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PORTARIA Nº 239, DE 11 DE JULHO DE 2019 

 

Regulamenta as ações, atribuições e procedimentos da 

área de segurança do trabalho na UFABC. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, 

nomeado por Decreto da Presidência da República de 25 de maio de 2018, publicado no Diário 

Oficial da União, Seção 2, página 1, de 28 de maio de 2018, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Revogar e substituir a Portaria da Reitoria nº 499, de 29 de novembro de 

2018, publicada no Boletim de Serviço nº 798, de 30 de dezembro de 2018. 

Art. 2º A competência institucional das ações e procedimentos da área de 

segurança do trabalho no âmbito da UFABC é de responsabilidade da Seção de Engenharia de 

Segurança do Trabalho – (SEST), subordinada à Divisão de Saúde e Qualidade de Vida da 

Superintendência de Gestão de Pessoas. 

Art. 3º Esta portaria se aplica aos campi de Santo André e São Bernardo do 

Campo. 

Art. 4º São atribuições sob responsabilidade da SEST: 

I. Definir as estratégias de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA); 

II. Elaborar, quando necessário, os Termos de Referência e demais atividades 

administrativas necessárias à contratação de empresas especializadas para monitoração de 

agentes químicos, físicos e biológicos na UFABC; 

III. Realizar o planejamento, gestão e execução dos laudos de adicionais 

ocupacionais; 

IV. Realizar investigação de acidentes e incidentes para emissão de Comunicado 

de Acidente de Trabalho (CAT);  

 V. Coordenar a Brigada de Incêndio; 

VI. Assessorar e conduzir o Plano de Atendimento à Emergência (PAE), com 

ações ligadas à brigada de emergência, simulado de abandono de área, emissão de relatórios e 

propostas de melhorias, caso necessário; 
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VII. Coordenar as ações ligadas ao sistema de combate a incêndio 

(licitação/contratação de empresas para revisar extintores e mangueiras de combate a incêndio); 

VIII. Realizar a gestão de aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI), 

no que se refere à entrega e controle, de acordo com as disposições do PPRA; 

IX. Analisar, planejar e liberar os eventos oficiais da UFABC que necessitem de 

ações preventivas de apoio da Segurança do Trabalho; 

X. Realizar análise dos postos de trabalho dos servidores, referentes aos aspectos 

ambientais; 

XI. Elaborar e implementar, em conjunto com a comunidade acadêmica, a Política 

de Segurança do Trabalho da UFABC; 

XII. Acompanhar perícias judiciais sobre os casos que envolvam a temática da 

segurança do trabalho; 

XIII. Auxiliar, no que diz respeito à segurança do trabalho, os processos de 

integração de novos servidores e alunos; 

XIV. Emitir pareceres e laudos técnicos de segurança do trabalho; 

XV. Receber órgãos públicos de fiscalização no que no que diz respeito à 

segurança do trabalho.  

Art. 5º A SEST deverá ter o acesso facilitado a todos os locais e informações 

necessários para a constituição dos programas, procedimentos e vistorias relacionados à 

segurança e saúde do trabalho na UFABC.    

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

DÁCIO ROBERTO MATHEUS 

Reitor 
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