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ESTATUTO DO PLANO DE AUXÍLIO MÚTUO 

TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA 

 

Capítulo I – Dos Objetivos 

 

Art. 1º - O Plano de Auxílio Mútuo do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, também 

denominado PAM-TAP, tem como finalidade a conjugação de esforços de 

empresas e entidades governamentais, responsáveis pelas respostas às 

emergências nas instalações e ativos das empresas integrantes, atuando sem fins 

lucrativos, com o objetivo de reunir recursos humanos e materiais de cada empresa 

e instituição integrante, assegurando maior eficiência e conhecimento técnico nos 

atendimentos das emergências.                      

Parágrafo Único - A área de atuação do PAM-TAP fica limitada ao Triangulo Mineiro e 

Alto Paranaíba. 
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Art. 2º - O PAM-TAP é formado por empresas e entidades participantes, que voluntária e 

formalmente aderiram ou vierem a aderir ao mesmo, desde que tenham um mínimo 

de recursos humanos e materiais para agir isoladamente ou em conjunto com 

entidades governamentais, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento e com 

a Coordenadoria de Defesa Civil dos Municípios. 

Parágrafo Único - Por recursos humanos e materiais entendem o chamado Kit de 

Socorro Mínimo definido neste Estatuto. 

 

Art. 3º - Inicialmente são consideradas empresas e entidades participantes do PAM-TAP: 

 

TBRLOG, CARGILL, ZEMA, VLI, VALE, TRANSPETRO, GRUPO DÉCIO, TRANSAC, 

BRF, SEMAD, TOTAL BRASIL, NEPIS, NP10, DEFESA CIVIL DE UBERLANDIA. 

 

Art. 4º - A adesão de uma empresa ou entidade ao PAM-TAP será efetuada por meio de 

carta de adesão à Comissão Administrativa do PAM-TAP, que será apreciada pelos 

participantes, devendo a mesma estar regularmente constituída e aprovada por 2/3 

dos participantes. 

              

Art. 5º - A empresa vinculada ao PAM-TAP deverá manter o Kit de Socorro 

Mínimo, definido pelos participantes do PAM-TAP no Capítulo V deste Estatuto e uma 

ajuda financeira conforme descrito abaixo, a título de doação, que deve ser usada para 

manutenção de despesas do PAM-TAP, com sistema de informática, portal com acesso 

externo e interno, sistema privado para os membros através de senha onde consta atas, 

reuniões e atividades afins ao plano de auxilio mutuo, despesas com coffe brack e demais 

despesas para o desenvolvimento do congresso hazmat, com simulado anualmente, 

realizado no final de cada ano e aquisições da sede e equipamentos necessários e 
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específicos para primeira resposta a emergências de acordo com a demanda das 

empresas participantes, conforme deliberados pelos membros cotistas. 

Para que sua atividade aconteça de forma satisfatória foi aprovada pelos membros 

uma proposta de contribuição, com vigência anual, onde cada empresa deverá doar 

através de deposito ou reservar esse valor para atividades relacionadas ao PAM-TAP, 

conforme sistema de cotas definida na Tabela 1. 

 

TIPO DA COTA VALORES MENSAIS 

1 - MANTEDOR MASTER R$ 1691,00 

2 - APOIADORES R$ 479,70 

3 - COLABORADORES R$ 497,90 

4 - PUBLICIDADE R$ 397,90 

5 - PARCEIROS R$ 297,90 

             Tabela 1 – Tipos de cotas para adesão ao PAM-TAP 2020. 

 

1 – MANTEDOR MASTER – Empresa ou pessoa física que provê os recursos necessários 

para o funcionamento do PAM-TAP de acordo com a tabela 1, tendo direito a dois 

representante com direito a voto; 

 

2 – APOIADORES - Empresas que atuam em áreas industriais, transportadoras, 

agronegócios, armazenamento e produtos perigosos ou potencialmente poluidor entre 

outras, que visa uma primeira resposta mutua com equipamentos até a chegada da equipe 

especializada, tem direito a um voto; 

3 – COLABORADORES - Empresas que atuam em áreas afins de emergências 

ambientais que possam colaborar para o desenvolvimento técnico e operacional em casos 

de emergências e que visa uma primeira resposta mutua com equipamentos até a 

chegada da equipe especializada, tem direito a um voto; 
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4 – PUBLICIDADE - Empresas que tenha o mesmo perfil dos nossos associados, e que 

deseja realizar propaganda da sua empresa no portal e eventos do PAM-TAP, não tem 

direito a voto. 

 

5 – PARCEIROS - Empresas de produtos e serviços, que atuam em áreas diversas e que 

deseja participar das reuniões e eventos do PAM-TAP, não tem direito a voto. 

 

 Esse valor será empenhado de forma direta através da empresa participante do 

PAM ao prestador do serviço ou deposito em conta de empresa definida para gestão e 

controle de publicidade e financeiro do PAM-TAP, sendo esse valor revisado de acordo as 

reuniões e planejamentos anuais. 

Para pessoas físicas, será avaliado de acordo com o pedido para inclusão, sendo 

que a pessoa deve ser apadrinhado por algum membro do PAM-TAP, e que seja de 

relevância para o bom desempenho técnico e profissional da equipe e ser aceito pelos 

demais da categoria, será definida como categoria especialista, tendo direito de voto pela 

categoria.  

Honorífico de Conselho Emérito do PAM-TAP, concedido ao primeiro coordenador 

e 1º secretário, pelo desenvolvimento e criação do PAM-TAP e permanência por 10 anos 

consecutivos como participante, tendo direito de voto individual, igual ao mantedor máster. 

Universidades, faculdades, conselhos de classe, cursos técnicos, será definida 

como categoria consultiva, tendo direito de voto pela categoria. 

 

Art. 6º - O desligamento de um participante do PAM-TAP dar-se-á por iniciativa própria ou 

por decisão da Comissão Administrativa. 

 

Parágrafo Primeiro – O desligamento por decisão da Comissão Administrativa poderá 

ocorrer nos seguintes casos: 
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I. - ausência em três reuniões consecutivas por ano; 

II. - não cumprimento das obrigações constantes neste Estatuto; 

III. - não atendimento, sem justificativa, à convocação do PAM-TMAP; 

IV. - não comparecimento aos simulados previstos sem justificativas. 

V. Se a Comissão Administrativa apurar que determinada empresa 

aderiu ao PAM-TAP com o único intuito de amealhar vantagens 

pessoais corporativas (exemplo: apenas para ser fornecedor de 

produtos ou serviços), não evidenciando interesse legítimo de 

participar e colaborar com a organização, operacionalização ou 

desenvolvimento da entidade PAM-TAP, descumprindo ou não os 

requisitos dos itens anteriores. 

 

Parágrafo Segundo – Ocorrendo a hipótese “I” do parágrafo primeiro a exclusão é 

compulsória, não podendo o participante excluso solicitar reintegração num período de um 

ano. 

Parágrafo Terceiro – Ocorrendo qualquer das hipóteses enumeradas nos itens “III” ou 

“IV” do parágrafo primeiro, a Comissão técnica avaliará a possibilidade de aplicação do 

procedimento especial do parágrafo seguinte após apurar junto ao infrator os motivos que 

ensejaram as infrações; 

Parágrafo quarto – Ocorrendo qualquer das hipóteses enumeradas nos itens numerados 

de II e V do parágrafo primeiro através de denúncia, ou observação direta das condutas e 

atos da pessoa jurídica participante, ou de seu representante será estabelecido 

procedimento especial conforme abaixo elencado: 

I. Após o conhecimento do fato o Coordenador da Comissão de Administração 

convocará sessão/ reunião extraordinária, com antecedência mínima de 30 dias; 
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II. Será determinado um relator pelo Coordenado para avaliar o caso/ denuncia e 

enumerar o(s) iten(s) infringidos, com a sua respectiva motivação; 

III. Após aberta a sessão extraordinária, o relator terá um tempo máximo de 30 

minutos para realizar as considerações do item anterior (II), posteriormente, em 

sequência ao participante (supostamente infrator) o direito de defesa oral pelo 

mesmo tempo; 

IV. Após a defesa oral será concedido aos participantes da reunião extraordinária 

tempo de 30 minutos para confabulações, e posteriormente o Coordenador 

abrirá para votação; 

V. Se 2/3 dos presentes a sessão votarem positivamente a exclusão será 

cominada em ata; 

VI.  Sendo cominado a exclusão do participante pelo motivo do item II o mesmo não 

poderá pedir reintegração em um ano; Se a exclusão decorrer do item V, o 

participante excluso não poderá solicitar reintegração em dois anos. 

 

 Capítulo II – Da Organização do PAM-TMAP 

 

Art. 7º - A Comissão Administrativa do PAM-TAP é composta de dois representantes de 

cada empresa integrante do PAM-TAP (titular e suplente) dentre os quais serão 

elegidos um Coordenador, um Primeiro Secretário e um Segundo Secretário-

tesoureiro. 

Parágrafo único: Serão convidados pela Comissão Administrativa, após concordância de 

2/3 da Comissão Administrativa, em reunião extraordinária, dentre os 

representantes dos participantes regularmente aderidos ao PAM-TAP, para 

fazerem parte do Conselho Administrativo. 
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Art. 8º - Cabe à Comissão Administrativa do PAM-TAP as seguintes atribuições: 

a) Promover a atuação conjunta de planejamento, conscientização e treinamento. 

b) Realizar e divulgar estudos técnicos sobre controle e prevenção de emergências. 

c) Promover simulados de emergências com posterior emissão de relatório. 

d) Eleger bienalmente,no mês de fevereiro, o Coordenador e os Secretários. 

e) Promover a integração com as autoridades públicas responsáveis pela resposta 

às emergências. 

f) Analisar os atendimentos realizados, propondo modificações no Plano, visando seu 

aprimoramento. 

g) Analisar os incidentes e acidentes visando medidas preventivas e corretivas de 

forma a evitar reincidência. 

h) Estabelecer programação de treinamento. 

i) Promover simulados de emergência e avaliar seus resultados. 

j) Avaliar, anualmente, o Kit de Socorro Mínimo colocado à disposição do PAM pelos 

integrantes, atualizando, se necessário, o conteúdo do Capítulo V, art. 19º. 

 

Parágrafo primeiro – Os indicados aos cargos relativos à eleição dos cargos elencados 

no item “d” será realizado através de inscrição voluntária, devidamente registrados em ata, 

dos participantes regularmente aderidos ao PAM-TAP na categoria mantedor máster, 

Apoiadores e Colaborador e que participem efetivamente de pelo menos 10 sessões 

ordinárias consecutivas sem faltas não justificadas realizada na penúltima reunião 

ordinária anterior ao recesso de férias do fim do ano anterior ao mês de fevereiro citado no 

item “d”; a eleição dar-se-á através de sufrágio aberto, por maioria absoluta (2/3) dos votos 

dos presentes a última reunião ordinária anterior ao recesso de férias de fim de ano. Caso 

não atende aos critérios acima, será definido o atual coordenador renovação automática 

da coordenação. 
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Parágrafo segundo – Os conselheiros convidados conforme parágrafo único do art. 7º 

preencherão as seguintes pastas, em número máximo de dois conselheiros por pasta: 

 Comunicação e Relacionamento; 

 Administrativo e jurídico; 

 Logística de Eventos; 

 Técnico e operacional; 

 Tecnologia de Informação (TI). 

 

Parágrafo Terceiro – As pastas elencadas no parágrafo segundo podem ser acrescidas 

conforme necessidades técnicas e de operacionalização do PAM-TAP observada pela 

Comissão de Administração sempre por maioria absoluta (2/3 dos integrantes da 

Comissão de Administração) em sessão ordinária ou extraordinária devidamente 

convocada para o assunto. 

 

Art. 9º- O Coordenador terá as seguintes atribuições: 

I — Convocar e coordenar as reuniões. 

II — Nomear comissões de trabalhos especiais, sempre que necessário. 

III — Elaborar e divulgar o calendário das reuniões e as respectivas pautas. 

Parágrafo Único — O Coordenador do PAM-TAP deverá convocar reunião extraordinária, 

em no máximo 10 dias úteis, sempre que suceder um acionamento real do PAM-TAP. 

 

Art. 10º - O Primeiro Secretário terá como atribuições: 

I — Elaborar e distribuir atas de reunião. 

II — Apoiar o Coordenador no trabalho administrativo. 



                                        

Plano de Auxílio Mútuo – Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba       
 

10 

III — Manter atualizado o cadastro de empresas e seus representantes. 

Parágrafo Único: O Primeiro Secretário substituirá o Coordenador nos seus 

impedimentos eventuais, e o segundo Secretário substituirá o primeiro, no seu 

impedimento. 

 

Capítulo III – Do Procedimento Operacional e da Disciplina de Comunicação 

 

Art. 11º - A operacionalização do PAM-TAP é determinada pelo Procedimento 

Operacional, relacionado no Anexo II e pela Disciplina de Comunicação 

específicos, relacionados no Anexo III, que poderão ser revistos anualmente. 

 

Art. 12º - Constituem responsabilidades dentro da área de atuação do PAM-TAP: 

I — Ao Corpo de Bombeiros a responsabilidade de coordenar as operações em 

situações de emergência e exercícios simulados. 

II — Às empresas integrantes do PAM-TAP a responsabilidade de assessoramento 

e fornecimento de informações sobre os riscos e particularidades existentes em 

cada empresa. 

 

Capítulo IV – Dos Custos e das Responsabilidades 

Art. 13º - Quando ocorrer uso de materiais ou danos em equipamentos do Kit de Socorro 

Mínimo, a empresa em emergência ressarcirá a empresa cedente. 

Parágrafo Único - A empresa socorrida pelo PAM-TAP fará a reposição às empresas 

prestadoras do auxílio, de todos os materiais e equipamentos consumidos ou danificados 

durante o atendimento à emergência, devendo ser estes de qualidade e funcionalidade 

igual ou superior aos utilizados. 
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Art. 14º - Fica estabelecido, como Termo de Compromisso entre as empresas 

participantes do PAM-TAP, que, em caso de sinistro, as empresas convocadas 

atenderão à chamada, transportando para o local do sinistro, por meios próprios, o 

Kit de Socorro Mínimo. 

Parágrafo único - Caso a empresa acionada encontre-se em situação de emergência,          

ficará eximida de atender à chamada, mediante justificativa posterior no prazo máximo de 

24 horas após o acionamento. 

 

Art. 15º - Não haverá custo de taxa de ingresso, mensalidade, ou anuidade para a 

manutenção do Plano de Auxílio Mútuo. 

 

Art. 16º - A responsabilidade trabalhista, civil ou penal, decorrente da participação de 

empregados dos integrantes nas atividades desenvolvidas pelo PAM, será da 

respectiva empresa empregadora. 

 

Art. 17º - A participação no presente Plano de Auxílio Mútuo não representa nem 

representará qualquer responsabilidade pelo incidente, ou decorrente do auxílio 

prestado. 

 

Art. 18º - Toda empresa participante obriga-se a promover anualmente um simulado, 

envolvendo o PAM de forma parcial ou total. 

Parágrafo único - Será tolerável apenas um cancelamento; dois subsequentes serão 

entendidos como falta no Estatuto. 
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Capítulo V – Do Kit de Socorro Mínimo  

Art. 19º — Para a empresa participante e as que venham integrar o PAM-TAP, será 

necessário e indispensável os recursos humanos e materiais do Kit de Socorro 

Mínimo, Atendimento a legislação Ambiental e normas de combate a incêndio, 

sendo sua aquisição de acordo com a classificação de potencial poluidor do 

empreendimento, como referência a Deliberação Normativa Copam nº 217/17, 

conforme o Quadro 1: 

 

          Quadro 1 – Kit de Socorro Mínimo de acordo com o potencial poluidor . 

Licenciamento Grau de Risco KIT De Socorro Mínimo 

Não Passivo 1 Anexo IV 

LAS 2,3 Anexo V 

LAC 4 Anexo VI 

. 

Disposições Gerais 

 

Art 20º - O Estatuto do PAM-TAP poderá ser revisto por proposta de pelo menos dois de 

seus membros, assinados solidariamente, desde que as alterações sejam aprovadas 

por no mínimo 2/3 de seus participantes nos termos deste Estatuto. 

Art 21º - Em qualquer votação os representantes das empresas e entidades terão direito a 

um único voto conforme definido na cota, sendo o mantedor máster direito a dois 

votos. 

Art 22º - Os Conselheiros do PAM-TAP que ocuparem as pastas elencadas no parágrafo 

segundo do art. 8º se responsabilizarão a repassar todas as informações técnicas, 

eventos, acontecimentos, rotinas e processos relativos às suas pastas ao 
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administrador do site do PAM-TAP para as devidas inserções no site para fins de 

publicação; Da mesma forma o segundo secretário do PAM-TAP se responsabiliza 

por repassar todas as informações relativas às atas das reuniões ordinárias e 

extraordinárias do PAM-TAP. 

 

Art. 23º - As empresas participantes devidamente aderidas ao PAM-TAP se 

responsabilizarão, na forma de rodízio entre elas, a fornecer mensalmente local e 

“coffee Break”, se necessário, para a realização das reuniões ordinárias ou 

extraordinárias do PAM-TAP, até a definição da sede fixa. 

 

Parágrafo único: O rodízio será efetuado através de sorteio, após ser sorteada a 

participante será retirada dos sorteios subsequentes até que todos os integrantes do 

PAM-TAP tenham cumprido a obrigação de fornecer local e coffe break para as 

reuniões. 

 

Art. 22º - Este Estatuto será assinado pelos integrantes do PAM-TAP como forma de 

aceitação de seus termos, sendo entregues aos mesmos, cópias de igual teor e 

forma, tantas quanto forem necessárias. 

 

Art. 23º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Administrativa. 

 

 

Uberlândia,             de 2020 

 

 

 

______________________________________ 

   

 

  

 

______________________________________ 
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Representante Legal (Nome Legível): 

 

______________________________________ 

 

Representante Legal (Nome Legível): 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

______________________________________ 

 

 

Representante Legal (Nome Legível): 

 

______________________________________ 

 

  

 

______________________________________ 

 

 

Representante Legal (Nome Legível): 

 

______________________________________ 
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ANEXO I 

CADASTRO DAS EMPRESAS E ENTIDADES PARTICIPANTES 

 

a) Nome da empresa 

Endereço. 

CEP:  

Município – MG 

Telefone:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

Plano de Auxílio Mútuo – Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba       
 

16 

ANEXO II 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL DO PAM – TMAP - PROPOSTA 

 

1- Definições 

1.1 - Coordenador de Emergência: É o funcionário da empresa em emergência que, 

indicado por esta, coordena a utilização dos recursos e orienta os trabalhos juntamente 

com o Oficial Representante do Corpo de Bombeiros. 

1.2 - Líder do Combate: É o funcionário da empresa sob emergência, que indicado por 

esta, tem por missão liderar as ações de controle. 

1.3 - Emergência Controlada: É a situação restrita à área da empresa que pode ser 

controlada com recursos próprios da mesma. 

1.4 - Emergência Crítica: É a situação que, devido ao vulto, requer a presença de auxílio 

externo (conforme critério estabelecido no Plano de Emergência Interno de cada 

empresa). 

1.5 - Ponto de Reunião: São os locais estabelecidos em cada empresa, conforme Plano 

de Emergência Interno, para estacionamento do Kit de Socorro Mínimo e integração dos 

recursos. 

 

2- Ações em Casos Emergenciais 

2.1 - Qualquer emergência considerada crítica deverá ser imediatamente comunicada ao 

Corpo de Bombeiros e, na seqüência, às empresas participantes do PAM-TAP. 

2.2 - A mensagem a ser comunicada ao Corpo de Bombeiros deverá constar no Plano de 

Emergência Interno, sendo obrigatório conter as seguintes informações: 

a. tipo de emergência;  

b. se há vítimas;  
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c. produtos envolvidos;  

d. ocupação da área sinistrada;  

e. identificação do informante e nome da empresa. 

2.3 - De posse da informação recebida, o Corpo de Bombeiros e empresas acionadas 

mobilizarão os recursos próprios para o atendimento emergencial. 

2.4 - O Coordenador de Emergência da empresa sinistrada deverá receber e/ou designar 

profissionais para recepção tanto do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, bem como das 

empresas participantes do PAM-TMAP, no ponto de reunião definido em seu Plano de 

Emergência Interno. 

 

ANEXO III 

 

DISCIPLINA DE COMUNICAÇÂO - PROPOSTA 

 

1. ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA: 

 

1.1 - Conforme previsto no Procedimento Operacional, o acionamento da emergência 

obedece a seguinte ordem: 

Empresa sinistrada  Corpo de Bombeiros 

 

1.2 - Estando inoperante o sistema de comunicação com o Corpo de Bombeiros, as 

empresas deverão ser contatadas por linhas telefônicas específicas e exclusivas, 

conforme o Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Informações de contatos para situações de emergência. 

EMPRESA CONTATO FONE 

EMERGÊNCIA 
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É responsabilidade de cada empresa manter as informações do quadro 2 atualizadas. 

 

1.3 - A empresa em emergência entra em contato com o Corpo de Bombeiros, informando 

no mínimo, o seguinte: 

 

 

ACIONAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS 

 

1-TIPO DE EMERGÊNCIA 

2-PRODUTOS ENVOLVIDOS 

3-ÁREA SINISTRADA 

4-EXISTÊNCIA DE VÍTIMAS 

5-NECESSIDADE DE ENVOLVIMENTO DO PAM-TMAP (RECURSOS 

EXTERNOS) 

 

1.4 - De posse das informações enviadas pela empresa sinistrada, o Corpo de Bombeiros 

acionará o PAM-TMAP, observando a localização geográfica da empresa sinistrada para 

determinar a ordem de chamada dos participantes (primeiramente deve ser acionada a 

empresa mais próxima). 
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ANEXO IV 

 

RECURSOS ADICIONAIS EXISTENTES EM CADA EMPRESA  

 

 

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA TODAS AS EMPRESAS 

- 01 rolo de esparadrapo 

- 01 pacote de gases 

- 02 pacotes de ataduras de crepon com 12 unidades cada 

- 01 caixa de luvas de procedimentos com 50 um 

- 01 litro de álcool 70° para esterilização 

- 03 coletes cervicais P, M, G 

- 01 conjunto de tala moldável (oito um) 

- 04 frascos de soro fisiológico de 250ml 

- 01 tesoura sem ponta 

- 01 ambu (respirador manual) 

- 01 prancha longa com 03 tirantes, com barchal; (imobilizador de pescoço) 

- 02 mantas aluminizadas (ou cobertor) 

 

 

CONSIDERAÇÕES: 

Os recursos adicionais que serão disponibilizados pelas empresas integrantes do PAM-

TAP em casos de emergência de maiores proporções foram listados e apresentados pelo 

CBMMG e aceitos pelos representantes das empresas que formam o PAM – TAP.  
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ANEXO V 

 

RECURSOS ADICIONAIS EXISTENTES EM CADA EMPRESA  

 

 

I - 01 condutor para o transporte de equipamento (mínimo) 

lI - 02 lances de 15m de mangueira de 1 1/2" 

lll - 02 lances de 15m de mangueira de 2 1/2" 

lV        - 1 Redutor 2 ½ para 1 1/2 

V  - 02 chaves Storz 

VI - 01 esguicho regulável de 1 1/2" 

VII - 01 esguicho regulável de 2 1/2" 

Vlll - 01máscara facial completa com filtros para hidrocarbonetos e ácidos 

lX  - 02 pares de luvas de proteção (nitrílica /neoprene) 

X - 01 par de botas com resistência química 

XI - 01 óculos ampla visão  

XII   - 05 sacos plásticos 

XIll - 01 kit de primeiros socorros (conforme Anexo IV) 

XlV      - 02 rolos de fita zebrada para isolamento 

XV      - 04 cones de sinalização 

XVI     - 01 caixa de manta absorvente para hidrocarbonetos 

XVII    - 01 caixa de manta absorvente para ácidos 

XVll     - 10 cordões absorventes de 3m cada 

XVlll    - 02 pares de óculos de proteção visual de acrílico; 

XlX   -Tambores, bombonas e/ou “big-bags” disponíveis para armazenar 2.000 l de 

produtos/resíduos; 

XX      -02 bombonas de 20 l de Liquido Gerador de Espuma - LGE; 

XXl   -10 Sacos de 20 litros de material absorvente (pó ou laminado) para hidrocarbonetos; 
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XXll   - 02 pares de luva de raspa manga longa; 

XXlll   - 02 macacões sanitários; 

XXlV  - 02 lanternas a prova de explosão; 

XXV    -01 pá anti-fagulhas; 

XXVl   -01 enxada anti-fagulhas; 

XXVll  -01 manual da ABIQUIM. 

 

ANEXO VI 

 

RECURSOS ADICIONAIS EXISTENTES EM CADA EMPRESA  

 

 

I - 01 condutor para o transporte de equipamento (mínimo) 

II - 01 aparelho autônomo de ar respirável com autonomia de 30' 

III - 01 cilindro de ar respirável reserva 

IV - 02 lances de 15m de mangueira de 1 1/2" 

V - 02 lances de 15m de mangueira de 2 1/2" 

           1 Redutor 2 ½ para 1 1/2 

VI  - 02 chaves Storz 

VII - 01 esguicho regulável de 1 1/2" 

VIII - 01 esguicho regulável de 2 1/2" 

IX - 01máscara facial completa com filtros para hidrocarbonetos e ácidos 

X  - 02 pares de luvas de proteção (nitrílica /neoprene) 

XI - 01 par de botas com resistência química 

XII - 01 óculos ampla visão  

XIII   - 05 sacos plásticos 

XIV - 01 kit de primeiros socorros (conforme Anexo IV) 
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XlV      - 02 rolos de fita zebrada para isolamento 

XV      - 04 cones de sinalização 

XVI     - 01 caixa de manta absorvente para hidrocarbonetos 

XVII    - 01 caixa de manta absorvente para ácidos 

XVll     - 10 cordões absorventes de 3m cada 

XVlll    - 02 pares de óculos de proteção visual de acrílico; 

XlX   -Tambores, bombonas e/ou “big-bags” disponíveis para armazenar 2.000 l de 

produtos/resíduos; 

XX      -02 bombonas de 20 l de Liquido Gerador de Espuma - LGE; 

XXl   -10 Sacos de 20 litros de material absorvente (pó ou laminado) para hidrocarbonetos; 

XXll   - 02 pares de luva de raspa manga longa; 

XXlll   - 02 macacões sanitários; 

XXlV  - 02 lanternas a prova de explosão; 

XXV    -01 pá anti-fagulhas; 

XXVl   -01 enxada anti-fagulhas; 

XXVll  -01 manual da ABIQUIM. 

 


