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1 IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA E DO TEATRO 
MUNICIPAL “DR. LOSSO NETO” 

 

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 

TEATRO MUNICIPAL “DR. LOSSO NETO” 

Atividade: Teatro 

Grau de Risco considerado no Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”: 02 

Endereço: Rua Gomes Carneiro, 1212 Bairro: Centro 

CEP: 13.400-530 
Telefone: 3433-4952/3433-
3264/3434-2168 

Município: Piracicaba Estado: São Paulo 

Empreendimento: Teatro Municipal “Dr. Losso Neto” 

N° de servidores na SEMACTUR: 63 

N° de servidores no Teatro Municipal: 06 

Horário de Funcionamento 
da Unidade: 

Segunda a sexta-feira (07h00min às 16h00min e/ou das 
08h00min às 17h00min) 

Intervalo de refeição 1 (uma) hora 

RESPONSABILIDADE PELO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE EPI NA 
SEMACTUR 

Responsável pelo fornecimento de EPI: Adolpho Carlos Françoso Queiroz 

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

Rubens Evandro de Godoy Roncato 

Responsável pelo controle e substituição 
do EPI: 

Dayane Gabriele Bortoleto 
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2 DESCRIÇÃO DO LOCAL E SETORES DE TRABALHO 
 
2.1 TEATRO MUNICIPAL “DR. LOSSO NETO” 

2.1.1 Dados gerais da edificação 
Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura 

em laje, piso predominante em cimento e concreto, iluminação natural (sol) e artificial 
(lâmpadas fluorescentes), ventilação natural (portas, janelas e aberturas) e artificial 
(Ventiladores) e controle de temperatura (Ar-condicionado). 

 
Dados complementares: 

 - Nº de pavimentos: Edificação térrea. 
 - Área construída aproximada (m2): em processo de obtenção; 
 - Área total aproximada da Biblioteca Municipal (m2): em processo de obtenção; 

- Altura do pé direito (m): área administrativa: em processo de obtenção; 
- Altura da edificação (m): em processo de obtenção. 
 
Observação:  
Os dados complementares relativos à edificação levantados e estimados pelo 

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

2.1.2 Identificação dos Setores 
A identificação dos setores está em processo de obtenção. 
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3 GHE - GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO X QUADRO FUNCIONAL – TEATRO 
UNICIPAL “DR. LOSSO NETO” 
 

FUNÇÃO ATUAL 
QUANTIDADE DE 
SERVIDORES NA 
FUNÇÃO ATUAL 

GHE 
(Função 
Atual) 

ANÁLISE 
(Função 
Atual) 

Assessor de Políticas Públicas 0 

1 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Escriturário 1 

Diretor do Teatro Municipal / Diretor de 
Teatro 

1 

Iluminador de Artes Cênicas 0 - 2 

Maquinista 2 - 3 

Supervisor de Palco 1 - 4 

Operador de Máquinas / Zelador 
(Readaptado) 

1 - 5 

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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4 AVALIAÇÃO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS 
 

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Assessor de Políticas Públicas 

POPULAÇÃO EXPOSTA 00 ÁREA DE ATUAÇÃO SEMACTUR 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Assessorar na elaboração e gestão das políticas públicas definidas pelo Governo Municipal, aplicando as técnicas 
adequadas que assegurem o cumprimento das ordens, viabilizando a realização de estudos, pesquisas e projetos para o 
Município. Elaborar estratégias para otimizar a difusão das ações governamentais pertinentes às pastas municipais, bem 
como no atendimento e eficácia das políticas públicas de atenção à população estabelecidas pelo Governo Municipal. 
Pesquisar e analisar os projetos de políticas públicas de interesse da Administração, sugerindo propostas de captação de 
recursos, sempre que necessário, para o financiamento de planos e programas de gestão. Planejar as avaliações 
sistemáticas e continuadas das ações pertinentes à sua área de atuação, inclusive junto à população, indicando aos 
realizadores de treinamentos e reciclagens na área de gestão as diretrizes de governo que deverão ser observadas para 
habilitação e especialização dos servidores envolvidos nas ações, sempre que necessário. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Rua Gomes Carneiro, 1212 – Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

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

 

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Auxiliar Administrativo 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEMACTUR 

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-se de calculadoras, tabelas e outros meios; examinar a exatidão 
de documentos apresentados pelos servidores; 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; 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 

Rua Gomes Carneiro, 1212 – Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

UTILIZADOS 
Computadores, impressoras, calculadoras, digitalizadores (scanner), projetores (datashow) e telefone. 
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GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Escriturário 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEMACTUR 

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 

Rua Gomes Carneiro, 1212 – Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

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

 

GHE 01 ANÁLISE 01 FUNÇÃO Diretor do Teatro Municipal / Diretor de Teatro 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEMACTUR 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Dirigir, coordenar e fazer executar a programação das atividades afetas à sua unidade, bem como da Política de Cultura e 
Turismo do Governo Municipal, responsabilizando-se por todas as ocorrências locais. Analisar o funcionamento das 
diversas rotinas, determinando a execução de estudos e pesquisas de aprimoramento dos trabalhos que garantam a 
integração e meios de acesso à cultura e lazer dos munícipes, promovendo ações capazes de atrair eventos ao Teatro 
com o objetivo de melhor atender o público. Dirigir seus subordinados, exigindo o cumprimento dos programas e metas 
pré-estabelecidos, assim como a assiduidade e regularidade na conduta funcional, inclusive perante os munícipes. Prestar 
informações às autoridades superiores, transmitindo e controlando a execução de suas ordens aos seus subordinados, 
pontuando e demonstrando o estágio de evolução de cada atividade e o grau de implementação das políticas 
governamentais. 
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LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Rua Gomes Carneiro, 1212 – Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

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

 

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 

Ergonômico 

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 CBPMES. 

 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. 

 

GHE - ANÁLISE 02 FUNÇÃO Iluminador de Artes Cênicas 
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POPULAÇÃO EXPOSTA 00 ÁREA DE ATUAÇÃO SEMACTUR 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Criar e projetar a iluminação do espetáculo em consenso com a Equipe de Criação; indicar os equipamentos necessários 
para a realização do espetáculo; elaborar o plano geral de iluminação e o esquema para instalação e adequação de 
refletores à mesa de luz, bem como a afinação dos mesmos; preparar o roteiro para a operação da mesa; executar outras 
atividades correlatas, determinadas pelo superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Rua Gomes Carneiro, 1212 – Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. 

 
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/Níve
l 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 

Ergonômico 

E 1.3 – Levantamento 
e Transporte Manual 

de Peso 

Transporte manual de 
materiais diversos 

2 2 4 - Médio Contato 
Problemas 
posturais  

Eventual Qualitativa NA 

E1.4 – Exigência de 
Postura Inadequada 

Condições de acesso 
ao local de realização 
das atividades (Palco 
/ Escadas / Andaimes 

etc) 

2 2 4 - Médio Contato 
Problemas 
posturais  

Intermitente Qualitativa NA 

E1.5 – Outros Esforço 
Físico Moderado 

Montagem e 
desmontagem cenário 

2 2 4 - Médio Contato 
Problemas 
posturais  

Intermitente Qualitativa NA 

De acidente / 
Mecânico 

M1 – Trabalho em 
Altura 

Atividade em altura 
superior à 2 metros 

3 1 3 - Baixo Contato 
Quedas, 

escoriações, 
fraturas  

Eventual Qualitativa NA 

M3 – Choque Elétrico 
Equipamentos e 

instalações elétricas 
3 1 3 - Baixo Contato 

Alterações 
fisiológicas, 

queimaduras 
etc. 

Intermitente Qualitativa NA 

M13 - Queimadura Arco voltaico 3 1 3 - Baixo Contato Queimaduras Eventual Qualitativa NA 
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M 15 – Outras 

situações de risco 
(Queda de mesmo 

nível e de diferentes 
níveis) 

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

 Vara de manobra isolada; 

 Conjunto de aterramento temporário; 

 Detector de tensão; 

 Isolamento da área de trabalho: Cones, 
bandeirolas e fitas de sinalização;  

 Escadas e banquetas com isolamento próprias 
para trabalho com eletricidade. 

 
Se realizar atividade em altura superior à 2 metros: 

 Andaime, Plataformas de Trabalho Aéreo (PTA); 

 Linha de vida.  
 

 Ordem de Serviço; 

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

 Pausas intercaladas para recuperação 
durante a jornada laboral. 

 Capacete de segurança p/ eletricista; 

 Capuz de segurança tipo balaclava; 
 Protetor auricular tipo plug (Silicone ou 

Copolímero); 

 Luvas de segurança isolante de borracha; 

 Luvas de vaqueta p/ eletricista; 

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

 Óculos de seg. incolor; 

 Óculos de seg. fumê; 

 Protetor facial; 

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

Se realizar atividade em altura superior à 2 metros: 

 Cinto de segurança tipo paraquedista com 3 
pontos de ancoragem; 

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

 Trava-quedas em aço inox guiado em linha 
flexível. 

 
Em caso de haver poeira na montagem e desmontagem 
do serviço, utilizar: 

 Respirador semi-facial PFF1 (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. 
- A indicação de EPC e EPI para funções que realizam trabalhos com eletricidade em sua rotina habitual fica condicionada à aptidão do servidor para exercer tal 
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função, chancelada por médico do trabalho e consequente emissão de ASO, assim como atendimento e realização de curso de NR-10. 
- A indicação de EPC e EPI para funções em que existe a probabilidade de realização de trabalhos eventuais em altura, fica condicionada à aptidão do servidor para 
exercer tal função, chancelada por médico do trabalho e consequente emissão de ASO, assim como atendimento e realização de curso de NR-35. 
 

GHE - ANÁLISE 03 FUNÇÃO Maquinista 

POPULAÇÃO EXPOSTA 02 ÁREA DE ATUAÇÃO SEMACTUR 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Constrói, monta e desmonta cenário; Auxilia o setor cenotécnico; movimenta cortinas de cena, cabos de varanda ou 
alçapão; Faz a manutenção da maquinaria do teatro e do urdimento; Orienta e executa os movimentos do cenário durante 
o espetáculo. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Rua Gomes Carneiro, 1212 – Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 03 

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 

Ergonômico 

E 1.3 – 
Levantamento e 

Transporte Manual 
de Peso 

Transporte 
manual de 

materiais diversos 
2 2 4 - Médio Contato 

Problemas 
posturais  

Eventual Qualitativa NA 

E 1.4 – Exigência de 
Postura Inadequada 

Trabalho em pé, 
agachado ou 

ajoelhado 
(montagem e 
desmontagem 

cenário) 

2 2 4 - Médio Contato 
Problemas 
posturais  

Intermitente Qualitativa NA 

E1.5 – Outros 
Esforço Físico 

Moderado 

Montagem e 
desmontagem 

cenário 
2 2 4 - Médio Contato 

Problemas 
posturais  

Intermitente Qualitativa NA 

De acidente / 
Mecânico 

M1 – Trabalho em 
Altura 

Atividade em 
altura superior à 2 

metros 
(montagem e 
desmontagem 

cenário) 

3 0 0 - Baixo Contato 
Quedas, 

escoriações, 
fraturas  

Eventual Qualitativa NA 
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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 
definidas para o Grupo/Divisão da(s) 
edificação(ões), de acordo com Decreto 
63.911/2018 e atendimento às Instruções 
Técnicas elaboradas pelo CBPMES. 

 Isolamento da área de trabalho: Cones, 
bandeirolas e fitas de sinalização;  

Se realizar atividade em altura superior à 2 metros: 

 Escadas, Andaime, Plataformas de Trabalho 
Aéreo (PTA); 

 Linha de vida.  

 Ordem de Serviço; 

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

 Pausas intercaladas para recuperação durante a 
jornada laboral; 

 Ginástica laboral. 

Utilizar de acordo com a necessidade: 

 Calçado de segurança com biqueira; 

 Protetor auricular tipo plug (Silicone ou 
Copolímero); 

 Luvas de PVC; 

 Luvas de raspa; 

 Óculos de segurança (incolor e com lente 
fumê); 

Se realizar atividade em altura superior à 2 
metros: 

 Capacete de segurança; 

 Cinto de segurança tipo paraquedista com 3 
pontos de ancoragem; 

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

 Trava-quedas em aço inox guiado em linha 
flexível. 

 
Em caso de haver poeira na montagem e 
desmontagem do serviço, utilizar: 

 Respirador semi-facial PFF1 (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. 
- A indicação de EPC e EPI para funções em que existe a probabilidade de realização de trabalhos eventuais em altura, fica condicionada à aptidão do servidor 
para exercer tal função, chancelada por médico do trabalho e consequente emissão de ASO, assim como atendimento e realização de curso de NR-35. 

 

GHE - ANÁLISE 04 FUNÇÃO Supervisor de Palco 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEMACTUR 
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DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Planejar e supervisionar o desenvolvimento de espetáculos teatrais durante a sua realização; elaborar a tabela de avisos, 
notificando os corpos técnicos/artísticos sobre o andamento ou alteração do trabalho; comunicar ao contrarregra as 
irregularidades ou problemas de manutenção e conservação de materiais, equipamentos de iluminação, maquinário, 
cenário e figurinos; instalar e reparar os equipamentos elétricos e de iluminação, montando-os ou restaurando circuitos 
elétricos para adaptar essas instalações às exigências do espetáculo; afinar os refletores e colocar filtros chamados de 
“gelatina colorida”, conforme o esquema de iluminação; instalar mesas de comando das luzes e aparelhos elétricos; criar e 
projetar a iluminação do espetáculo em consenso com a equipe de criação; indicar o equipamento necessário e elaborar o 
plano geral de iluminação; operar os controles da mesa de iluminação, tanto analógica quanto digital, unidades fixas ou 
móveis; construir, montar e desmontar cenários; movimentar cortinas de cena, cabos de varanda ou alçapão; orientar e 
realizar os movimentos do cenário durante os espetáculos; responsabilizar-se pelo setor cenotécnico e de iluminação; 
fazer a manutenção da maquinaria do Teatro e do urdimento; executar outras atividades correlatas determinadas pelo 
superior imediato. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Rua Gomes Carneiro, 1212 – Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. 

 
AVALIAÇÃO DOS RISCOS – ANÁLISE 04 

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 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 

E1.4 – Exigência de 
Postura Inadequada 

Mobiliário (Posto de 
Trabalho) 

1 1 1 - Baixo Contato 
Problemas 
posturais  

Intermitente Qualitativa NA 

E 1.5 – Outros 
Esforço Físico Leve 

Trabalho em pé por 
períodos prolongados 

(supervisão da 
montagem e 

desmontagem 
cenário) 

1 1 1 - Baixo Contato 
Problemas 
posturais  

Eventual Qualitativa NA 

De acidente / 
Mecânico 

M1 – Trabalho em 
Altura 

Atividade em altura 
superior à 2 metros 

3 0 0 - Baixo Contato 
Quedas, 

escoriações, 
fraturas  

Eventual Qualitativa NA 

M3 – Choque Elétrico 
Equipamentos e 

instalações elétricas 
3 0 0 - Baixo Contato 

Alterações 
fisiológicas, 

queimaduras 
etc. 

Eventual Qualitativa NA 
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M13 - Queimadura Arco voltaico 3 0 0 - Baixo Contato Queimaduras Eventual 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 
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 
CBPMES. 

 Vara de manobra isolada; 

 Conjunto de aterramento temporário; 

 Detector de tensão; 

 Isolamento da área de trabalho: Cones, 
bandeirolas e fitas de sinalização;  

 Escadas e banquetas com isolamento próprias 
para trabalho com eletricidade; 

 
Se realizar atividade em altura superior à 2 metros: 

 Andaime, Plataformas de Trabalho Aéreo (PTA); 

 Linha de vida.  
 

 Ordem de Serviço; 

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

 Pausas intercaladas para recuperação 
durante a jornada laboral. 

 Capacete de segurança p/ eletricista; 

 Capuz de segurança tipo balaclava; 
 Protetor auricular tipo plug (Silicone ou 

Copolímero); 

 Luvas de segurança isolante de borracha; 

 Luvas de vaqueta p/ eletricista; 

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

 Óculos de seg. incolor; 

 Óculos de seg. fumê; 

 Protetor facial; 

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

Se realizar atividade em altura superior à 2 metros: 

 Cinto de segurança tipo paraquedista com 3 
pontos de ancoragem; 

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

 Trava-quedas em aço inox guiado em linha 
flexível. 

 
Em caso de haver poeira na montagem e desmontagem 
do serviço, utilizar: 

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

Observações:  
- Para Avaliação Qualitativa foi utilizada metodologia proposta no texto base do PPRA (Matriz de Avaliação de Risco). 
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- NA – Não se aplica. 
- A indicação de EPC e EPI para funções que realizam trabalhos com eletricidade em sua rotina habitual fica condicionada à aptidão do servidor para exercer tal 
função, chancelada por médico do trabalho e consequente emissão de ASO, assim como atendimento e realização de curso de NR-10. 
- A indicação de EPC e EPI para funções em que existe a probabilidade de realização de trabalhos eventuais em altura, fica condicionada à aptidão do servidor para 
exercer tal função, chancelada por médico do trabalho e consequente emissão de ASO, assim como atendimento e realização de curso de NR-35. 
 
 

GHE - ANÁLISE 06 FUNÇÃO Operador de Máquinas/Readaptado (Zelador) 

POPULAÇÃO EXPOSTA 01 ÁREA DE ATUAÇÃO SEMACTUR 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

Percorrer diariamente as dependências da Unidade em que se encontra lotado, abrindo e fechando janelas, portas e 

portões, bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Realizar, eventualmente, 

serviços externos para atender às necessidades do setor; Verificar a existências de material de limpeza e de equipamentos 

relacionados com o seu trabalho, comunicando ao superior imediatamente a necessidade de reposição, quando for o caso; 

Manter arrumado e conservado o material sob sua guarda; Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade 

verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios; Executar outras 

atribuições relacionadas ao escopo acima descrito, determinadas pela chefia imediata. 

LOCALIZAÇÃO E 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
DO LOCAL DE TRABALHO 

Rua Gomes Carneiro, 1212 – Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”. 

 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS – 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/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) 

2 1 2 - Baixo Contato 
Problemas 
posturais  

Intermitente Qualitativa NA 

E1.5 – Outros 
Esforço Físico Leve 

Trabalho em pé 2 1 2 - 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 

Escorregões, 
tropeços e 

desequilíbrios 
durante a 

movimentação  

3 1 3 - Baixo Contato 
 Lesões e 

escoriações 
Intermitente Qualitativa NA 
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metros) 
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 CBPMES. 

 Cones, bandeirolas e fitas de sinalização. 

 Ordem de Serviço; 

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

 Pausas intercaladas para recuperação durante a 
jornada laboral; 

 Ginástica laboral. 

 Calçado de segurança com biqueira; 

 Óculos de segurança (incolor e com lente 
fumê); 

 Capa de chuva; 

 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 
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e
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a
p
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d

o
) 

CALÇADO DE SEGURANÇA COM BICO DE PVC (ELETRICISTA) P   I 
 

CALÇADO DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA   P   P 

CAPA DE CHUVA    E 

CAPACETE DE SEGURANÇA   E    

CAPACETE DE SEGURANÇA P/ ELETRICISTA E   E  

CAPUZ DE SEGURANÇA (BALACLAVA) E   E  

CAMISA DE SEG. RESISTENTE A CHAMA E ARCO ELÉTRICO CLASSE 2 I  E 
 

CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA E E E 
 

LUVAS DE BORRACHA P/ ELETRICISTA  (ALTA TENSÃO) I   E 
 

LUVAS DE BORRACHA P/ ELETRICISTA  (BAIXA TENSÃO) I   E 
 

LUVAS DE RASPA OU DE VAQUETA   I    

LUVAS DE VAQUETA P/ ELETRICISTA I   E  

ÓCULOS DE SEGURANÇA (INCOLOR) I I E I 

ÓCULOS DE SEGURANÇA (LENTE FUMÊ) E E E E 

PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG (SILICONE OU COPOLÍMERO) E E E 
 

PROTETOR SOLAR    
E 

RESPIRADOR SEMI-FACIAL PFF-1 (SEM MANUTENÇÃO E COM 
VÁLVULA) 

E E E 
 

TALABARTE Y E E E  

TRAVA-QUEDAS E E E  

 

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

 

CRONOGRAMA 

AÇÕES DO PROGRAMA GHE/ANÁLISE 
RESPONSÁVEL MESES 

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

Divulgação do PPRA Todos SESMT X                       

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

proteção contra incêndios* 
Todos SESMT/SEMACTUR X X X X X X X X X X X X 

Treinamento NR 10*** Análise 2 e 4 SEMACTUR X            

Treinamento NR 35*** Análise 2,3 e 4 SEMACTUR X            

Avaliações Ambientais Todos SESMT           X           X 

Fornecer EPI's indicados a cada função** Análise 2,3 e 4 SEMACTUR** X X X X X X X X X X X X 

Registrar e controlar a entrega de EPI** Análise 2,3 e 4 SEMACTUR** X X X X X X X X X X X X 

Monitorar e fiscalizar o uso de EPI** Análise 2,3 e 4 SEMACTUR** X X X X X X X X X X X X 

Análise anual do PPRA Todos SESMT                     X X 

Revisão do cronograma do PPRA Todos SESMT                       X 

OBSERVAÇÕES: 

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

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

de EPI para a função. 

 *** Providenciar capacitação aos Servidores. 
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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; 
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- Evite usar as mãos. E, se usar, lembre-se de higienizá-las;  
- 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, 14 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 
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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 

 

 


