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1 IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E 
MANUTENÇÃO 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 

Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 

CNPJ: 46.341.038/0001-29 

Atividade: Administração Pública em Geral N° de servidores: 7.308 

Grau de Risco: 01 CNAE: 84.11-6 

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233  Bairro: Chácara Nazareth 

CEP: 13400-900 Telefone: 3403-1000 

Município: Piracicaba Estado: São Paulo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: Saúde Humana e Serviços Sociais 

Grau de Risco considerado na SEMS: 03 

MANUTENÇÃO & INFORMÁTICA 

Atividade: Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 

Grau de Risco: 03 

Endereço: Rua João Conrado Schimidt, 08 Bairro: Centro 

CEP: 13400-690 Telefone: 3422-3986 

Município: Piracicaba Estado: São Paulo 

Empreendimento: Manutenção 

N° de servidores da SEMS na Manutenção & Informática: 09 

Horário de Funcionamento 
da Unidade: 

Segunda a sexta-feira (06h30min às 16h30min) 

 

RESPONSABILIDADE PELO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE EPI 

MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA 

Responsável pelo fornecimento de EPI: 
CLAUDIA MEZLEVECKAS CARIAS 

(ALMOXARIFADO A) 

Responsável pela fiscalização quanto ao uso 
do EPI no posto de trabalho: 

MAURICIO JOSE BRANCALION 

Responsável pelo controle e substituição do 
EPI: 

MAURICIO JOSE BRANCALION 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL E SETORES DE TRABALHO 

 
2.1 Dados gerais da edificação 

Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria e 
esquadrias de metal com vidro, cobertura em laje, piso predominante do tipo granilite, 
iluminação natural (sol) e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas, 
janelas) e artificial (Ventiladores). 

 
Dados complementares: 

 - Nº de pavimentos: 01 

 - Área construída aproximada (m2): 350 

 - Área total aproximada (m2): 900 

- Altura do pé direito (m): 3,0 

- Altura da edificação (m): 4,0 

 
Observação:  
Os dados complementares relativos à edificação levantados e estimados pelo 

SESMT não substituem a correta análise técnica da planta do local por profissional 
habilitado desta Secretaria, para fins de obtenção dos parâmetros exatos. 
 

2.2 Identificação dos Setores 

A edificação possui os seguintes setores, construídos de acordo com a descrição 
oferecida no item 2.1 anteriormente: 

 
- Banheiros; 
- Cozinha; 
- Lavanderia. 
 
Setor de Manutenção 
- Área administrativa / Recepção; 
- Sala administrativa/Escritório; 
- Sala de reuniões; 
- Depósito de materiais; 
 
Setor de Informática 
- Laboratório de informática; 
- Sala de informática; 
- Sala de estoque de materiais. 
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3 GHE - GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO X QUADRO FUNCIONAL – CENTRO 
CÍVICO 

 

FUNÇÃO ATUAL 

QUANTIDADE DE 
SERVIDORES NA 
FUNÇÃO ATUAL 

GHE 

(Função 
Atual) 

ANÁLISE 

(Função 
Atual) 

Serviço de Apoio 
(Manutenção e 
Informática - 

Administrativo) 

Auxiliar Administrativo 04 

01 01 Escriturário / Chefe de Setor 01 

Técnico de Administração 01 

Serviço de Apoio 
(Manutenção) 

Eletricista 01 - 02 

Serviços Gerais 01 - 03 

Serviço de Apoio 
(Informática)  

Técnico em Microinformática 01 - 04 
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4 AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 
 

GHE / ANÁLISE 01 FUNÇÃO Auxiliar Administrativo 
POPULAÇÃO EXPOSTA 04 ÁREA DE ATUAÇÃO Serviços de Apoio (Administrativa) 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Executa tarefas simples de pouca complexidade, nas diversas unidades administrativas, como datilografia registro, controle e arquivo de 
documentos, correspondências internas e externas preenchimento de guias, notificações, formulários e fichas para atender às rotinas 
administrativas. Recebe documentos diversos, controles de tramitação, atende chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, dados 
de rotina. Recebe, faz e organiza arquivo. Requisição de material de escritório necessário para o trabalho. Executa outras tarefas correlatas 
pelo superior imediato. 

 
GHE / ANÁLISE 01 FUNÇÃO Escriturário / Chefe de Setor 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Serviços de Apoio (Administrativa) 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas e privadas, chefiando diretamente equipe de escriturários, auxiliares 
administrativos, secretários de expediente, operadores de máquina de escritório e contínuos. Coordenam serviços gerais de malotes, 
mensageiros, transporte, cartório, limpeza, terceirizados, manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administram recursos 
humanos, bens patrimoniais e materiais de consumo; organizam documentos e correspondências; gerenciam equipe. Podem manter rotinas 
financeiras, controlando fundo fixo (pequeno caixa), verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta bancária, emitindo e conferindo notas 
fiscais e recibos, prestando contas e recolhendo impostos. 

 
GHE / ANÁLISE 01 FUNÇÃO Técnico em Administração 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Serviços de Apoio (Administrativa) 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Realizar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo 
e recebendo informações sobre produtos e serviços; coletar preços e elaborar carta-convite de materiais ou serviços necessários; examinar 
empenhos de despesas, verificando a classificação e existência de recursos nas dotações orçamentárias, para apropriar custos de bens de 
serviços; acompanhar a confecção dos convênios; prestar contas de subvenção e convênio; efetuar a emissão de atestados para notas 
fiscais; controlar as notas fiscais de contratos, adiantamentos, licitações, carta-convite e outros; fazer o lançamento em programas 
computadorizados específicos, para emissão de cheques e justificativas para notas fiscais; realizar conciliação bancária; efetuar a emissão 
de ordem cronológica de pagamentos para tesouraria; emitir requisições para liberação de verbas e conta financeira; realizar emissão de 
empenhos, procedendo ao controle de saldo; efetuar as notas de lançamentos e liquidação; fazer os lançamentos para depósitos em conta 
dos fornecedores; efetuar o controle de notas fiscais e emissão de dispensa de licitação, contratos, inexigibilidade, carta-convite e tomada de 
preços; realizar atividades inerentes ao SIAFEM, como controle de saldos etc; efetuar análises financeiras das despesas do órgão, 
elaborando relatórios explicativos, para comparar os investimentos do período com o anterior; organizar e controlar os processos mensais 
com todas as documentações, que ficam disponíveis para auditoria; controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo os 
saldos, localizando e retificando possíveis erros, a fim de assegurar a correção das operações contábeis; executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 01 / ANÁLISE 01 
Reconhecimento Avaliação 
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 01 / ANÁLISE 01 
Reconhecimento Avaliação 

Risco Agente Fonte Geradora Exposição 
Meio de propagação 

/ 
Vias de transmissão 

Transmissibilid
ade / 

Patogenicidade 
/ Efeitos 

Metodologia. 
de Avaliação 

Conseq. 
 (C) 

Prob. 
 (P) 

RISCO 
(C x P) 

Conc./Nível Ação/Limite 
de Tolerância 

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Biológico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ergonômico 

E 1.4 – 
Exigência de 

Postura 
Inadequada 

Mobiliário (Posto 
de Trabalho) 

Intermitente Contato 
Problemas 
posturais 

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA 

De acidente / 
Mecânico 

M 15 – Outras 
situações de 

risco 
(Queda de 

mesmo nível) 

Escorregões, 
tropeços e 

desequilíbrios 
durante a 

movimentação  

Eventual Contato 
Lesões e 

escoriações 
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA 

MEDIDAS DE CONTROLE 
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI) 

 Medidas de proteção contra incêndios 
definidas para o Grupo/Divisão da(s) 
edificação(ões), de acordo com Decreto 
63.911/2018 e atendimento às Instruções 
Técnicas elaboradas pelo CBPMESP. 

 Ordens de Serviço; 

 Padronização de procedimentos; 

 Inspeções periódicas e correção de condições abaixo do 
padrão; 

 Sinalização dos ambientes; 

 Capacitação inicial e continuada sobre orientação postural e 
proteção contra incêndios; 

 Mobiliário adequado; 

 Pausas intercaladas para recuperação durante a jornada 
laboral e ginástica laboral. 

Não aplicável. 

Observações:  
- De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em 
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.” 
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco). 
- NA – Não se Aplica. 
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ANÁLISE 02 FUNÇÃO Eletricista 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Serviço de Apoio (Manutenção) 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando se por esquemas e outras 
especificações, utilizando ferramentas e aparelhos de medição, para assegurar o bom funcionamento do sistema elétrico. Executa trabalhos 
rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis ou disjuntores, utilizando ferramentas manuais, 
comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica. Efetuar a ligação de fios a fonte fornecedora de energia, utilizando 
alicates, chaves, conectores e materiais isolantes, testando posteriormente a ligação, para completar o serviço de instalação. Promover a 
instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores, alarmes, campainhas, chuveiros, torneiras 
elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender as necessidades de consumo de energia. Executa a manutenção 
preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando pecas e partes danificadas, para assegurar seu perfeito 
funcionamento. Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação 
elétrica, para assegurar a observância das especificações de qualidade de segurança. 

 
AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 02 

Reconhecimento Avaliação 

Risco Agente Fonte Geradora Exposição 
Meio de propagação 

/ 
Vias de transmissão 

Transmissibilid
ade / 

Patogenicidade 
/ Efeitos 

Metodologia. 
de Avaliação 

Conseq. 
 (C) 

Prob. 
 (P) 

RISCO 
(C x P) 

Conc./Nível 
Ação/Limite de 

Tolerância 

Físico 
F 4 - Ruído 

Atividades de 
manutenção 

Eventual Ar PAIR Qualitativa 2 1 2 - Baixo - / 80dB(A) / 85dB(A) 

F7 – Radiação 
Não Ionizante 

Sol Intermitente Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA 

Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Biológico 
B7 – Outros: 

Microorganismos 
Unidades de 

saúde. 
Eventual Contato 

Processos 
Infecciosos 

causados por 
vírus, 

bactérias, 
fungos etc. 

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA 

 
Ergonômico 

E 1.4 – 
Exigência de 

Postura 
Inadequada 

Condições de 
acesso ao local 

de realização das 
atividades 

(Edificações / 
Escadas / 

Andaimes etc) 

Intermitente Contato 
Problemas 
posturais 

Qualitativa 1 2 1 - Baixo NA 

 M1 – Trabalho Atividade em Eventual Contato Quedas, Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA 
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De acidente / 
Mecânico 

em Altura altura superior à 2 
metros 

escoriações, 
fraturas 

M3 – Choque 
Elétrico 

Equipamentos e 
instalações 

elétricas 
Intermitente Contato 

Alterações 
fisiológicas, 

queimaduras 
etc. 

Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA 

M13 - 
Queimadura 

Arco voltaico Eventual Contato Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA 

M 15 – Outras 
situações de 

risco 
(Queda de 

mesmo nível) 

Escorregões, 
tropeços e 

desequilíbrios 
durante a 

movimentação 

Intermitente Contato 
 Lesões e 

escoriações 
Qualitativa 1 2 2 - Baixo NA 

MEDIDAS DE CONTROLE 
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI) 

 Medidas de proteção contra incêndios 
definidas para o Grupo/Divisão da(s) 
edificação(ões), de acordo com Decreto 
63.911/2018 e atendimento às Instruções 
Técnicas elaboradas pelo CBPMESP; 

 Aterramento elétrico; 

 Vara de manobra isolada; 

 Conjunto de aterramento temporário; 

 Detector de tensão; 

 Cones, banderiolas e fitas de sinalização; 

 Escadas e banquetas com isolamento 
próprias para trabalho com eletricidade; 

 Andaimes, Plataforma de Trabalho Aéreo 
(PTA); 

 Linha de vida. 

 Ordens de Serviço; 

 Padronização de procedimentos; 

 Sinalização dos ambientes; 

 Capacitação inicial e continuada sobre: agentes biológicos, 
uso de EPI, NR-10, NR-35, proteção contra incêndios e 
orientação postural; 

 Programa de vacinação/imunização; 

 Mobiliário adequado; 

 Pausas intercaladas para recuperação durante a jornada 
laboral e ginástica laboral. 

 

 Capacete de segurança p/ eletricista; 

 Capuz de segurança tipo balaclava; 

 Protetor auricular tipo plug (Silicone ou 
Copolímero); Opcional protetor auricular tipo 
plug (Espuma); 

 Luvas de segurança isolante de borracha; 

 Luvas de vaqueta p/ eletricista; 

 Calçado de seg. com bico de PVC p/ 
eletricista; 

 Óculos de seg. incolor; 

 Óculos de seg. fumê; 

 Protetor facial; 

 Bloqueador solar; 

 Creme protetor para pele do tipo grupo 2 
(industrial); 

 Camisa de seg. resistente a chama e arco 
elétrico classe 2; 

 
Se realizar trabalho em altura superior a 2 metros: 

 Cinto de segurança tipo paraquedista com 3 
pontos de ancoragem; 



Prefeitura do Município de Piracicaba 
Secretaria Municipal de Administração 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
SESMT 

Rua da Freguesia, 165 – CEP 13.405- 164 - fone 3402-7785 – sesmt@piracicaba.sp.gov.br - www.piracicaba.sp.gov.br 

 Talabarte “Y” duplo com 3 conectores e 
absorvedor de energia; 

 Trava-quedas em aço inox guiado em linha 
flexível. 

Observações:  
Se houver necessidade de exposição aos riscos inerentes ao local da visita, realizar o uso do EPI apropriado, que devem estar à disposição no setor. De acordo com o 
item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número 
suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.” 
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco). 
- A indicação de EPC e EPI para funções que realizam trabalhos com eletricidade em sua rotina habitual fica condicionada à aptidão do servidor para exercer tal função, 
chancelada por médico do trabalho e consequentemente emissão de ASO, assim como atendimento e realização de curso de NR-10. 
- A indicação de EPC e EPI para funções em que existe a probabilidade de realização de trabalhos eventuais em altura, fica condicionada à aptidão do servidor para 
exercer tal função, chancelada por médico do trabalho e consequentemente emissão de ASO, assim como atendimento e realização de curso de NR-35. 
- NA – Não se Aplica. 

 
ANÁLISE 03 FUNÇÃO Serviços Gerais 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Serviço de Apoio (Manutenção) 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Realiza trabalhos que auxiliam o bom andamento do setor, auxilia na montagem e separação de materiais que são distribuídos para as 
unidades de saúde; executa serviços de copa, organização e guarda materiais e outras funções afins atribuídas pelo superior hierárquico. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 03 
Reconhecimento Avaliação 

Risco Agente Fonte Geradora Exposição 
Meio de propagação 

/ 
Vias de transmissão 

Transmissibilid
ade / 

Patogenicidade 
/ Efeitos 

Metodologia. 
de Avaliação 

Conseq. 
 (C) 

Prob. 
 (P) 

RISCO 
(C x P) 

Conc./Nível 
Ação/Limite de 

Tolerância 

Físico 
F 4 - Ruído 

Atividades de 
manutenção  

Eventual Ar PAIR Qualitativa 2 1 2 - Baixo - / 80dB(A) / 85dB(A) 

F7 – Radiação 
Não Ionizante 

Sol Eventual Ar/Irradiação solar Queimaduras Qualitativa 3 1 3 - Baixo NA 

Químico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Biológico 
B7 – Outros: 

Microorganismos 

Realização de 
serviços nas 
unidades de 

saúde 

Eventual Contato 

Processos 
Infecciosos 

causados por 
vírus, 

bactérias, 
fungos etc. 

Qualitativa 3 0 0 - Baixo NA 

Ergonômico E1.3 – Transporte Eventual Contato Problemas Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA 
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 03 
Reconhecimento Avaliação 

Levantamento e 
Transporte 

Manual de Peso 

manual de 
materiais diversos 

posturais 

E 1.4 – 
Exigência de 

Postura 
Inadequada 

Mobiliário (Posto 
de Trabalho) 

Intermitente Contato 
Problemas 
posturais 

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA 

E 1.5 – Esforço 
Físico Leve 

Trabalho em pé Eventual Contato 
Problemas 
posturais 

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA 

De acidente / 
Mecânico 

M 15 – Outras 
situações de 

risco 
(Queda de 

mesmo nível e 
de diferentes 

níveis) 

Escorregões, 
tropeços e 

desequilíbrios 
durante a 

movimentação 
(inferior a 2 

metros) 

Intermitente Contato 
 Lesões e 

escoriações 
Qualitativa 2 1 2 - Baixo NA 

MEDIDAS DE CONTROLE 
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI) 

 Medidas de proteção contra incêndios 
definidas para o Grupo/Divisão da(s) 
edificação(ões), de acordo com Decreto 
63.911/2018 e atendimento às Instruções 
Técnicas elaboradas pelo CBPMESP; 
 

Se realizar trabalho em altura superior a 2 metros: 
 

 Andaimes, Plataforma de Trabalho Aéreo 
(PTA), escada; 

 Linha de vida. 
 

 Ordens de Serviço; 

 Padronização de procedimentos; 

 Sinalização dos ambientes; 

 Capacitação inicial e continuada sobre: agentes biológicos, 
uso de EPI, NR-35, proteção contra incêndios e orientação 
postural; 

 Programa de vacinação/imunização; 

 Mobiliário adequado; 

 Pausas intercaladas para recuperação durante a jornada 
laboral e ginástica laboral. 

 Calçado de segurança; 
 Capacete de segurança; 

 Protetor auricular tipo plug (Silicone ou 
Copolímero); 

 Luvas de vaqueta; 

 Luvas de látex; 

 Óculos de proteção; 

 Bloqueador solar. 
 

Se realizar trabalho em altura superior a 2 metros: 

 Cinto de segurança tipo paraquedista com 3 
pontos de ancoragem; 

 Talabarte “Y” duplo com 3 conectores e 
absorvedor de energia; 

 Trava-quedas em aço inox guiado em linha 
flexível. 
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 03 
Reconhecimento Avaliação 

Se houver necessidade de exposição aos riscos 
inerentes ao local da visita e/ou unidade de lotação do 
servidor, realizar o uso do EPI apropriado, que devem 
estar à disposição no setor. 

Observações:  
De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em 
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.” 
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco). 
- A indicação de EPC e EPI para funções em que existe a probabilidade de realização de trabalhos eventuais em altura, fica condicionada à aptidão do servidor para 
exercer tal função, chancelada por médico do trabalho e consequentemente emissão de ASO, assim como atendimento e realização de curso de NR-35. 
- NA – Não se Aplica. 

 
ANÁLISE 04 FUNÇÃO Técnico em Microinformática 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO Serviço de Apoio (Informática) 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Recepcionar os equipamentos que apresentem problemas e organizá-los para a manutenção; efetuar as manutenções corretivas e 
preventivas nos equipamentos, assegurando o funcionamento do hardware e do software; elaborar e acompanhar a requisição para 
manutenção externa do equipamento, quando o mesmo não puder ser reparado internamente; garantir a segurança das informações, por 
meio de cópias de segurança e armazenando-as em local prescrito; atender os usuários, orientando-os na utilização de hardware e software, 
inspecionar o ambiente físico para garantir a segurança e conservação dos equipamentos; executar outras atividades correlatas, 
determinadas pelo superior imediato. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 04 
Reconhecimento Avaliação 

Risco Agente Fonte Geradora Exposição 
Meio de propagação 

/ 
Vias de transmissão 

Transmissibilid
ade / 

Patogenicidade 
/ Efeitos 

Metodologia. 
de Avaliação 

Conseq. 
 (C) 

Prob. 
 (P) 

RISCO 
(C x P) 

Conc./Nível Ação/Limite 
de Tolerância 

Físico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Químico Q6.1 – Poeiras 
Limpeza dos 

microcomputador
es 

Eventual Ar 
Doenças 

respiratórias 
Qualitativa 3 1 3 - Baixo 

Anexo 12 – NR 15 
ACGIH 

Biológico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ergonômico 

E 1.4 – 
Exigência de 

Postura 
Inadequada 

Mobiliário (Posto 
de Trabalho) 

Intermitente Contato 
Problemas 
posturais 

Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA 
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 04 
Reconhecimento Avaliação 

De acidente / 
Mecânico 

M 15 – Outras 
situações de 

risco 
(Queda de 

mesmo nível) 

Escorregões, 
tropeços e 

desequilíbrios 
durante a 

movimentação  

Eventual Contato 
Lesões e 

escoriações 
Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA 

MEDIDAS DE CONTROLE 
COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI) 

 Medidas de proteção contra incêndios 
definidas para o Grupo/Divisão da(s) 
edificação(ões), de acordo com Decreto 
63.911/2018 e atendimento às Instruções 
Técnicas elaboradas pelo CBPMESP. 

 Ordens de Serviço; 

 Padronização de procedimentos; 

 Inspeções periódicas e correção de condições abaixo do 
padrão; 

 Sinalização dos ambientes; 

 Capacitação inicial e continuada sobre uso de EPI, orientação 
postural e proteção contra incêndios; 

 Mobiliário adequado; 

 Pausas intercaladas para recuperação durante a jornada 
laboral e ginástica laboral. 

 Respirador semi-facial  PFF1 (Sem 
manutenção e com válvula); 

 Óculos de Segurança. 

Observações:  
- De acordo com o item 32.2.4.7 da Norma Regulamentadora Nº 32 (NR-32), “Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em 
número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.” 
- Para Avaliação Qualitativa foram utilizadas as diretrizes vigentes na NR-32, assim como metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco). 
- NA – Não se Aplica. 
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5 CRONOGRAMA 
CRONOGRAMA 

AÇÕES DO PROGRAMA GHE/ANÁLISE 
RESPONSÁVEL MESES 

Secretaria/Divisão/Depto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Divulgação do PPRA Todos SESMT X                       

(*) Capacitação inicial e continuada sobre: uso 
de EPI (**), orientação postural e orientação 

básica de proteção contra incêndios 
Todos SESMT/SEMS X X X X X X X X X X X X 

Avaliações Ambientais Todos SESMT           X           X 

Fornecer EPI's indicados a cada função** Análises 2, 3 e 4 SEMS** X X X X X X X X X X X X 

Registrar e controlar a entrega de EPI** Análises 2, 3 e 4 SEMS** X X X X X X X X X X X X 

Monitorar e fiscalizar o uso de EPI** Análises 2, 3 e 4 SEMS** X X X X X X X X X X X X 

Análise anual do PPRA Todos SESMT                     X X 

Revisão do cronograma do PPRA Todos SESMT                       X 

OBSERVAÇÕES: 

* Os treinamentos devem ser organizados em conjunto entre a SEMUTTRAN com 
assessoria técnica do SESMT 

** O fornecimento, registro e controle dos EPI's devem seguir orientação 
disponibilizada à chefia imediata nos locais de trabalho, se o caso da utilização de 

EPI para a função. 
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6 RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 
 Reconheça suas limitações:  
 a) Não realizar um trabalho para o qual você não está qualificado; 
 b) A falta de conhecimentos e o “jeitinho” podem provocar acidentes; 
 c) Seu corpo também tem limitações, ele só pode alcançar até uma determinada altura e levantar 
um determinado peso;  
 d) Andar e não correr nos locais de trabalho;  
 e) Não gesticular com faca ou outro objeto perfurocortante nas mãos;  
 f) Leia os manuais antes de operar alguma máquina.  
 
 Use ferramentas apropriadas:  
 a) Cada ferramenta tem limitações e um propósito específico de utilização; 
 b) Não faça reparos ou manutenção em máquinas e ou equipamentos ligados; 
 c) Antes do início das atividades, verifique as condições das máquinas e equipamentos; 
 d) Comunique à chefia imediata todas as condições inseguras, que ofereçam riscos de acidentes.  
 
 Use o método planejado para desempenhar suas funções:  
 Siga os regulamentos, os procedimentos, as sinalizações e as instruções recomendadas, pois foram 
idealizadas para sua segurança.  
 
 Use bom senso e moderação:  
 a) Não confundir eficácia e pressa; 
 b) Um ritmo consistente e progressivo permitirá atingir os objetivos a médio e longo prazo; 
 c) Durante a jornada de trabalho, para sua segurança e a de todos, é proibido o uso de adornos; 
 d) Não fazer brincadeiras nos locais de trabalho capazes de provocar acidentes; 
 e) É proibido o uso de bebidas alcoólicas ou drogas alteradoras do comportamento durante a 
jornada de trabalho.  
 
 Em caso de incêndio:  
 a) desligar máquinas e aparelhos elétricos, quando a operação do desligamento não envolver riscos 
adicionais;  
 b) usar o extintor de incêndio apropriado;  
 c) acionar o sistema de alarme (quando houver); 
 d) avisar a chefia imediata; 
 e) abandonar o local de forma rápida e segura; 
 f) chamar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193).  
 

       Piracicaba,17 de maio de 2.019. 
 

Dr. Rubens Cenci Motta Felipe Fischer Igreja 

Coordenador Geral do SESMT 
Eng. Segurança do Trabalho 

Coordenador do PPRA 
 
 
 

 

 
Ciência do conteúdo apresentado no documento 

Dra. Graziela Maluf Orlandi Fernando Luiz da Silva Júnior 
Médica do Trabalho 

Coordenadora do PCMSO 
Eng. Segurança do Trabalho 

 
 
 

 

 


