
SIMASP – Sistema de Monitoramento e Auditoria para Análise da Segurança Praticada

N°

Órgão: Base/Instalação: Local da inspeção:

(Numerar após cadastro de
inspeção no programa)Guia de Inspeção - Equipes de Construção, Operação e Manutenção 4.61

ISP - Índice de Segurança Praticada

Multa

Inspeção: Programada

Extraordinária Tipo: Não Programada

Acidente

Outro

Inspeção normal

Inspeção integrada

Inspeção treinamento

Processo:

Atividade:

Supervisor Cemig/Coligada:

Supervisor da Contratada:

Tipo de Inspeção: Própria

Contratada

Agente(s) Executor(es) da Inspeção Matrícula ou CPF

CONTRATADA:

NENHUM TRABALHO PODE SER FEITO SEM SEGURANÇA. NEM URGÊNCIA, NEM IMPORTÂNCIA, NEM QUALQUER OUTRA RAZÃO PODERÃO
SER INVOCADAS PARA JUSTIFICAR A FALTA DE SEGURANÇA NO TRABALHO.

Comentários sobre a inspeção

PrazoResponsável
Execução
imediata?

Comentários da ação
Ação preventiva
recomendada

Comentários do planoDesdobramentoMotivoCNC

Supervisor preenche após realizar reunião de análise da NC (Se NCGV e NCG, análise com participação da gerência).

Legenda:  CNC: Código da não conformidade.      Motivo e Desdobramento da NC: preencher conforme motivos e desdobramentos cadastrados no SIMASP.
                                                                                Ação preventiva: Ação recomendada conforme os tipos de ação cadastrados no SIMASP.

Empregado Matrícula ou CPF AssinaturaN°

1

2

3

4

5

6
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Dados da Inspeção

Início:

Término:

Duração:

HPRI: Horas de preparação e
realização de inspeção

Qtd emp.
Inspecionados:

HPRI:

Data: Hora:

Data: Hora:

NEI= N° empr. inspecionados NAE= N° agentes exec. Homem/Hora Inspeção = NEI x Duração (Ex: 6 Emp. X 2 hs = 12 HHI)HHI=

NCGV= NCG= NCL= ISP=

null

Agente de Inspeção Supervisor do Processo Gerente do órgão/base/instalação



Guia de Inspeção - Equipes de Construção, Operação e Manutenção
AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO CONFORMIDADES
GRAVÍSSSIMAS

GV001 Inspecionar poste de madeira, concreto ou aço e poste/pontalete antes
da subida e realizar o teste de resistência mecânica, onde for
necessário.

GV002 Usar o conjunto cinto pára-quedista, talabarte, trava-quedas e  linha de
vida ou estropo antiqueda.

GV003
Realizar o ASTA em circuitos e equipamentos.

GV005
Usar luvas, mangas, lençoís, calhas, barreiras e proteções isolantes
padronizadas, e respeitar as distâncias de segurança para trabalho em
circuitos energizados no Sistema Elétrico de Potência - SEP.

GV006 Operar Guindauto com utilização de plataforma e aterramento do
veículo.

GV007 Aplicar e/ou liberar esforços na estrutura em serviços de tração de
condutores, mensageiros ou estais, sem o eletricista estar posicionado
na estrutura.

GV070 Permanecer fora da área de projeção e queda de materiais, ferramentas
e equipamentos.

GV071 Inspecionar árvore antes da subida e permanecer fora da área de
projeção, queda de galhos e da árvore quando da sua supressão.

GV094
Utilizar veículo com pneus em bom estado de conservação.

G001
Utilizar escadas, andaimes, rampas, passarelas, guarda-corpos,
plataformas, escadas veiculares, caçambas, atendendo requisitos legais
e procedimentos específicos.

G002 Executar tarefas posicionado sobre cruzetas conforme procedimentos
específicos.

G003 Operar equipamentos de proteção e/ou manobra conforme
procedimentos específicos.

G004 Operar equipamentos com força motriz, com a devida
capacitação/qualificação técnica.

G005
Estacionar o veículo operacional  com marcha engrenada (primeira ou
ré), calço nas rodas e freio de estacionamento acionado.

G007 Realizar Análise de Risco por escrito, conforme procedimentos
específicos.

G008 Transportar os empregados conforme legislação.

G009 Zelar pela sua própria segurança e da equipe para a não ocorrência de
não conformidade.

G015 Executar tarefas sem portar adornos em atividade com potencial de
ocasionar acidentes de alto risco.

G016
Possuir treinamento, capacitação e autorização para execução da
atividade conforme legislação pertinente e procedimentos internos.

G017 Utilizar produtos químicos rotulados, armazenados corretamente e
acompanhados pela respectiva FISPQ.

G043 Transportar, abastecer e manusear motosserra conforme normas de
segurança.
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- Aponte as não conformidades identificadas, associando a um responsável (Inspecionáveis de 1 a 10, S - supervisor, O - órgão) ou informe somente a
quantidade de não conformidades.



G044 Executar intervenções no SEP somente quando os meios de
comunicação com o Centro de Operação estiverem disponíveis.

G054 Utilizar Equipamento de Proteção Individual - EPI - específico para
utilização da motosserra.

G055 Utilizar EPI, EPC corretamente e adequado ao risco.

G056 Testar ausência de tensão de retorno nos condutores de saída do
medidor e nas ferragens

G058 Usar Equipamento de Proteção Individual - EPI - quando do manuseio
de produto químico.

G068 Utilizar Equipamento de Proteção Individual - EPI - específico para
utilização da motopoda.

G069 Atender às condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.

G071 Utilizar câmera para gravação de atvidades conforme procedimentos
específicos.

G075 Conduzir o veículo com segurança, respeitando as leis de trânsito.

G076
Usar ferramentas e equipamentos de impacto adequados, em
condições de uso, em atividades com alto potencial de risco de
acidente.

G077 Equipamentos calibrados e/ou ensaiados/testados em perfeito
funcionamento e armazenados adequadamente.

L001 Sinalizar e delimitar a área de trabalho em atividades com baixo
potencial de risco de acidente.

L002 Executar tarefas sem portar adornos em atividades com baixo potencial
de risco de acidente.

L003 Usar carretilha dupla ação.

L004 Usar EPI e uniforme em condições de uso em atividade com baixo
potencial de risco de acidente.

L005 Fazer a limpeza do local de trabalho após a execução da tarefa e
destinar adequadamente os resíduos gerados.

L006
Cumprir as instruções de segurança contidas nas normas, instruções,
procedimentos, memorandos e outros documentos com baixo potencial
de risco de acidentes.

L052 Dispositivos de segurança do veículo em perfeito funcionamento.
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