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Procedimento Operacional Padrão – POP  
Tarefa Específica: Estacionar Veículo no Local de Trabalho 

Execução: Equipe de Eletricistas de Distribuição dos Escritórios Regionais, Setor de 
Obras, Setor de Verificação Metrológicas e Fiscalizações e Equipes de Eletricistas de 
Empresas Contratadas pela CHESP. 

N.º de 
Eletricistas 

necessários: 
2 

Item de Segurança: Uso obrigatório do cinto de segurança.  

EPI: Não se aplica.  

 

Desenvolvimento Competência Riscos Controle 

Passo 01: 
Posicionar veículo de 
maneira a proteger os 
trabalhadores, 
pedestres e auxiliar no 
isolamento da área 
próxima ao local do 
trabalho, observando a 
direção de fluxo da via. 
 

 

• Motorista   
  Autorizado. 

• Abalroamento; 

• Estacionamento   
Inadequado; 

• Manobra 
incorreta; 

• Acidente de 
trânsito; 

• Falta de 
manutenção no 
freio de 
estacionamento; 

• Desatenção ao 
manobrar. 

 

• Analisar cuidadosamente o local; 

• Posicionar o veículo a uma 
distância segura do posto de 
trabalho com proporcionalidade 
ao limite de velocidade 
estabelecido para a via; 

• Cuidados ao manobrar; 

• Atenção nas descidas; 

• Estacionar veículo antes do posto 
de trabalho; 

• A posição do veículo deverá 
garantir a livre movimentação de 
pedestres e colaboradores; 

• O veículo deve ficar fora do limite 
de alcance de objetos com 
projeção ao solo no 
desenvolvimento da tarefa; 

• Observar a distância da guia 
conforme orientação do 
CONTRAN; 

• Observar o fluxo de veículos da 
via evitando acidentes; 

• Engatar primeira marcha; 

• Ligar o pisca alerta; 

• Acionar o freio de 
estacionamento; 

• Descer cuidadosamente do 
veículo observando sempre no 
retrovisor. 

. 

 

NOTA: Esse procedimento pode, em qualquer tempo, sofrer alterações no todo ou em parte, por 
razões de ordem técnica e/ ou mudanças, para melhor atendimento às necessidades do sistema, 
motivos pelos quais os interessados devem consultar suas eventuais alterações; 

Seja cuidadoso, pois saber como estacionar é extremamente importante; 
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Garanta que o freio de mão esteja com todas as manutenções em dia para que, ao parar 
em descidas, não haja perigo do carro se movimentar. Outra dica importante é deixar a primeira 
marcha engatada nesses casos, pois ajuda a manter a inércia do automóvel; 

 
Respeite os espaços exclusivos para idosos e deficientes físicos, que devem ser 

rigorosamente respeitados. 
 

 
 

Treinamento recomendado:  (X )  Formal            (    )  Leitura (sem necessidade de manter registro) 

Controle de Revisão  

Versão Motivo da Revisão/Alteração 
Data de  
Vigência 

Situação 

1.00 Versão aprovada para implantação.  01/09/12 Obsoleto. 

1.01 
Revisão periódica – procedimento em conformidade com as 

NRs - 10 e 35. 
01/10/15 Obsoleto. 

1.02 
Revisão periódica – procedimento em conformidade com as 

NRs – 10 e 35. 
 Inclusão das Notas de Segurança. 

01/02/18 Obsoleto. 

1.03 
Revisão Geral conforme PAC 001/2019-SO. Alteração do 

antigo Setor de Construção para Setor de Obras 
01/04/19 Atual 

O DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NA COORDENAÇÃO DA QUALIDADE. 

Distribuição (onde não houver sistema eletrônico disponível) 

Área / Departamento Qtde. de Cópias Data Visto 
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