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1 IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÍLIDOS 

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: 7.500 

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 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

Atividade: Atividades Ligadas ao Patrimônio Cultural e Ambiental / Atividades de Gestão de 
Resíduos 

Grau de Risco considerado nas Atividades Ligadas ao Patrimônio Cultural e Ambiental: 02 

Grau de Risco considerado nas Atividades de Gestão de Resíduos: 03 

Grau de Risco considerado na SEDEMA: 03  

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Grau de Risco considerado: 03 

Endereço: Av. Engº Alberto Morato Kaembuhl nº 
1300 (antiga Estrada do Boiadeiro) 

Bairro: Glebas Califórnia 

CEP: Telefone: 34023122 

Município: Piracicaba Estado: São Paulo 

Empreendimento:  

N° de servidores na SEDEMA: 82 

N° de servidores no Centro Cívico: 15 

Horários de Funcionamento da 
Unidade: 

Segunda a sexta-feira (07h00min às 17h00min) 

RESPONSABILIDADE PELO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE EPI  

Responsável pelo fornecimento de EPI: Sr. Marcos Yassuo Kamogawa  

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

Sr. Marcos Yassuo Kamogawa 
 

Responsável pelo controle e substituição 
do EPI: 

Sr. Marcos Yassuo Kamogawa 
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2 GHE – GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO X QUADRO FUNCIONAL 
 

FUNÇÃO ATUAL 
QUANTIDADE DE 
SERVIDORES NA 
FUNÇÃO ATUAL 

GHE 
(Função 
Atual) 

ANÁLISE 
Função 
Atual) 

Auxiliar Administrativo 0 

1 1 
Escriturário 0 

Chefe de Divisão de Gestão de Resíduos 1 

Motorista / Chefe de Setor de Parques e Jardins 1 

Operador de Máquinas / Motorista (Pesado) 3 

8 
2 

2A Tratorista / Motorista (Pesado) 2 

Motorista (Pesado) 3 

Motorista (Leve) 1 2B 

Chefe de Turma / Encarregado de Serviço 1 - 3 

Operador de Máquinas 2  4 

Soldador 1 - 5 

Técnico de Segurança do Trabalho 1 - 6 

Observação:  
Em decorrência de situações de emergência, calamidade (Ex.: Epidemia, Pandemia e/ou outros) e/ou 
outras situações, devem ser consideradas pela Secretaria, se aplicável ao GHE / Análise, a adoção de 
MEDIDAS DE CONTROLE (Coletivas, Administrativas e/ou Individuais) e/ou orientações específicas 
complementares, estabelecidas e disponibilizadas pelos órgãos competentes (Exemplo: Decretos, 
Notas Técnicas, etc.).  
No âmbito da PMP, os ADENDOS - COVID19 / 2020, ADENDOS - COVID19 / 2021, assim como as 
ORIENTAÇÕES COVID19, estão disponibilizados link do SESMT no website da PMP, nos seguintes 
endereços, respectivamente: 
http://www.piracicaba.sp.gov.br/adendos+covid+19+2020.aspx 
http://www.piracicaba.sp.gov.br/adendos+covid+19+2021.aspx 
http://www.piracicaba.sp.gov.br/orientacoes+covid19.aspx 
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3 DESCRIÇÃO DO LOCAL E SETORES DE TRABALHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Descrição das características da edificação 

Estrutura do setor construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura 
metálica tipo sanduíche sem forro, piso de cimento, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes), ventilação natural e/ou artificial. 

Dados Complementares 

Endereço: 
Av. Engº Alberto Morato Kaembuhl nº 1300 (antiga estrada do 

Boiadeiro), Glebas Califórnia 

Nº Pavimentos da 
Edificação 

1 
Altura da Edificação 

(m) 
4,5 

Área Total (m2) ** Altura do Pé Direito. 
(m) 

3,0 
Área Construída (m2) 416,0 

Observações 

1. 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. ** Área total não levantada até a presente data. 

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS NO SETOR E AMBIENTE QUE OS 
SERVIDORES EXERCEM AS ATIVIDADES 

DPTO / DIVISÃO 
FUNÇÕES 

EXERCIDAS 
AMBIENTE QUE EXERCE AS 

ATIVIDADES 

Departamento de 
Controle Ambiental / 
Divisão de Resíduos 

Sólidos 

Chefe de Setor de 
Parques e Jardins 

Sala em alvenaria, piso de cimento, 
iluminação e ventilação natural e/ou 

artificial 

Chefe de Divisão 
de Gestão de 

Resíduos 

Sala em alvenaria, piso de cimento, 
iluminação e ventilação natural e/ou 

artificial 

Auxiliar 
Administrativo / 

Escriturário 

Sala em alvenaria, piso de cimento, 
iluminação e ventilação natural e/ou 

artificial 

Motorista 
Veículos automotores e/ou caminhões e 

tem como apoio as dependências do setor 
em que está lotado 

Operador de 
Máquinas 

Máquinas autopropelidas e tem como apoio 
as dependências do setor em que está 

lotado 

Soldador 

Setor de solda, e eventualmente locais 
externos (inclusive a céu aberto) e tem 

como apoio as dependências do setor e/ou 
local em que executa os serviços 
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Técnico de 
Segurança do 

Trabalho 

Sala em alvenaria, iluminação e ventilação 
natural e/ou artificial e, eventualmente, 

acompanhamento de atividades externas 
(inclusive a céu aberto) 
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4 AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 
 

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Auxiliar Administrativo 

POPULAÇÃO EXPOSTA 00 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Atender ao público, fornecendo informações gerais, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer as solicitações do contribuinte; 
efetuar e conferir cálculos simples, utilizando de calculadoras, tabelas e outros meios; realizar cobranças e parcelamentos de valores, 
tarifas e taxas; examinar a exatidão de documentos apresentados por contribuintes; controlar o recebimento de documentos em geral, 
com a finalidade de cadastrar e formar processos a serem enviados para as demais áreas; redigir e digitar documentos, correspondências 
e relatórios que se fizerem necessários; cadastrar informações pertinentes à sua área de trabalho; organizar e manter atualizados os 
arquivos; atender ao expediente normal dos postos externos de atendimento ao público; zelar pela manutenção de máquinas e 
equipamentos sob sua responsabilidade; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Desempenham suas atividades em área administrativa da SEDEMA, no Centro Cívico. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Computadores, impressoras, calculadoras, digitalizadores (scanner), projetores (datashow) e telefone. 

 

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Escriturário 

POPULAÇÃO EXPOSTA 00 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA 

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 as 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, de 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. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Desempenham suas atividades em área administrativa da SEDEMA, no Centro Cívico. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Computadores, impressoras, calculadoras, digitalizadores (scanner), projetores (datashow) e telefone. 
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GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Chefe de Divisão de Gestão de Resíduos 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Propiciar e garantir o cumprimento de normas e leis vigentes a respeito de Resíduos Sólidos; Participar da Construção do PMGIRS – 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; Realizar a implantação de gestão dos resíduos a fim de atingir metas e 
cumprir as diretrizes do PMGIRS; Planejar, organizar e acompanhar em campo, os modelos de coleta e destinação final de resíduos 
conforme legislações vigentes; Auxiliar na implantação de Eco pontos do município através de busca de qualificação de funcionários e 
de materiais de acesso à informação da população; Auxiliar a administração da secretaria em relação a relatórios de atividades dos 
setores; Desenvolver ações de planejamento e organização de eventos ambientais conforme solicitação legal ou de interesse da 
administração pública; Executar outras atividades, em razão da natureza da responsabilidade da função, mediante orientação do 
secretário; Executar outras tarefas correlatas ao cargo. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Desempenha suas atividades em áreas administrativas da SEDEMA, na Avenida Engº Alberto Morato Kaembuhl, nº 1.300 
(Gerenciamento de Resíduos); A descrição do local de trabalho, assim como dos respectivos ambientes onde exercem suas atividades 
foram apresentados no item 3. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Computadores, impressoras, calculadoras, digitalizadores (scanner), projetores (datashow) e telefone. 

 

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Chefe de Setor de Parques e Jardins 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Dirigir e coordenar as tarefas confiadas; distribuir os serviços aos subordinados verificando o seu andamento; Apresentar e discutir com 
seu superior o programa de trabalho dos órgãos e da equipe; Proferir despachos decisórios no processo cuja decisão for de sua 
competência; Promover e elaborar certidões de assuntos sobre sua competência assinando-os junto com seu superior imediato segundo 
a norma adotada para cada processo; Encaminhar relatórios das atividades do órgão que dirige; Promover o aperfeiçoamento dos 
serviços e tarefas sob sua chefia; Atender durante o expediente as pessoas que procurarem para assuntos pertinentes ao serviço; Manter 
a disciplina dos seus subordinados; Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores no final do período do estágio probatório; Executar 
outras tarefas correlatas ao cargo. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Desempenha suas atividades em áreas administrativas da SEDEMA, na Avenida Engº Alberto Morato Kaembuhl, nº 1.300 
(Gerenciamento de Resíduos); A descrição do local de trabalho, assim como dos respectivos ambientes onde exercem suas atividades 
foram apresentados no item 3. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Computadores, impressoras, calculadoras, digitalizadores (scanner), projetores (datashow) e telefone. 

 
 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE / ANÁLISE 01 
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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: 
- Para Avaliação Qualitativa foi utilizada metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco). 
- NA – Não se Aplica. 

 
 

GHE 02 ANÁLISE 02A FUNÇÃO Motorista (Pesado) 

POPULAÇÃO EXPOSTA 08 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. 
Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar 
cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades 
são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Caminhões e tem como apoio as dependências do setor em que está lotado, cuja descrição do local, assim como dos respectivos 
ambientes foram apresentados no item 3. 
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MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Caminhões. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE / ANÁLISE 02A 

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

Trajetória 
Possíveis 

Danos 
Tempo de 
Exposição 

Metodologia 
Concentração/Nível 

de Ação/LT 

Físico 

F7 – Radiação Não 
Ionizante 

Sol 3 1 3 - Baixo 
Irradiação 

solar 
Queimaduras Intermitente Qualitativa NA 

F 5.1 – Vibração de 
corpo inteiro 

Caminhão 
BASCULANTE 

3 1 3 - Baixo Contato 

Fadiga, insônia, 
problemas de 
estômago, dor 
de cabeça e 

tremores. 

Intermitente 
Qualitativa / 

**Quantitativa 
**Análise quantitativa 
apresentada no Anexo 

Químico Q6.1 – Poeiras 
Locais e materiais 
de operação das 

máquinas 
3 0 0 - Baixo Ar 

Doenças 
respiratórias 

Eventual 
Qualitativa / 

**Quantitativa 
**Análise quantitativa 
apresentada no Anexo 

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 – inferiores a 

2 metros) 

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 

 Ordem de Serviço; 

 Treinamento de direção preventiva/defensiva; 

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

 Calçado de segurança com biqueira; 

 Óculos de segurança com lente fumê; 

 Luvas de raspa ou de vaqueta; 
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Técnicas elaboradas pelo CBPMESP; 

 Manutenção periódica do veículo; 

 Espelhos retrovisores em ambos os lados 
do veículo; 

 Triângulo de advertência; 

 Cinto de Segurança. 

 Curso de segurança com ênfase na NR-11; 

 Quando o caminhão estiver sendo abastecido por 
caminhão comboio, manter distância de segurança 
mínima de 7,5 metros do caminhão e do veículo 
abastecedor (comboio), contados a partir das 
extremidades dos para-choques anterior e posterior e 
estruturas laterais do comboio e do caminhão; 

 Pausas intercaladas para recuperação durante a jornada 
de trabalho. 

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

 Protetor solar. 

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

 
 

GHE 02 ANÁLISE 02B FUNÇÃO Motorista (Leve) 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Dirigir automóveis para transporte de passageiros servidores municipais, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito; Verificar 
diariamente as condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, 
freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível; Zelar pela segurança de passageiros verificando o fechamento de portas e o 
uso de cintos de segurança; Manter os veículos limpos, internos e externamente, em condições de uso, levando-o à manutenção sempre 
que necessário; Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo; Anotar, segundo normas estabelecidas, a 
quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas transportadas, itinerários e outras ocorrências. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Veículos automotores e tem como apoio as dependências do setor em que está lotado, cuja descrição do local, assim como dos 
respectivos ambientes foram apresentados no item 3. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Veículo automotor, Van e/ou Perua Kombi. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE / ANÁLISE 02B 

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 

1 1 1 - Baixo Contato 
Problemas 
posturais 

Intermitente Qualitativa NA 
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Trabalho) 

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) 

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; 

 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. 

 Óculos de segurança com lente fumê; 

 Protetor solar. 

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

 
GHE - ANÁLISE 03 FUNÇÃO Encarregado de Serviço – Controle Ambiental 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA / Controle Ambiental 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

É responsável pelas atividades a serem realizadas pela equipe, coordena as ações, realiza checagem das máquinas e equipamentos a 
serem utilizados, orienta a equipe quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual e igualmente quanto às máquinas, equipa-
mentos e ferramentas. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Realiza majoritariamente atividades externas (inclusive a céu aberto) e tem como apoio as dependências do setor e/ou local em que 
executa os serviços. 
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MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Automóveis e demais equipamentos e ferramentas pertinentes necessários para o acompanhamento da execução das atividades. 

 
AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE / ANÁLISE 03 

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

Trajetória 
Possíveis 

Danos 
Tempo de 
Exposição 

Metodologia 
Concentração/Níve

l 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 

Mobiliário (Posto de 
Trabalho e assento do 

veículo) 
1 1 1 - Baixo Contato 

Problemas 
posturais 

Eventual Qualitativa NA 

E 1.5 – Outros 
Esforço Físico Leve 

Trabalho em pé / 
Acompanhamento de 

podas, plantio de 
gramas, árvores etc 

1 1 1 - Baixo Contato 
Problemas 
posturais 

Intermitente Qualitativa NA 

De acidente 
/ Mecânico 

M 15 – Outras 
situações de risco 

(Queda de mesmo nível 
e de diferentes níveis – 
inferiores a 2 metros) 

Escorregões, tropeços 
e desequilíbrios 

durante a 
movimentação 

1 1 1 - Baixo Contato 
 Lesões e 

escoriações 
Intermitente 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 uso de 
EPI, orientação postural e proteção contra 
incêndios; 

 Mobiliário adequado; 

 Pausas intercaladas para recuperação durante a 
jornada laboral; 

 Ginástica laboral. 

Ao acompanhar atividades em campo, utilizar de 
acordo com a necessidade: 

 Calçado de segurança com biqueira; 

 Capacete de segurança; 

 Óculos de segurança incolor; 

 Óculos de segurança com lente fumê; 

 Protetor auricular tipo plug (Silicone ou 
Copolímero); 

 Luvas de PVC; 

 Luvas de raspa ou de vaqueta; 

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

 Capa de chuva; 
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 Protetor solar. 

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

GHE - ANÁLISE 04 FUNÇÃO Operador de Máquinas 

POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA / Divisão de Resíduos Sólidos 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Operar tratores, reboques, motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor, pá mecânica e outros para execução de serviços de 
escavação, terraplenagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, carregamento e descarregamento de materiais, 
entre outros; conduzir e manobrar a máquina acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la 
conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais 
e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; 
zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua 
correta execução; porém prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar 
possíveis acidentes; limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, bem como 
providenciar a troca de pneus, quando necessário; efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o 
bom funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, 
após executados, efetuar os testes necessários; anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos 
realizados, consumo de combustíveis, conservação e outras ocorrências, para controle da chefia; executar outras tarefas correlatas 
determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Máquinas autopropelidas e tem como apoio as dependências do setor em que está lotado, cuja descrição do local, assim como dos 
respectivos ambientes foram apresentados no item 3. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 
Máquinas autopropelidas (Por exemplo: tratores, reboques, motoniveladoras, carregadeiras, rolo compressor, pá mecânica e outros). 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE / ANÁLISE 04 

Risco Agente Fonte Geradora 
Cons. 

(C) 
Prob. 

(P) 
RISCO 
(C x P) 

Trajetória 
Possíveis 

Danos 
Tempo de 
Exposição 

Metodologia 
Concentração/Nível de 

Ação/LT 

Físico 
F 4.1 – Ruído 

contínuo e 
intermitente 

Motor das 
máquinas 

3 1 3 - Baixo Ar PAIR Intermitente 
Qualitativa / 

**Quantitativa 
**Análise quantitativa 

apresentada no Anexo 
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F 5.1 – Vibração de 
corpo inteiro 

Máquinas em 
funcionamento 

3 2 6 - Médio Contato 

Fadiga, 
insônia, 

problemas de 
estômago, dor 
de cabeça e 

tremores. 

Intermitente 
Qualitativa / 

**Quantitativa 
**Análise quantitativa 

apresentada no Anexo 

F7 – Radiação Não 
Ionizante 

Sol 3 1 3 - Baixo 
Irradiação 

solar 
Queimaduras Intermitente Qualitativa NA 

Químico Q6.1 – Poeiras 

Locais e 
materiais de 

operação das 
máquinas 

3 1 3 - Baixo Ar 
Doenças 

respiratórias 
Intermitente 

Qualitativa / 
**Quantitativa 

**Análise quantitativa 
apresentada no Anexo 

Biológico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ergonômico 

E 1.4 – Exigência de 
Postura Inadequada 

Assento da 
máquina (Posto 

de Trabalho) 
2 1 1 - Baixo Contato 

Problemas 
posturais 

Intermitente Qualitativa NA 

E 1.5 – Outros 
Esforço Físico 

Moderado 

Sentado, 
movimentos 

vigorosos com 
braços e pernas 

2 1 1 - Baixo Contato 
Problemas 
posturais 

Intermitente Qualitativa NA 

De acidente / 
Mecânico 

M 7 – Máquinas e 
equipamentos sem 

proteção 

Não 
conformidade das 

máquinas em 
relação à NR-12 

3 2 6 - Médio Contato 
 Lesões e 

escoriações 
Intermitente Qualitativa NA 

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 – inferiores a 

2 metros) 

Escorregões, 
tropeços e 

desequilíbrios 
durante a 

movimentação 

2 1 2 - Baixo Contato 
 Lesões e 

escoriações 
Intermitente Qualitativa NA 

MEDIDAS DE CONTROLE 

COLETIVAS (EPC) ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS (EPI) 

 Medidas de proteção contra incêndios  Ordem de Serviço; Durante a operação das máquinas, utilizar: 
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definidas para o Grupo/Divisão da(s) 
edificação(ões), de acordo com Decreto 
63.911/2018 e atendimento às Instruções 
Técnicas elaboradas pelo CBPMESP; 

 Estrutura de proteção na capotagem; 

 Cinto de segurança; 

 Proteção contra projeção do material em 
processamento; 

 Sinal sonoro de ré acoplados ao sistema de 
transmissão e espelho retrovisor; 

 Faróis, buzina e lanternas traseiras de 
posição 

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

 Treinamento de direção preventiva/defensiva; 

 Monitoramento da exposição à sobrecarga térmica; 
 Curso de segurança com ênfase na NR-11, NR-12 e NR-18; 

 Quando a máquina estiver sendo abastecida por caminhão 
comboio, manter distância de segurança mínima de 7,5 
metros da máquina e do veículo abastecedor (comboio), 
contados a partir das extremidades dos para-choques e/ou 
estruturas anteriores e posteriores e estruturas laterais do 
comboio e da máquina; 

 Pausas intercaladas para recuperação durante a jornada 
laboral. 

Capacete de segurança; 

 Calçado de segurança com biqueira; 

 Óculos de segurança incolor; 

 Óculos de segurança com lente fumê; 

 Protetor auricular tipo concha; 

 Luvas de raspa ou de vaqueta; 

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

 Protetor solar. 

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

 
 

GHE - ANÁLISE 05 FUNÇÃO Soldador 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Fazer soldagens e cortes em peças metálicas, tais como: porta, janelas, canos e máquinas em geral. Regular os aparelhos de solda 
de acordo com os trabalhos a executar. Manter-se em dia quanto às medidas de segurança para a execução dos trabalhos, utilizar 
adequadamente o equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de 
garantir a própria proteção e a daqueles com quem trabalha. Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e 
equipamentos utilizados nos serviços típicos da classe, comunicando ao chefe imediato Qualquer irregularidade ou avaria que não 
possa ser reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o conserto em tempo hábil para não prejudicar os trabalhos. 
Manter limpo e arrumado o local de trabalho. Requisitar o material necessário à execução das atribuições típicas da classe. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Realiza majoritariamente atividades no setor de solda, e eventualmente em locais externos (inclusive a céu aberto) e tem como apoio 
as dependências do setor e/ou local em que executa os serviços. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Transformador, gerador, retificador, martelo picador, gabarito, escova de aço, tenaz, cabo de solda, porta eletrodo, grampo terra entre 
outros. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE / ANÁLISE 05 

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. 
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Físico 

F 4.1 – Ruído 
contínuo e 

intermitente 

Máquinas e 
equipamentos de 

solda 
3 2 6 - Médio Ar PAIR 

Intermitent
e 

Qualitativa / 
**Quantitativ

a 

**Análise 
quantitativa 

apresentada no 
Anexo 

F7 – Radiação Não 
Ionizante 

Sol e execução da 
solda 

3 1 3 - Baixo 
Irradiação 

solar 
Queimaduras na 
pele e na córnea 

Eventual Qualitativa NA 

Químico Q6.2 - Fumos Fumos de solda 3 1 3 - Baixo Ar 

Irritações e 
doenças nas 
mucosas e no 

trato respiratório. 

Intermitent
e 

Qualitativa / 
**Quantitativ

a 

**Análise 
quantitativa 

apresentada no 
Anexo 

Biológico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ergonômico 

E 1.3 –Levantamento 
e Transporte Manual 

de Peso 

Movimentação de 
materiais, 

ferramentas e 
equipamentos 

2 2 4 - Médio Contato 
Problemas 
posturais 

Eventual Qualitativa NA 

E 1.4 – Exigência de 
Postura Inadequada 

Altura das bancadas 
e condições de 

acesso ao local de 
realização das 

atividades 

2 1 1 - Baixo Contato 
Problemas 
posturais 

Intermitent
e 

Qualitativa NA 

E 1.5 – Outros 
Esforço Físico 

moderado 
Trabalho em pé 2 1 2 - Baixo Contato 

Problemas 
posturais 

Intermitent
e 

Qualitativa NA 

 
De acidente / 

Mecânico 

M 13 – Queimaduras 
(Projeção de 

fagulhas) 

Proveniente do 
processo de solda 

2 1 2 - Baixo Contato Lesões cutâneas 
Intermitent

e 
Qualitativa NA 

M 15 – Outras 
situações de risco 

(Projeção de 
partículas) 

Proveniente do 
processo de solda 

2 1 2 - Baixo Contato 
Lesões oculares 

e cutâneas 
Intermitent

e 
Qualitativa NA 

M 15 – Outras 
situações de risco 
(Queda de mesmo 

nível e de diferentes 
níveis – inferiores a 2 

metros) 

Escorregões, 
tropeços e 

desequilíbrios 
durante a 

movimentação 

1 1 1 - Baixo Contato 
 Lesões e 

escoriações 
Intermitent

e 
Qualitativa NA 

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

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

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

 Pausas intercaladas para recuperação durante a 
jornada laboral. 

 

Calçado de segurança com biqueira e solado 
isolante; 

 Avental de raspa; 

 Luvas de raspa; 

 Mangote de raspa; 

 Perneira de raspa com alma de aço; 

 Touca para soldador; 

 Máscara para soldador com auto-
escurecimento; 

 Óculos de segurança incolor; 

 Protetor auricular tipo plug (Silicone ou 
Copolímero); 

 Respirador semi-facial PFF2 (Sem 
manutenção e com válvula) 

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

 
 

GHE - ANÁLISE 06 FUNÇÃO Técnico de Segurança do Trabalho 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEDEMA 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Desenvolver as atividades relacionadas à segurança e higiene do trabalho, utilizando métodos e técnicas científicas, observando 
dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente de acidentes e a melhoria das condições 
do ambiente de trabalho. Estabelecer normas e dispositivos de segurança, sugerindo modificações nos equipamentos e instalações, 
verificando sua observância a fim de prevenir acidentes. Inspecionar postos de combate a incêndio, examinando mangueiras, hidrantes, 
extintores e outros equipamentos de proteção, a fim de certificar-se de suas perfeitas condições de funcionamento e sugerir medidas 
corretivas e preventivas. Elaborar relatórios com base nas inspeções, comunicando os resultados das mesmas, propondo aquisição, 
reparação e remanejamento de equipamentos, visando à observância dos padrões estabelecidos pelas normas técnicas de segurança 
do trabalho. Desenvolver programas de prevenção de saúde ocupacional junto aos funcionários, instruindo-os quanto às normas de 
segurança, combate a incêndios e demais medidas prevencionistas de acidentes, por meio de palestras, a fim de que possam agir 
adequadamente em casos de emergência. Providenciar a publicação de matérias sobre segurança no trabalho, preparando instruções 
e confeccionando cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes, para garantir a integridade das pessoas. Realizar reuniões, 
palestras, cursos e seminários sobre segurança do trabalho, fornecendo informações sobre o assunto para os funcionários, 
apresentando sugestões a fim de aperfeiçoar o sistema existente. Elaborar relatórios de investigação de acidentes de trabalho, visando 
evitar a repetição dos mesmos. Orientar e fiscalizar as atividades das empresas contratadas quanto aos procedimentos de segurança 
e ao cumprimento das normas de segurança. Participar de seminários, cursos e treinamentos, visando ao intercâmbio e ao 
aperfeiçoamento profissional. Assessorar os trabalhos das CIPAs. Executar outras tarefas correlatas ao cargo determinadas pelo 
superior imediato. 
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LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Realiza majoritariamente atividades externas e tem como apoio as dependências do setor e/ou local em que executa os serviços. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 

Computadores, impressoras, calculadoras, digitalizadores (scanner), projetores (datashow) e telefone. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – GHE / ANÁLISE 06 

Risco Agente Fonte Geradora 
Cons.  

(C) 
Prob. 

(P) 
RISCO 
(C x P) 

Trajetória 
Possíveis 

Danos 
Tempo de 
Exposição 

Metodologia 
Concentração/Nível 

de Ação/LT 

Físico 
F7 – Radiação 
Não Ionizante 

Sol 3 1 3 - Baixo 
Irradiação 

solar 
Queimadura

s 
Eventual Qualitativa NA 

Químico Q6.1 – Poeiras Obras civis 2 1 2 - Baixo Ar 
Doenças 

respiratórias 
Eventual Qualitativa NA 

Biológico Ausente NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ergonômic
o 

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 

(Projeção de 
materiais) 

Obras civis 2 1 2 - Baixo Contato 
 Lesões e 

escoriações 
Eventual Qualitativa NA 

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 uso de EPI, 
orientação postural e proteção contra incêndios; 

 Mobiliário adequado; 

 Pausas intercaladas para recuperação durante a 
jornada laboral; 

 Ginástica laboral. 

Ao acompanhar a execução de obras e/ou serviços, 
utilizar de acordo com a necessidade: 

 Calçado de segurança com biqueira; 

 Capacete de segurança; 

 Óculos de segurança incolor; 

 Óculos de segurança com lente fumê; 

 Protetor auricular tipo plug (Silicone ou 
Copolímero; 
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 Respirador semi-facial PFF1 (Sem manutenção e 
com válvula); 

 Protetor 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 

EPI 

C
h
e
fe

 d
e
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o
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L
e
v
e
) 

M
o
to

ri
s
ta

 (
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e
s
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o
) 
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T
é
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e
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n
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a
 d

o
 T

ra
b
a
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o
 

Avental de raspa           I   

Calçado de segurança I             

Calçado de segurança com biqueira   I   P P   I 

Calçado de segurança com biqueira e solado isolante           P   

Capa de chuva E E           

Capacete de segurança   E     E   E 

Luvas de PVC   E           

Luvas de raspa           I   

Luvas de raspa ou de vaqueta   E   E E     

Mangote de raspa           I   

Máscara para soldador com auto-escurecimento           I   

Óculos de segurança com lente fumê E I I I I   E 

Óculos de segurança incolor E E     E E E 

Perneira E             

Perneira de raspa com alma de aço           I   

Protetor auricular tipo concha         I     

Protetor auricular tipo plug (Silicone ou Copolímero)   E       E E 

Protetor solar E I I I I   E 

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

Respirador semi-facial PFF2 (Sem manutenção e com válvula)           I   

Touca para soldador           I   

Obs.: P – Uso Permanente / I – Uso Intermitente / E – Uso Eventual 
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6 CRONOGRAMA 

 

RESPONSÁVEL

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 orientação postural e sobre 

proteção contra incêndios
Todos SESMT/SEDEMA X X X X X X X X X X X X

Capacitação inicial e continuada sobre uso de EPI
GHE / Análise 02, 03, 

04, 05 e 06
SESMT/SEDEMA X X X X X X X X X X X X

Treinamento NR11 GHE / Análise 02A e 04 SEDEMA** X

Treinamento NR11, 12 e 18 GHE / Análise 04 SEDEMA** X

Avaliações Ambientais Todos SESMT X X X X X X X X X X X X

Fornecer EPI indicados a cada função
GHE / Análise 02, 03, 

04, 05 e 06
SEDEMA *** X X X X X X X X X X X X

Registrar e controlar a entrega de EPI
GHE / Análise 02, 03, 

04, 05 e 06
SEDEMA *** X X X X X X X X X X X X

Monitorar o uso de EPI
GHE / Análise 02, 03, 

04, 05 e 06
Chefia imediata 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

CRONOGRAMA

AÇÕES DO PROGRAMA GHE/Análise
MESES DO ANO

OBSERVAÇÕES

* Os treinamentos devem ser realizados pela SEDEMA com apoio do SESMT

** Providenciar capacitação para os servidores

*** O fornecimento, registro e controle dos EPI devem seguir orientação contida no PPRA
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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). 

 
 PANDEMIA DA COVID 19 – Orientações Gerais 

a) Evite aglomerações; 
b) Manter observância quanto as boas práticas de distanciamento social; 
c) Mantenha o ambiente ventilado; 
d) Higienize as mãos frequentemente com água e sabão ou use antisséptico de mãos à base de 

álcool gel 70%, principalmente nas situações a seguir: após tossir ou espirrar, antes e depois de comer, ao 
chegar em casa, após usar o banheiro, ao deixar espaços públicos e outras conforme necessidade. 

e) Use máscara: 
 - Use máscara no transporte coletivo e espaços comuns (ambiente de trabalho, rua, 

mercados, farmácias, etc.) 
- A máscara deve cobrir queixo, boca e nariz e ficar justa ao rosto; 
- Não toque no pano da máscara e não a remova para falar; 
- Higienize as mãos antes e após colocar a peça; 
- Máscara não substitui isolamento social. Se puder, fique em casa. 

f) Evite tocar sua boca, nariz e olhos;  
g) Ao tossir e espirrar:  

- Cubra a boca e o nariz; 
- Use os braços ou lenço descartável; 
- Evite usar as mãos. E, se usar, lembre-se de higienizá-las;  
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- Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos;  
- Use, preferencialmente, lenços de papel. 

h) Em decorrência de situações de emergência, calamidade (Ex.: Pandemia DA COVID 19) e/ou 
outras situações, devem ser consideradas pela Secretaria, se aplicável ao GHE / Análise, a adoção de 
MEDIDAS DE CONTROLE (Coletivas, Administrativas e/ou Individuais) e/ou orientações específicas 
complementares, estabelecidas e disponibilizadas pelos órgãos competentes (Exemplo: Decretos, Notas 
Técnicas, etc.) 

i) No âmbito da PMP, os ADENDOS - COVID19 / 2020 e ADENDOS - COVID19 / 2021 contendo as 
estratégias de monitoramento e retorno ao trabalho, assim como as ORIENTAÇÕES COVID19, estão 
disponibilizados no link do SESMT no website da PMP, nos seguintes endereços, respectivamente: 

- http://www.piracicaba.sp.gov.br/adendos+covid+19+2020.aspx 
- http://www.piracicaba.sp.gov.br/adendos+covid+19+2021.aspx 
- http://www.piracicaba.sp.gov.br/orientacoes+covid19.aspx 

 

 
Piracicaba, 28 de maio de 2.021. 

 
Felipe Fischer Igreja Fernando Luiz da Silva Júnior 

Eng. Segurança do Trabalho Eng. Segurança do Trabalho 

 
 
 

 

 
Ciência do conteúdo apresentado no documento 

Dr. Renan Andreuccetti  Cecília Beig 

Médica do Trabalho 
Coordenadora do PCMSO 

Enfermeira do Trabalho 
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ANEXOS 
 
 
 
 

Anexo I – Equipamento de Proteção Individual – EPI 

 
Anexo II – Modelo de Ficha de Controle de EPI 

 
Observação: **O Anexo denominado ANÁLISEQUANTITATIVA está apresentado direta-

mente no link do SESMT no website da PMP, podendo ser consultado através do se-
guinte link: 

http://www.piracicaba.sp.gov.br/ppra+2021.aspx 
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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 
 

 

 
 
 
 

 
 


