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A\'41j4ção
Origem da demanda
Motivo

PRÓPRIO SERVIDOR
PEDIDO DO PRÓPRIO SERVIDOR

Enderi dos Locais Avaliado

ANAL'AULA MARZAGÃ0 CASADE] - LOBO!!AJÓKiOS DE ANATOMIA - MOR CCB SD 3667/20]9
dolo UNIV.' FEDERAL DE SANTA CATARnqA

SN ç9WPIÇnçqQ CAMPUS UNIVERSITÁRIO
CEP 88040-900 sc

Florianópolis
Construção em alvenaria pica de laboratório 'de anatomia.

Laudo

Base Lega! 03 - DECRETO n' 97458 de 1 1/01/1989
OI - LEI n' 1234 de 14/1 1/1950
OI - LEI n' 8 1 12 de 1 1/12/1990

OI - LEI n' 8270 de 17/12/1991
47 - ORIENTACAO NO1tMATIVA n' 4 de 14/02/2017

04,- PORTARIA n' 3214 de 08/06/1978
48 - NORMA REGULAMENTAR n' 1 5 de 08/06/1978
Ambiente

Laudo Técnico Perjçj41 Qualitativo Individual

TIDO dé !aqdQ

De$çdç$ç} çéçoiçp

Avaliação Ambiental
Instrumento de medição



Habitual

Imagens
em

uivo PD

ComentáJ'io

IWedidas Corretivas
Medidas Corretivas Neste laboratório são utilizadas substâncias químicas quantitativos. No momento, a

DSST/DAS não possui meios técnicos para as medições Portanto, este.laudo teve sua
conclusão fiindamentada apenas nas substâncias que são qualitativas. Nova avaliação
deverá/ poderá ser feita quando for possível a avaliação quantitativa na UFSC.

A UFSC deverá contratar serviços de terceiros para caracterizar o direito ao
adicional de insalubridade por exposição aos agentes de risco químico: metanol+
fenol'P e fannol, mediante avaliação ambiental quantitativa, como previsto na .
Orientação Normativa 04/SGP/MPOG de 2017, Art. 10 e Nom)a Regulamentadora
NR 15 anexo l l:
. Durante o manuseio dos agentes químicos deverão ser utilizados os seguintes EPls:
l Calçado de segurança impermeável, com resistência química? com propriedades
antiderrapantes; 2. Luva para proteção contra agentes químicos; 3. Vestimenta tipo
Avental de segurança; 4. Óculos de segurança; 5. Respirador com hltro químico para
vapores orgânicos
- Os EPls deverão obrigatoriamente ser limpos e mantidos em çondi?ões adequadas
de uso. Inspecionar periodicamente, realizar manutenções e/ou substituições de
equipamentos danificados;

Os servidores deverão ser treinados quanto à utilização, exigên?ia e conservação dos
EPls; - Instalação e manutenção dos seguintes Equipamentos de Proteção Coletiva -
EPCs: 1 . Lava'Olhos de emergência; 2'Capela Química. ? O manuseio dos agentes
químicos deverá ser feito, prioritariamente, em capela química;.
'Todas as atividades administrativas, em que não haja necessidade de exposição aos
agentes insalubres, deverão ser realizadas êm ambiente.separado ao do setor; - Os .
pmdutos químicos' (embalagem inclusive) após sua utilização deverão ser descartados
em conformidade com as recomendações do fabricante e de acordo com as nomlas
ambientais da UFSC;
- As medidas corretivas/ recomendações aqui apresentadas estão relacionadas aos
agentes insalubres de acorda com Nk-15. Isto não significa que não.possa haver riscos
de outra natureza. Caso soam identiülcados outros riscos, a DSST deverá ser
comu

Resultado

Existe expQ$1çêg ê..Blplçg.gg.!iliç9.! Sim

Observação A exposição aos riscos, bem como a habitualidade foram.firmadas conforme
declaração anexa assinada pelo servidor, sua cheüla imediata e pela direção da
unidade.
Compete ao gestor de Unidade Administrativa: Acadêmica, ou de.Orgãos
Suplementar;s verificar a exposição e habitualidade ao(s) fator(es) de fisco(s)
supramencionado(s) antes da emissão de portaria de concessão dos adicionais.
A portaria de concessão deverá obedecer ao anexo l da Portaria Nom)ativa N'
587GW2Q !} 91Lj!!Z.!11bgigl@

A exl)osjçãa é ipdenj4áyg!!. Não

Data da avaliação: 27 de Fevereiro de 2019
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

"'eml'm=$ÇIMH HFgw :â:?:r"'
TELEFONE: (048) 3721-4260
E MAIL: das@contato.ufsc.br

DECLARAÇÃO
PARA FINS DE EMISSÃO DE IAUDO INDIVIDUAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE

Departamento: Departamento de Ciências Morfológicas - MOR
mía -

Função Gratificada ou Cargo de Direção: Função Gratificada 001 - jchefia de departamento)
Portaria 11348/2017/GR

SIAPE: 3549297
Cargo: Professora Adjunto IV Jornada de tra balho: DE 40h
Este campo deve ser preenchido:

local informando os principais riscos envolvidosL -- Descrição básica das atividades po
risco químico: manipulação deLocal de trabalho Laboratórios de Anatomia 1, 2 e 3

formol, metanol e fenol diariamente, de acordo com laudo pericial ne 002/DDAS/08

- Declaro que a exposição habitual aos riscos químicos se dá por tempo superior a metade
da jornada de trabalho mensal.

OBS: Este formulário deverá ser preenchido, assinado e encaminhado a DSST/DAS/SEGESP

Data: 02/01/2019

Assinatura do servidor

Assinatura da chefia
Mana Bressat:

Dintora em exercício do CCBimediat

Assinatura e carimbo do diretor da

PraFCrisüne Mana Bressan
Diretora em exerdcio do CCB
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