
Permissão para Serviço a Quente
A permissão deve ser aprovada antes de o trabalho ser realizado. A permissão deve ser exibida no site 
do trabalho até que o trabalho seja concluído.
Edifício e local Data

Das □ a.m.
 □ p.m.

Às □ a.m.
 □ p.m.

Natureza do trabalho Seja específico.

É sempre obrigatório 
o fácil acesso a 
um extintor de 

incêndio adequado.

Ferramentas ou equipamentos Marque todos os que se aplicam.

□ Ferramentas elétricas □ Equipamento de solda e corte □ Ferramentas pneumáticas □ Ferramentas acionadas a pólvora □ Outro (especificar):  

Precauções a serem tomadas

□ Realocar materiais combustíveis para 10 metros de distância do local de trabalho
□ Realocar materiais inflamáveis para 10 metros de distância do local de trabalho
□ Providenciar uma brigada de incêndio contínua
□ Saber a situação dos sistemas de detenção e proteção contra incêndio (ativado ou desativado)
□ Manter pisos combustíveis molhados ou providenciar proteção resistente ao fogo
□ Providenciar proteção à prova de fogo para materiais combustíveis em um raio de 10 metros do local de trabalho, caso a realocação não seja possível
□ Certificar-se de que os brigadistas de incêndio saibam como acionar o alarme de incêndio
□ Manter a brigada de incêndio por uma hora após o trabalho ser concluído
□ Continuar a monitorar frequentemente a área por mais três horas
□ Outro (especificar):  
Assinaturas de aprovação
Emissor autorizado da permissão Supervisor do local Funcionário
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