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1 IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E DA CASA
DOS CONSELHOS

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

Casa dos Conselhos – SMADS
Atividade: 88.00-6 Serviços de Assistência Social sem Alojamento
Grau de Risco considerado: 01
Endereço: Rua Joaquim André, nº 895 Bairro: Paulista
CEP: 13400-850 Telefone: 3434-0461 / 3434-7137
Município: Piracicaba Estado: São Paulo
N° de servidores no local: 5
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

cerâmica, 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): 306
- Área construída total aproximada (m2): 385
- Altura do pé direito (m): 3
- Altura da edificação (m): 6

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;
- Copa;
- Lavanderia;
- Núcleo de Apoio Administrativo;
- Recepção;
- Refeitório;
- Sala de Reuniões.
- Sala do Conselho Municipal Antidrogas (COMAD);
- Sala do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);
- Sala do Conselho Municipal de Proteção, Direitos e Desenvolvimento da Pessoa

com Deficiência e do Conselho Municipal do Idoso (CONDEF e CMI)
- Sala do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (COMSEA);
- Sala do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);
- Salas de Apoio Administrativo;
- Sanitários.
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3 QUADRO FUNCIONAL X GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO – GHE

GHE ANÁLISE FUNÇÃO QUANTIDADE

1 1

Assistente de Pesquisa e Promoção 2

Auxiliar Administrativo 1

Secretária Executiva 1

Serviços Gerais / Recepcionista 1
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4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Assistente de Pesquisa e Promoção
POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Datilografar ou digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo às exigências de padrões estéticos,
baseando-se nas minutas fornecidas para atender às rotinas administrativas, recepcionar pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos
assuntos a serem tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas; organizar e manter atualizado o arquivo de documentos da
unidade, classificando-os por assunto, em ordem alfabética, visando a agilização de informações; efetuar controles relativamente complexos,
envolvendo interpretação e comparação de dois ou mais dados, conferência de cálculos de licitações, controle de férias, contábil ou outros
tipos similares de controle, para cumprimento das necessidades administrativas; efetuar cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados
comparativos; cálculos de juros de mora, correção monetária e outros; atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados
e dados de rotina ou prestando informações relativas aos serviços executados, operar e conservar equipamentos de reprodução xerográfica,
fac-símile e microcomputadores; controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro próprio, com a finalidade de
encaminhá-la ou despachá-la para pessoas interessadas; redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples, observando os padrões
estabelecidos para assegurar o funcionamento do sistema de comunicação administrativa; executar outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Auxiliar Administrativo
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Executa atividades de rotina administrativa, preenchendo formulários e desenvolvendo atividades afins, visando contribuir para o perfeito de -
senvolvimento das rotinas de trabalho. Para tanto, preenche formulários diversos, consultando fontes de informações disponíveis para possi-
bilitar a apresentação dos dados solicitados; prepara a relação de cobranças e pagamentos efetuados, consultando documentos e anotações
realizados para facilitar o controle financeiro; providencia pagamentos emitindo cheques ou entregando moeda corrente para saldar obriga-
ções assumidas; executa atividades próprias de departamento de pessoal, calculando folha de pagamento, efetuando registros, preenchendo
guias e demais documentos afins para cumprir dispositivos da legislação trabalhista; arquiva cópia de documentos emitidos colocando-os em
postos apropriados para permitir eventuais consultas e levantamento de informações; realiza levantamento do estoque de material existente,
examinando registros efetuados para proceder, caso necessário, à sua reposição; confere o material recebido, confrontando-o com dados
contidos na requisição, examinando-os, testando-os e registrando-os para encaminhá-los ao setor requisitante; opera máquinas simples de
escritório, digitando textos, fazendo cálculos e tirando cópias para contribuir na execução dos serviços de rotina

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Secretária Executiva
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Gerenciar e determinar as execuções de ações de atividades quanto a assistências sociais; coordenam atividades administrativas, assistenci -
alistas e pedagógicas; gerenciar recursos financeiros; participar do planejamento estratégico da instituição e interagir com a comunidade e
com o setor público
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GHE/ANÁLISE 01 CARGO Serviços Gerais / Recepcionista
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Executa tarefas simples de pouca complexidade, recepcionando pessoas que vão à unidade em busca de atendimento, e prestando orienta-
ções a estas.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE 01

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

nível)

Escorregões,
tropeços e

desequilíbrios
durante a

movimentação 

1 1 1 - Baixo Contato
 Lesões e

escoriações
Eventual Qualitativa 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.

 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: 
- Avaliação dos Riscos realizada para os cargos pertencentes ao GHE-01, que realizam suas atividades exclusivamente em áreas administrativas da PMP. 
- 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
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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, 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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