
3º. SEMINÁRIO – SINDUSCON-RS 

 

Gestão de Documentação e 

Meio Ambiente de Trabalho em 

Obras de Construção Civil. 

 

 

      Eng. Ussan 



3º. SEMINÁRIO – SINDUSCON-RS 

 

 

Panorama atual em abordagens das 

Condições de Meio Ambiente e Segurança dos 

Trabalhadores em obras de construção civil.  

 

 
 

       Eng. Ussan 

 



RESPONSABILIDADE. 

 

É de responsabilidade da contratante garantir 

as condições de segurança, higiene e 

salubridade dos trabalhadores, quando o 

trabalho for realizado em suas dependências 

ou local previamente convencionado em 

contrato. 

 



ATUALIDADE. 

- Governo – Dúvidas e incertezas. 

 - NRs a serem revisadas: 

  01 – Disposições Gerais. 

  02 – Inspeção Prévia. 

  12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e 

   Equipamentos. 

  24 – Condições Sanitárias e de Conforto 

   nos Locais de Trabalho.  

- NR 18: incerteza sobre CPN e CPRs. 

  



NOVIDADE. 

Decreto 9.759 de 11 de abril de 2019. 

 Extingue e estabelece diretrizes, regras e 

limitações para colegiados da administração 

pública federal 

 

Portaria 211 de 11 de abril de 2019. 

 É considerada válida a utilização de 

certificação digital (...) para criação e assinatura de 

documentos (....) 



ALERTA. 

 

eSocial. 
 

Nada foi criado. 

Registro do exigido. 

Informatização. 

Possível alteração? 



ATENÇÃO ESPECIAL. 

  

 - Ministério da Economia. 

 - Ministério da Previdência. 

 - Receita Federal. 

 - Ministério Público. 

  



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. 

 

Ligação entre órgão oficiais. 

 SST: empresa vai confessar (3% / 100%). 

 Empreiteiros atuais: fase de extinção. 

 Previdência / Receita Federal / MPT. 

 Ações Regressivas. 

 Ex: acidente. 

 



PLANEJAMENTO DE SST. 

 

 

Documentação. 



Planejamento. 

 Atenção Especial: 

  - Queda  

  - Desmoronamento  

  - Choque Elétrico 

 Programas: 

  - PCMAT  

  - PPRA  

  - PCMSO. 

 

 

 

 



Planejamento. 

 Treinamentos: 

  - Estabelecidos nas NRs.  

 Medições:  

  - Ruído 

  - Aterramento 

  - Poeira 

  - Vibração 

 Análise de Risco. 

 



Planejamento. 

 

        - EPCs (projeto). 

- Áreas de Vivência (alojamento). 

- Inst. Elétrica Provisória. 

- PPCI. 

- Plano de Emergência. 

- Seguro. 

- Equipe de Socorro Imediato. 

 



PLANEJAMENTO DE SST. 

 - Itens em Destaque: 
- . Mudança de paradigmas. 

- . Responsabilidades.  

- . Terceirização / Quarteirização. 

- . Mudança de perfil do Empreiteiro. 

- . Rigorismo no controle de documentação. 

- . Novas tecnologias: 

- - ponto: reconhecimento facial. 

- - fim de serra circular, betoneira, ... 

- - alteração do perfil do trabalhador. 

- . Auditorias externas. 



FUTURO. 

  Documento. 

  Controle. 

  Novas Tecnologias. 

  Novo Perfil do Trabalhador. 

  Documento. 

  Controle. 

  Novas Tecnologias. 

  Novo Perfil do Trabalhador. 

   



 Segurança. 

  Quando tudo vai bem, ninguém lembra 

que existe. 

  Quando algo vai mal, dizem que não 

existe. 

  Quando é para gastar, dizem que não é 

preciso que exista. 

  Porém, quando realmente não existe, 

todos concordam que deve existir. 

   



Conceitos. 

  

 - Segurança não deve ser encarada como 

   custo segurança é investimento. 

  

 - O Empregado possui o direito de saber e o 

  empregador o dever de informar.  

  

 - Perigo é o risco fora de controle. 

 



ATENÇÃO. 

 

Atualize-se. 

O mundo Mudou. 



 

 

OBRIGADO. 
 

ussan@cpovo.net 
51 9 99 64 95 85 

 

 

mailto:ussan@cpovo.net

