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Informações Gerais

5

 Telefones de contato de toda a Equipe – Dados do local de hospedagem

(telefone, número do quarto, etc);

 Definição do substituto do Chefe de Equipe em caso de impedimentos;

 Planejamento dos deslocamentos entre hotel e organização vistoriada:

horários de saída do hotel e da organização vistoriada (hh:mm hs);

 Horário das entrevistas e das reuniões serão compatíveis com o horário do

expediente normal da organização vistoriada;

 Reunião diária de debriefing (hh:mm hs); e

 Outras informações.



Apresentação dos 
membros da Equipe

CHEFE DE EQUIPE – Ten Cel Segurança - (xx) nnnn-nnnn

Vistoriador 1 – NORMAS SEGCEA – Cicrano de Tal  - (xx) nnnn-nnnn

Vistoriador 2 – SGSO – Sr. Beltrano - (xx) nnnn-nnnn

Vistoriador 3 – FH CEA – PSC Fulana - (xx) nnnn-nnnn
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Princípios do processo



Princípios do processo
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Responsabilidades do 
vistoriador- Chefe de Equipe 



Responsabilidades do 
vistoriador –

Membro da Equipe
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Planejamento das atividades



Planejamento da vistoria local

• Os Vistoriadores deverão apresentar na Reunião de Coordenação Final as

Fichas de Condições Observadas de suas respectivas áreas para

discussão com a Equipe de Vistoria de Segurança Operacional.

• Após a Reunião de Coordenação Final e antes da Reunião de

Encerramento da Vistoria, os Vistoriadores deverão finalizar o

preenchimento das Fichas de Condição Observada no SIGCEA, imprimir 2

(duas) vias e colher as assinaturas das Contrapartes e entregar todas as

vias de cada Ficha ao Chefe de Equipe.
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Protocolos de Vistoria
Coluna 1 – Referência do dispositivo normativo a que se refere aquela

pergunta do protocolo.

Coluna 2 – Pergunta elaborada com base no requisito normativo.

Coluna 3 – Resposta objetiva (sim ou não) a ser fornecida pela Organização

Vistoriada.

Coluna 4 – Descreve orientação para a busca de evidências pelo Vistoriador 

que amparem seu parecer quanto ao atendimento daquela disposição

normativa.

Coluna 5 – Posicionamento do Vistoriador  (satisfatória, não satisfatória ou

não aplicável) com base nas evidências obtidas.

Coluna 6 – Espaço reservado para as observações do Vistoriador.



Protocolos de Vistoria

Coluna 1 – Referência do dispositivo

normativo a que se refere aquela

pergunta do protocolo.



Protocolos de Vistoria

Coluna 2 – Pergunta elaborada com 

base no requisito normativo.



Protocolos de Vistoria

Coluna 3 – Resposta objetiva (sim

ou não) a ser fornecida pela

Organização Vistoriada.



Protocolos de Vistoria

Coluna 4 – Descreve

orientação para a busca

de evidências pelo

Vistoriador que

amparem seu parecer

quanto ao atendimento

daquela disposição

normativa.



Protocolos de Vistoria

Coluna 5 – Posicionamento

do Vistoriador (satisfatória,

não satisfatória ou não

aplicável) com base nas

evidências obtidas.



Protocolos de Vistoria

Coluna 6 – Espaço

reservado para as 

observações do 

Vistoriador.
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FCO



Condição Observada



Condição Observada
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Outros assuntos
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