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(Numerar após cadastro de
inspeção no programa)GUIA DE INSPEÇÃO EM FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

ISVF - Índice de Segurança Verificado em Ferramentas/Equipamentos

Outro

Acidente

Inspeção: Programada

Extraordinária Tipo: Não Programada

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.
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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:

NFI= N° de ferramentas inspecionadas

NCGV= NCG= NCL= ISVF=

null

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



GUIA DE INSPEÇÃO EM FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS
AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO
CONFORMIDADES GRAVÍSSSIMAS

GV001 Conjunto de aterramento temporário padronizado e em
condições de uso.

GV002 Coberturas rígidas e flexíveis para LV, barreiras e
calhas isolantes próprias para uso.

GV003
Conjunto de cinto de segurança tipo
paraquedista/alpinista e acessórios armazenados
adequadamente e em bom estado de conservação.

GV004 Mantas, lençóis, mangas, luvas de borracha,  não
danificados e próprios para uso.

GV005
Escadas, andaimes, cadeiras suspensas e plataforma
de LV, em bom estado e armazenado adequadamente.

GV006 Acessórios de içamento, cintas, estropos e cabos,
manilhas, olhais, em bom estado de conservação.

G001 Gaiolas e cestas aéreas adequadas para içamento de
pessoas.

G003 Equipamentos de solda elétrica e oxi-corte adequados
em bom estado de conservação.

G004 EPI's não danificados e próprios para uso.

G006 Ferramentas para trabalho no SEP adequadas e
devidamente isoladas.

G007 Escadas, andaimes em bom estado de conservação, e
funcionamento e armazenado adequadamente.

G008
Equipamentos de Medição e Monitoramento - EMM, em
perfeito funcionamento e armazenados
adequadamente.

G011

Ferramentas rotativas manuais e de corte (lixadeiras,
esmerilhadeiras,furadeiras, roçadeiras, etc)  com as
devidas proteções e acessórios adequados.

G012
Sistemas/Acessórios de sinalização e/ou de bloqueio e
delimitação de área, e adequados e em bom estado de
conservação.

G013 Equipamentos e ferramentas de trabalho em condições
seguras de utilização.

G014 Espora de bico, duplo T e degraus de fibra em bom
estado de conservação.

G015 Equipamentos e ferramentas para trabalhos em
atmosfera explosiva intriscicamente seguros.

G050 Motosserra / Motopoda  adequados, e em bom estado
de conservação.

G051

Conjunto de aterramento com grampo identificado pelo
fabricante, sem trincas, conector padronizado, conexão
adequada, fornecedor homologado e espiras sem
rompimento

Qtd4 S1076 83 5 O2 91
Qtde itens

inspecionados

Responsável pela não conformidade

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO
CONFORMIDADES GRAVES Qtd4 S1076 83 5 O2 91

Qtde itens
inspecionados

Responsável pela não conformidade

04/01/2017Data de publicação da guia:

Orientações:

- É obrigatório informar a quantidade de ferramentas inspecionadas.

- 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.



G052
Equipamentos de sistemas pneumáticos e hidráulicos
adequados  e com suas devidas proteções

L001
Equipamentos de sistemas pneumáticos e hidráulicos
adequados  e com suas devidas proteções.

L002 Meios de comunicação (rádio, celular, auto track,
SCAN, etc) em funcionamento.

L003 Acessórios destinados à proteção de fuga a terrra
adequados ao uso.

L004 EPIs/EPCs e uniformes em condições de uso,
armazenados e higienizados adequadamente.

L005 Acessórios de sinalização e delimitação de área em
bom estado de conservação.

L006 Equipamentos e ferramentas armazenados
adequadamente e em condições de uso.

L007

Acessórios confeccionados especificamente para
determinadas atividades, devidamente projetados e
construídos de forma que ofereçam garantia de
resistência e segurança.

L043
 Equipamentos de resgate e primeiros socorros
armazenados adequadamente e em bom estado de
conservação

AÇÕES CORRETAS QUE SE NÃO CUMPRIDAS GERARÃO NÃO
CONFORMIDADES LEVES Qtd4 S1076 83 5 O2 91

Qtde itens
inspecionados

Responsável pela não conformidade

04/01/2017Data de publicação da guia:

Orientações:

- É obrigatório informar a quantidade de ferramentas inspecionadas.

- 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.


