidade ou carteira de habilitação.
Obs.: A data de validade constante nos selos será a do documento que tem primeiro vencimento.
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Cartão e Dispositivo de Travamento de Segurança
Desligamento, Isolamento e Drenagem da Fonte de Energia
Será executado somente por funcionários do Departamento de Manutenção da Empresa STIHL
ou por profissionais acompanhados por estes e, em ambos os casos, devidamente treinados e
autorizados para este fim.
O executante do serviço, funcionário de Empresa Contratada, acionará o setor de Manutenção, o
qual analisará os pontos onde serão instalados os dispositivos de travamento necessários e as
etiquetas de segurança.
A manutenção da área, ou terceiro por estar autorizado, executará o desligamento e o isolamento
da(s) fonte(s) de energia(s).
As frentes de trabalho da Contratada que possuam equipes com mais de uma especialidade
(Elétrica, Mecânica, Hidráulica, Civil, etc.) e que estejam expostas ao mesmo risco deverão
colocar um Cadeado do Responsável de cada especialidade.
A colocação do cadeado de segurança deverá ser feita no momento do isolamento da fonte de
energia, com a presença do funcionário da manutenção e do responsável da empresa Contratada
para a execução do serviço.
Religamento, Desbloqueio e Reativação da Fonte de Energia
Será executado pelo responsável autorizado, o qual efetuará a remoção do dispositivo de
segurança na presença do responsável e do representante do departamento de manutenção.

DISPOSIÇÕES GERAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Trabalhos de construção civil devem seguir as
Regulamentadora 18 (www.mte.gov.br) e seus anexos.

obrigações

contidas

na

Norma

Restrições de Atividades

É expressamente proibido:

• É proibida a execução de trabalhos em áreas e horários de produção em casos que as
atividades coloquem em risco a saúde e integridade física dos empregados da STIHL e
colaboradores dos demais prestadores de serviços.
• É proibido qualquer tipo de intervenção em máquinas, equipamentos e instalações da
STIHL, sem a devida autorização e acompanhamento de responsável da STIHL.
Comitê de Saúde, Segurança e Meio Ambiente de Fornecedores STIHL
Este comitê tem como objetivo promover a integração entre as empresas, gestão do processo
de documentação e atendimento a requisitos legais aplicáveis e boas práticas de segurança
que dizem respeito aos Fornecedores de Serviços STIHL.
O Fornecedor de serviços deve entrar em contato com a área de Segurança do Trabalho da
STIHL para verificar seu enquadramento e necessidade de participação no comitê.
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Fumo nas Dependências da STIHL
Proibido fumar em qualquer local da empresa com exceção dos três fumódromos localizados
conforme layout abaixo:

• Colabore com a limpeza e segurança da empresa, deixando o resto de cigarro bem apagado
dentro do cinzeiro situados junto aos fumódromos;
• Lembramos que fumar é extremamente nocivo à saúde e que todo fumante deve buscar
auxílio médico para deixar este hábito.
Objetos de Uso Pessoal e Agasalhos
Na operação de máquinas e equipamentos não é permitido uso de objetos de adorno pessoal, tais
como: anéis, alianças, relógios, pulseiras, colares e correntes. Esta proibição independe do tempo
de exposição ao risco;
Para os funcionários que possuírem cabelos compridos, eles deverão mantê-los sempre presos
(coque), durante a entrada nas áreas fabris. Incluem-se aqui, a recomendação para visitantes
também. Poderá ser utilizados para isto bonés, toucas, etc.;
As jaquetas de frio devem ser utilizadas sempre fechadas. Punho de camisa devem sempre ser
mantidos abotoados e moletons com elástico do punho sem excessivo desgaste;
No caso de uso de estiletes, estes devem ser sempre guardados de maneira adequada e segura.
- ATENÇÃO: Em época de frio devemos ter cuidado especial em não utilizar cachecol e
toucas com fios nas áreas operacionais, pois este tipo de acessório pode facilmente prender
em partes móveis, causando grave acidente.
Sanções e Penalidades
Todas as orientações pertinentes à realização das atividades de forma segura e responsável
estão descritas neste documento e são passadas com devido registro durante o processo de
integração. O não atendimento dos assuntos descritos nesta Local Standard levam a sanções
disciplinares através do “Alerta de Segurança” que é emitido por qualquer funcionário Stihl,
em duas vias, ficando registrada na área de segurança a emissão deste documento.
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No caso de novo desvio de funcionário que já recebeu o “Alerta de Segurança”, este ficará
com acesso à empresa suspenso por 30 dias e participará de nova integração.
TIPOS DE DESVIOS:
Leve: Não utilização de EPI em local obrigatório, mas longe de fonte potencial de risco,
deslocar-se correndo, cabelo solto fora da área operacional (dentro de fábrica), não uso de
uniforme adequado, uso de EPI de forma coletiva, obstruir equipamentos de emergência,
painéis elétricos, etc., utilização de equipamento de emergência para outros fins.
Média: Utilização de fones de ouvido, cabelo solto, uso de adornos na área operacional e
operação de empilhadeiras e similares, passagem sob carga suspensa, entrada em local
isolado sem autorização, veículos em velocidade não permitida.
Grave: Desabilitar dispositivo de segurança, não utilizar bloqueio obrigatório, não emitir
PT/PET em serviço que exige tal documento, Não utilização de EPI em local de risco iminente
(Altura, Espaço Confinado, etc), operar máquinas e equipamentos sem autorização (sem selo
de identificação no crachá).
ATENÇÃO: Em casos de desvios graves o BLOQUEIO DE ACESSO SERÁ APLICADO
IMEDIATAMENTE.
Na reincidência de ocorrência após uma suspensão, o funcionário terceiro fica
bloqueado para acesso definitivamente.

