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Atribuições COSAT 
Conforme Portaria nº 1992, de 19 de maio de 1997 

• Analisar as condições de trabalho e do meio ambiente; 

• Realizar o levantamento das condições ambientais, 
elaborando mapa de riscos ambientais; 

• Realizar inspeção nas dependências da Unidade notificando 
os serviços de segurança e de saúde do trabalhador; 

• Investigar as causas dos acidentes de trabalho (incluindo o de 
trajeto) e das doenças relacionadas ao trabalho; 

• Sugerir as medidas de prevenção de acidentes e/ou 
incidentes do trabalho;  

• Fiscalizar e discutir as formas de produção e de organização 
do trabalho, visando garantir a saúde, a segurança dos 
trabalhadores e a qualidade do meio ambiente. 



Título III, Artigo 3º, parágrafo XV 
 Conforme Portaria nº 1992, de 19 de maio de 1997 

 XV – propor, na forma do Art. 33, a interdição, o embargo ou 
a recusa de ambientes ou processos de trabalho e/ou 
máquinas, que apresentem risco grave e iminente. 

 § 1º - Considera-se risco grave e iminente toda condição 
ambiental de trabalho que possa causar acidente ou doença 
do trabalho e/ou profissional com lesão à integridade física 
ou psíquica do trabalhador. 

 § 2º - O trabalhador, na constatação de risco grave ou 
iminente na execução de seu trabalho, deverá encaminhar 
denúncia à COSAT de sua Unidade para que a mesma tome 
as medidas cabíveis. 



Motivação  

• Melhoria dos ambientes da unidade; 

• Revitalizar o imagem da COSAT no ICBS; 

• Despertar o interesse pela cultura de 

segurança, promovendo um olhar crítico 

sobre os riscos a que estamos expostos. 

 



Metodologia 

  Elaboração de relatórios de inconformidades 
com base nas Normas Regulamentadoras e nas 
legislações específicas.  

  A caracterização de riscos foi realizada em 
todos os ambientes a partir da Matriz de Risco de 
Morgado1, para suas identificações de grau a 
partir da relação severidade x frequência. 

 
1- MORGADO, C.R.V; “Gerência de riscos” Rio de Janeiro: SEGRAC – Núcleo de Pesquisa em Engenharia de Segurança, 

Gerenciamento de Riscos e Acessibilidade na UFRJ, 2000. 



Classificação do risco 



Relatórios 

Ex.:  

Risco: Obstrução da passagem de emergência, sinalização 
inadequada e portas de fuga inadequadas.  

Tipo de Risco: Acidente  

Severidade: IV  

Frequência: E  

Grau de Risco: 5  

Recomendações: Desobstruir a passagem, atendendo à Lei 
Complementar 14376/2013- PPCI/RS e as Normas NR 8, 
NR 17 e NR 23.  

Ação Sugerida: Remoção dos móveis e equipamentos e 
colocação de portas corta-fogo e adequação da sinalização 



RELATÓRIO DE TRABALHO DA COSAT/ICBS  
Departamento de Microbiologia , Imunologia 
e Parasitologia  

C:/Users/Rui Muniz/Desktop/Encontro de Saúde/+relatório Microbiologia versao final impressao.pdf


Resultados 

• Mobilização de um grupo crescente de pessoas 
da comunidade do ICBS em prol da segurança e 
saúde; 

• A COSAT hoje é referência de interesse  e 
resolutividade nos assuntos relacionados ao 
ambiente de trabalho. 

• Encaminhamento de Relatório de Não 
Conformidades à Direção do ICBS e, pelo não 
encaminhamento de resoluções, foi feita 
denúncia no Ministério Público Federal de 40 
Laboratórios e 40 Gabinetes, onde foi criada Ação 
Civil Pública contra a UFRGS. 
 



Próximos Passos 

• Conclusão dos Relatórios de Laboratórios e 
Gabinetes dos Departamentos 

• Análise de Áreas Coletivas e de Uso Comum 
a partir de Listas de Verificação de 
Conformidade de Ambientes e Edificações e 
Saúde e Segurança dos Trabalhadores 

  

 

                Ambiente e Edificação              SST 

• Confecção de Relatório das Áreas Comuns 
 

 

C:/Users/Rui Muniz/Desktop/Encontro de Saúde/Questionário Ambiente e Edificações - ASSUFRGS.doc
C:/Users/Rui Muniz/Desktop/Encontro de Saúde/Questionário SST - ASSUFRGS.doc


Agradecimentos 

• Colaboradores da COSAT: 

 

Ana Maria Braga (ICBS) 

Eudira da Luz (ICBS) 

Rui Muniz (Sindicato) 

Gerson Rocha (DAS) 



Relato de Experiência 
COSAT/ICBS 

Maria da Glória Tavares; Tânia Peres; Taiane Garcia; Silvia Pavan; 
Clarissa Noro; Giovana Finger; Bianca Mastrantonio; Wânia Partata; 
Leonardo Jung; Luiz Alcido. 


