
CONTROLE DE ENTREGA DE EPI – Equipamento de Proteção Individual

DEFINIÇÃO:

Este formulário tem o objetivo de registrar toda e qualquer entrega de Equipamento de 
Proteção Individual necessário à realização das atividades de servidores, de acordo com os riscos e 
exposições de suas atividades em seus locais de trabalho.

ITENS QUE COMPÕE ESTE FORMULÁRIO
Cabeçalho: constam todos os dados do  Servidor
Quadro de anotações de entregas e recebimentos. São obrigatórios o preenchimento de todos

os campos (colunas ) referentes aos EPIs e materiais de uso individual necessários à realização das 
atividades do servidor, sendo:
DATA: data em que foi entregue o EPI ou equipamento individual necessário às suas atividades; 

Quant.: Quantidade de EPI ou equipamento entregue;

CA: Certificado de aprovação do EPI fornecido;

EPI (nome do EPI): A discriminação, ou nome do EPI ou equipamento individual entregue, 
relacionado ao CA, anteriormente anotado;

Situação: deverá ser anotado se foi a primeira entrega: primeira 
Se for reposição ou troca , identificar como reposição ou troca;

ASSINATURA: O Servidor recebedor deste equipamento terá que assinar como comprovação de 
seu recebimento estando de acordo como o material recebido em condições de uso, para isto ele 
deverá fazer a devida verificação da qualidade deste;

OBSERVAÇÕES: Neste campo deverá ser anotada toda e qualquer observação qua nto a 
irregularidades e providências tomadas para correção, quando for o caso;

Assinatura do servidor / SIAPE: deverá ser assinada após ser orientado quanto ao uso de todos os 
equipamentos necessários à realização de suas atividades e leitura dos seus direitos e deveres 
constantes das Orientação Normativa SRH/MPOG Nº6 de 18de março de 2013;

FLUXO 

1 Definição do local de trabalho e atividasdes a serem realizadas

2 Análise dos riscos possivelmente expostos

3 Definição dos equipamentos de proteção necessários

4 Capacitação do servidor para o uso dos equipamentos de proteção

5 Anotações no formulário de todos os equipamentos necessários

6 Assinatura e recebimento de todos os epis recebidos nesta primeira entrega e 



sempre que necessitar trocar ou substituir por condição inadequada para o uso

7 A substituição e ou troca é de responsabilidade do servidor realizá-la, sempre que 
perceber irregularidade e ou desconforto no uso do equipamento

8 Este documento terá que permanecer no local de entrega desses equipamentos ou 
em posse de seu superior imediato responsável por estas entregas

9 Sempre que este documento for totalmente preenchido deverá ser encaminhado ao 
setor de rh que arquivará em sua pasta funcional

10 Neste caso deverá ser substituído por outro formulário e mantido o mesmo 
procedimento quando totalmente preenchido


