
Anexar por fora da embalagem: 
A Declaração de Descontaminação deve ser visível por fora da embalagem,  
em um porta documento e adequadamente fixado e legível. 

TRANSPORTADORA, NÃO REMOVER! 

 
 

DECLARAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO 

 
A Nova Smar tem o dever de controlar a exposição de seus funcionários a todas as substâncias perigosas à saúde. Além disso, outros 
empregadores têm um dever semelhante sob esses regulamentos para evitar que não-funcionários sejam afetados pelo manuseio 
de substâncias perigosas. As informações fornecidas neste formulário sobre a composição de quaisquer contaminantes ou depósitos 
no Produto devolvido ajudarão a eliminar esses dois requisitos. 

“Não Contaminado” é o termo que nos informa que o Produto nunca foi usado ou que foi usado apenas com substâncias que não 
são perigosas. “Contaminado” é o termo que nos informa que o Produto foi usado com substâncias classificadas como perigosas, de 
acordo com a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, LINACH, Portaria Interministerial nº 9, Anexo 11 e 13 da NR-
15, Decreto 3048/99 e American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH. 

A Nova Smar se reserva no direito de receber apenas Produto encaminhado se estiver acompanhado por esta Declaração de 
Descontaminação devidamente preenchida, confirmando que o Produto foi devidamente descontaminado e que é seguro de 
manusear. 
 

PREENCHER COM AS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PRODUTO ENCAMINHADO 

 

Produto:___________________________________________________________________________________________________ 

Nº de série: ____________________________________ 

Nº de Série do Sensor (se aplicável): ____________________________________ 

Este Produto esteve em contato com possíveis contaminantes?     Sim               Não           
 

Se aplicável, indique nas opções abaixo, a categoria das substâncias contaminantes que foi utilizado com o Produto e, se pertinente, 
anexe a Ficha de Informação de Produtos Químicos, FISPQ. Se necessário, inclua qualquer outra orientação específica que devemos 
seguir para o manuseio das substâncias listadas. 
 

      

Inflamável Tóxico Corrosivo Nocivo/Irritante Outros Inofensivo 
 
 

     

 
Foi verificada se todas as cavidades do Produto estão livres de tais substâncias?    Sim               Não          
 
Foi lavada e neutralizada todas as cavidades do Produto?    Sim               Não            
 
 

Certificamos que o Produto encaminhado foi cuidadosamente limpo e está livre de qualquer resíduo contaminante, 

desta forma, não é prejudicial à saúde, ao meio ambiente e está seguro para o manuseio. 

Empresa: __________________________________________________________________________________________________  

Endereço: _________________________________________________________________________________________________ 

Responsável: _____ _________________________________________________________________________________________ 

Departamento / Setor: _______________________________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________ Fax: ____________________________________ 

Data: _______________________________ Assinatura: ____________________________________________________________ 

x x 

x x 

x x 


