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1 IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E DO CRAS
SÃO JOSÉ

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

CRAS SÃO JOSÉ
Atividade: 88.00-6 Serviços de Assistência Social sem Alojamento
Grau de Risco considerado: 01
Endereço:  Av.  Demosthenes dos Santos  Corrêa,
1333

Bairro: São José

CEP: 13402-604 Telefone: 3432-4371 / 3432-4377
Município: Piracicaba Estado: São Paulo
N° de servidores no local: 4
Horário de Funcionamento

da Unidade
Segunda  a  sexta-feira  (07h00min  às  16h00min  ou  das
08h00min às 17h00min)

Intervalo de refeição 1 (uma) hora
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL E SETORES DE TRABALHO

2.1 DADOS GERAIS DA EDIFICAÇÃO
Estrutura construída em alvenaria,  laterais  em alvenaria,  piso predominante em

granilite,  cobertura em laje e telhas de barro, iluminação natural  e artificial  (lâmpadas
fluorescentes), ventilação natural (portas e janelas) e artificial (ventiladores).

Dados complementares:
- Nº de pavimentos: Térreo
- Área construída aproximada (m2): 360
- Área construída total aproximada (m2): 1.000
- Altura do pé direito (m): 2,8
- Altura da edificação (m): 5

Observação: 
Os  dados  complementares  relativos  a  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:

- Almoxarifado;
- Arquivo;
- Cozinha;
- Lavanderia;
- Recepção;
- Sala Administrativa;
- Sala da Coordenação;
- Sala de Acolhimento;
- Salas de Atendimento;
- Sala Socioeducativa;
- Sala Técnica;
- Sanitários.
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3 QUADRO FUNCIONAL X GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO – GHE

GHE ANÁLISE FUNÇÃO QUANTIDADE

1 1

Assistente Social – Coordenadora 1

Assistente Social 1

Psicólogo 1

- 2 Serviços Gerais / Controlador de Acesso 1
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4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

GHE / ANÁLISE 01 FUNÇÃO Assistente Social – Coordenadora
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planejam, executam e analisam pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessi-
dades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão de obra; Efetuam triagem nas solicitações de ambu -
lância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento à medida do possível; Acompanham casos es-
peciais como problemas de saúde relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competen -
tes de assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos; executam outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Pres-
tam serviços orientando indivíduos, famílias, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e
recursos sociais de programas de educação, planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de
atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), orientam e monitoram ações em desenvolvimentos relaci -
onados à economia doméstica, nas áreas de habitação, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação
e saúde, desempenham tarefas administrativas. Realizam visitas na comunidade em geral, recolhem “moradores de rua”, mantém contato
físico, ficam propensas a agressões, intimidações, doenças contagiosas, dentre outros perigos e riscos

GHE / ANÁLISE 01 FUNÇÃO Assistente Social
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planejam, executam e analisam pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessi-
dades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão de obra; Efetuam triagem nas solicitações de ambu -
lância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento à medida do possível; Acompanham casos es-
peciais como problemas de saúde relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competen -
tes de assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos; executam outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Pres-
tam serviços orientando indivíduos, famílias, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e
recursos sociais de programas de educação, planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de
atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), orientam e monitoram ações em desenvolvimentos relaci -
onados à economia doméstica, nas áreas de habitação, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação
e saúde, desempenham tarefas administrativas. Realizam visitas na comunidade em geral, recolhem “moradores de rua”, mantém contato
físico, ficam propensas a agressões, intimidações, doenças contagiosas, dentre outros perigos e riscos
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GHE / ANÁLISE 01 FUNÇÃO Psicólogo
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planejam, executam e analisam pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessi-
dades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão de obra; Efetuam triagem nas solicitações de ambu -
lância, remédios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento à medida do possível; Acompanham casos es-
peciais como problemas de saúde relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competen -
tes de assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos; executam outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Pres-
tam serviços orientando indivíduos, famílias, comunidades e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e
recursos sociais de programas de educação, planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de
atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), orientam e monitoram ações em desenvolvimentos relaci -
onados à economia doméstica, nas áreas de habitação, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação
e saúde, desempenham tarefas administrativas. Realizam visitas na comunidade em geral, recolhem “moradores de rua”, mantém contato
físico, ficam propensas a agressões, intimidações, doenças contagiosas, dentre outros perigos e riscos

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 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

E 2.3 – Situação
de stress

Situação de
gravidade

Intermitente Relacional
Risco de

adoecimento
Qualitativa 2 2 4 - Médio 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)
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 01
Reconhecimento Avaliação

 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;

 Ventilação natural.

 Ordens de Serviço;
 Padronização de procedimentos;
 Inspeções  periódicas  e  correção  de  condições  abaixo  do

padrão;
 Sinalização dos ambientes;
 Capacitação inicial  e continuada sobre:  agentes biológicos,

proteção contra incêndios e ergonomia;
 Programa de vacinação/imunização;
 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.

GHE/ANÁLISE 02 CARGO Serviços Gerais / Controlador de Acesso
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Executa tarefas simples de pouca complexidade, controlando o acesso de pessoas à unidade.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 02

Risco Agente Fonte Geradora Cons. (C) Prob. (P)
RISCO
(C x P)

Trajetória
Possíveis

Danos
Tempo de
Exposição

Metodologia
Concentração/Nível de

Ação/L.T.
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

Ergonômi
co

E 1.4 – Exigência
de Postura
Inadequada

Mobiliário (Posto de
Trabalho)

1 1 1 - Baixo Contato
Problemas
posturais 

Intermitente Qualitativa NA

De
acidente /
Mecânico

M 15 – Outras
situações de risco
(Queda de mesmo

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios

1 1 1 - Baixo Contato  Lesões e
escoriações

Eventual Qualitativa NA
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nível)
durante a

movimentação 
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.

 Ordem de serviço;
 Capacitação  inicial  e  continuada  sobre  orientação

postural e proteção contra incêndios;
 Mobiliário adequado;
 Pausas intercaladas para recuperação durante a jornada

laboral;
 Ginástica laboral.

Não aplicável.

Observações: 
- Para Avaliação Qualitativa foi utilizada metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco). 
- NA – Não se Aplica.
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5 CRONOGRAMA

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



Prefeitura do Município de Piracicaba
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Administração
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

SESMT                Publicado no D.O.M de 30/05/2019 – Pág. 38

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, 25 de abril 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
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ANEXOS

Anexo I – Equipamento de Proteção Individual – EPI

Anexo II – Modelo de Ficha de Controle de EPI
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ANEXO I – Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo a NR-06: 

É de responsabilidade do Empregador: a) adquirir o adequado ao risco de cada

atividade; b) exigir seu uso; c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão

nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; d) orientar e treinar o

trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; e) substituir imediatamente,

quando danificado ou extraviado; f)  responsabilizar-se pela higienização e manutenção

periódica;  g) comunicar  ao MTE qualquer irregularidade observada,  h) registrar o seu

fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. 

E  é  de  responsabilidade  do  trabalhador: a)  usar,  utilizando-o  apenas  para  a

finalidade  a  que  se  destina;  b)  responsabilizar-se  pela  guarda  e  conservação;  c)

comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; d) cumprir

as determinações do empregador sobre o uso adequado.

A utilização de EPI´s, de acordo ao prescrito no item 15.4 e 15.4.1 da NR-15 da

Portaria 3214/78 e art. 191, seção IX da CLT, neutraliza o agente insalubre existente.
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ANEXO II – Modelo de Ficha de Controle de EPI*

* Disponível em http://www.piracicaba.sp.gov.br/sesmt.aspx 
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