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1 IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E DA SEDE DA
SMADS

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

SMADS – Sede

Atividade: 88.00-6 Serviços de Assistência Social sem Alojamento

Grau de Risco considerado: 01

Endereço: Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.703
Bairro: Chácara Nazareth

CEP: 13400-890
Telefone: 

Município: Piracicaba
Estado: São Paulo

Empreendimento: Sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

N° de servidores no local: 31

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

taco  de  madeira,  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: T + 1
- Área construída aproximada (m2): 600
- Área construída total aproximada (m2): 560
- Altura do pé direito (m): 3
- Altura da edificação (m): 8

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:

Piso Térreo:
- Arquivo;
- Copa;
- Depósito de Materiais de Limpeza;
- Gabinete da Secretária;
- Núcleo de Apoio Administrativo;
- Recepção;
- Salas Administrativas de Uso Geral;
- Sanitários;
- Setor de Operação e Controle de Fundos;
- Setor de Informação, Monitoramento e Avaliação.

Piso Superior:
- Departamento de Proteção Básica;
- Departamento de Proteção Especial;
- Recursos Humanos;
- Refeitório;
- Sala de Uso Compartilhado (Advogada e Jornalista);
- 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 1

Auxiliar Administrativo 7

Chefe de Setor de Operação de Fundos 1

Chefe do N.A.A. 1

Coordenador do IMA – Informação, Monitoramento e Avaliação 1

Coordenador de Programa de Transparência de Renda 1

Diretor de Departamento de Proteção Social Básica 1

Diretor de Departamento de Proteção Social Especial 1

Encarregado 1

Escriturário 1

Monitor de Zona Azul 1

Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 1

Serviços Gerais / Encarregado 1

Serviços Gerais / Telefonista 1

Telefonista 1

- 2 Assistente Social 5

- 3 Motorista 5
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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 01 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 07 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
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GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Chefe de Controle de Operação e Controle de Fundos
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 Chefe do N.A.A.
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planeja, coordena e promove a execução de todas as atividades da sua unidade, organizando e orientando os trabalhos, para assegurar o
desenvolvimento normal das atividades.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO
Coordenador de IMA – Informação, Monitoramento e

Avaliação
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planeja, executa e analisa pesquisas socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para identificar necessidades e
subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde e formação de mão de obra; Efetua triagem nas solicitações de ambulância, re -
médios, gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento à medida do possível; Acompanha casos especiais como
problemas de saúde relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistên-
cia, para possibilitar atendimento dos mesmos; executa outras tarefas correlatas.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Coordenador de Programa de Transferência de Renda
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Processa operações de crédito, investimento e serviços bancários, obedecendo normas externas, emanadas de órgãos governamentais, e in-
ternas, da instituição que os emprega. Pode coordenar recursos humanos, sob sua responsabilidade e exercer o monitoramento de serviços
prestados por terceiros. Interagem com áreas afins locais. Define política institucional, planeja atividades, administra e capta recursos para
projetos sociais e culturais. Fomenta ações culturais na comunidade, administra acervos, orienta projetos, coordena equipes de trabalho e de -
fine política de recursos humanos.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Diretor de Departamento de Proteção Social Básica
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS
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DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planeja e avalia atividades quanto a assistências sociais; coordena atividades administrativas, assistencialistas e pedagógicas; gerencia re -
cursos financeiros; participa do planejamento estratégico da instituição e interage com a comunidade e com o setor público.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Diretor de Departamento de Proteção Social Especial
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Planeja e avalia atividades quanto a assistências sociais; coordena atividades administrativas, assistencialistas e pedagógicas; gerencia re -
cursos financeiros; participa do planejamento estratégico da instituição e interage com a comunidade e com o setor público.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Encarregado
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Supervisionam rotinas administrativas e de campo, delegam atividades aos escriturários, auxiliares administrativos, operadores de máquina e
contínuos, dependendo do setor que estiver atuando. Coordenam serviços gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, ter-
ceirizados, manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consu-
mo; supervisionam documentos e correspondências.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Escriturário
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Datilografar ou digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade, atendendo as 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 ti -
pos similares de controle, para cumprimento das necessidades administrativas; efetuar cálculos utilizando fórmulas e envolvendo dados com-
parativos; 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
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento

Social
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.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Serviços Gerais / Encarregado
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POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Supervisionam rotinas administrativas e de campo, delegam atividades aos escriturários, auxiliares administrativos, operadores de máquina e
contínuos, dependendo do setor que estiver atuando. Coordenam serviços gerais de malotes, mensageiros, transporte, cartório, limpeza, ter-
ceirizados, manutenção de equipamento, mobiliário, instalações etc; administram recursos humanos, bens patrimoniais e materiais de consu-
mo; supervisionam documentos e correspondências.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO Serviços Gerais / Telefonista
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Opera equipamentos telefônicos, acionando teclas e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas.

GHE/ANÁLISE 01 FUNÇÃO
Telefonista

Serviços Gerais / Telefonista
POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Opera equipamentos telefônicos, acionando teclas e outros dispositivos, para estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas.

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

Não aplicável.
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laboral;
 Ginástica laboral.

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.

GHE / ANÁLISE 02 FUNÇÃO Assistente Social
POPULAÇÃO EXPOSTA 05 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 – 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 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 / M 15 – Outras Escorregões, Eventual Contato  Lesões e Qualitativa 1 1 1 - Baixo NA
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 02
Reconhecimento Avaliação

Mecânico

situações de
risco

(Queda de
mesmo nível)

tropeços e
desequilíbrios

durante a
movimentação 

escoriações

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;

 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 03 FUNÇÃO Motorista
POPULAÇÃO EXPOSTA 05 ÁREA DE ATUAÇÃO SMADS

DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES

Dirige veículo leve e/ou tipo Kombi, manipulando os comandos e conduzindo-o no trajeto indicado segundo as regras de trânsito para entre -
gar ou recolher cargas. Para tanto, vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter e testando
freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funcionamento; examina as ordens de serviço, verificando a localização dos de-
pósitos e estabelecimentos onde serão efetuadas a carga e descarga de mercadorias para dar cumprimento à programação estabelecida;
liga o motor, girando a chave de ignição, para aquecê-lo e possibilitar a movimentação do veículo; dirige o veículo, manipulando seus coman-
dos e observando o fluxo do trânsito e a sinalização para conduzi-lo aos locais de carga ou descarga; controla a carga e a descarga das mer-
cadorias, comparando-as aos documentos de recebimento ou de entrega e orientando sua arrumação no veículo para evitar acidentes e
atender corretamente à freguesia; zela pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos para assegurar seu perfeito
estado; recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para permitir a manutenção e abastecimento do mesmo. Pode
auxiliar nos trabalhos de carga e descarga do veículo. Pode efetuar reparos de emergência no veículo. Realiza rondas pela cidade para reco -
lhimentos de pessoas com necessidades sociais.
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AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 03

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

Trajetória
Possíveis

Danos
Tempo de
Exposição

Metodologia Conc./Nível de Ação/L.T.

Físico
F7 – Radiação Não

Ionizante
Sol 3 1 3 - Baixo

Irradiação
solar

Queimaduras Intermitente Qualitativa 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

Assento do
Veículo (Posto de

Trabalho)
1 1 1 - Baixo Contato

Problemas
posturais 

Intermitente Qualitativa NA

De acidente /
Mecânico

M14 – Acidente de
Trânsito

Condições das
vias municipais,

da organização do
trânsito e

desatenção do
motorista.

3 1 3 - Baixo Contato
Lesões,

leves, médias
e/ou graves

Intermitente Qualitativa NA

M 15 – Outras
situações de risco
(Queda de mesmo

nível e de diferentes
níveis)

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)

 Manutenção periódica do veículo;
 Espelhos retrovisores em ambos os lados

do veículo;
 Triângulo de advertência;
 Cinto de Segurança.

 Ordem de Serviço;
 Treinamento de direção preventiva/defensiva; 
 Capacitação inicial  e continuada sobre uso de EPI

orientação postural e proteção contra incêndios;
 Pausas  intercaladas  para  recuperação  durante  a

jornada de trabalho.

 Calçado de segurança;  Opcional para motoristas
de carros leves: calçado social de segurança com
ou sem cadarço;

 Óculos de proteção com lente fumê;
 Bloqueador solar.

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 QUADRO DE EPI X CARGO
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6 CRONOGRAMA
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7 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

ANEXO I – Equipamento de Proteção Individual - EPI
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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.

ANEXO II – Modelo de Ficha de Controle de EPI*
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* Disponível em http://www.piracicaba.sp.gov.br/sesmt.aspx 
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