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PORTARIA GS-022, de 31 de julho 2013 

  

  
  

  Cria a Central de Obras e estabelece critérios e 
procedimentos para solicitação de materiais e serviços à 
Central de Obras da SAS, e dá outras providências.  

 

 

  

 

O SUPERINTENDENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, considerando: 
 

 a necessidade de maior integração entre as áreas que atuam 

nas Obras e Manutenção na SAS;  
 a busca da elevação dos níveis de efetividade, eficiência, 

eficácia e economicidade; 

 a relevância da implantação de um processo de programação 
de compras e serviços para o bom funcionamento de todas as 

Divisões da SAS; 
 usando de suas atribuições legais cria a Central de Obras da 

SAS, cujas atribuições e responsabilidades passam a ser 

elencadas na presente Portaria. 
 
 

 

Artigo 1o - Das Definições e Competências  

 
§ 1º - A Central de Obras é a associação concomitante dos funcionários 
operacionais da SAS, que contribuem para uma ação coordenada na 

realização de determinado trabalho, bem como atuam no controle de 
materiais de uso comum nas áreas de manutenção da SAS;   
 

§ 2º - O gerenciamento da Central é de responsabilidade do Engenheiro, a 
quem compete orientar os funcionários quanto à adequada 
operacionalização dos serviços solicitados à Central de Obras;  

 
§ 3º - Os funcionários ocupantes de cargos de  Chefia/Encarregatura das 

áreas de Manutenção, deverão assegurar que todos os funcionários que 
trabalham com manutenção, sejam capazes de identificar e/ou assimilar 
os riscos a que estão expostos e que saibam utilizar os EPI’s adequados à 

tarefas que executam; 
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§ 4º - Os funcionários operacionais de que trata o § 1º desta Portaria, 

abrangem as funções de: 
 Engenheiro; 
 Supervisor  Técnico de Manutenção; 

 Técnico de Manutenção e Obras; 
 Técnico para Assuntos Administrativos; 
 Auxiliar Administrativo; 

 Auxiliar de Manutenção e Obras; 
 Auxiliar de Serviços Gerais; 

 Pintor; 
 Eletricista; 
 Pedreiro; 

 Marceneiro; 
 Encanador; 

 Serralheiro.  
 
§ 5º - Compete aos funcionários que compõem a Central de Obras 

observar as Normas Regulamentadoras, especialmente a NR-06 e NR-07, 
bem como as regras gerais de segurança no trabalho, com destaque para: 
 

I - Trabalhar com atenção evitando distrair-se. A distração é um dos 
maiores fatores de acidentes;  

II - Não brincar em serviço. As brincadeiras devem ser reservadas para 
horas de folga; 
III - Usar óculos protetores sempre que o trabalho assim o exigir;  

IV - Fazer tudo com tempo para trabalhar bem e com segurança. A pressa 
é companheira inseparável dos acidentes; 
V - Quando não souber ou tiver dúvida sobre algum serviço, perguntar ao 

seu Chefe ou Encarregado, para prevenir possíveis acidentes; 
VI - Evitar por as mãos em lugares perigosos; 

VII - Manter materiais e ferramentas organizados na obra, como por 
exemplo: não deixar tábuas com pregos espalhadas pela obra porque 
podem ser causa de sérios acidentes; 

VIII - Comunicar ao Encarregado toda e qualquer anormalidade ou defeito 
que notar na máquina ou ferramenta que for utilizar; 

IX - Não improvisar ferramentas, procurar uma que seja adequada para o 
serviço em questão; 
X - Utilizar ferramentas em bom estado de conservação, para prevenir 

possíveis acidentes; 
XI - Não comparecer ao trabalho após a ingestão de bebida alcoólica; 
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XII - Não fumar perto de materiais inflamáveis e/ou explosivos; 
XIII - Não ingerir bebida alcoólica durante o expediente de trabalho; 
XIV - Cooperar com os companheiros em benefício da segurança de todos 

e seguir as orientações do Chefe ou Encarregado; 
XV - Usar os equipamentos de proteção necessários ao trabalho para 

prevenir acidentes e evitar doenças profissionais; 
XVI - Atender às recomendações dos membros da CIPA e do Chefe ou  
Encarregado; 

XVII - Todos os funcionários deverão ter o controle de sua saúde de acordo 
com os riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência legal 
prevista no art. 168 da CLT, está respaldada na Convenção 161 da 

Organização Internacional do Trabalho. 
 

 
 
§ 6º - Todos os funcionários que trabalham com serviços de manutenção 

deverão estar orientados e cientes sobre a utilização correta de cada EPI, 
guarda e conservação, cabendo-lhe: 

 

I - Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;  

II - Responsabilizar-se pela guarda e conservação;  

III - Comunicar ao Chefe imediato qualquer alteração que o torne 
impróprio para uso; e,  

IV - Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.  

 
§ 7º - Para a seleção de EPI’s nas Atividades de Manutenção deverão ser 

observadas as condições de riscos existentes no local de trabalho;     

                                 

§ 8º - Somente equipamentos de proteção individual aprovados e 

selecionados  pela Engenharia de Segurança (SESMT) poderão ser 
utilizados na SAS; 

 

§ 9º - A seleção de EPI’s deve ser revisada anualmente e/ou sempre que 
houver mudanças que influenciem tal seleção.  
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Artigo 2º - Dos Materiais de Consumo e Ferramentas de Uso Comum 

 

 
§ 1º - Compete à Central de Obras a aquisição e estocagem dos materiais 
de consumo, de uso comum a todos os serviços de manutenção da SAS, 

tais como serviços de reformas em geral, de pinturas, de marcenaria, de 
serralheria, de hidráulica, etc. A aquisição desses materiais será através 
de "Processo Licitatório". A solicitação de materiais será de 

responsabilidade do funcionário da Central de Obras a quem compete 
também a guarda e gerenciamento desses insumos, os quais serão 

estocados no "Depósito de material de consumo da Central de Obras".    
 
§ 2º - As solicitações de materiais de consumo de uso comum, deverão ser 

realizadas pelas chefias, ou outro funcionário designado, e serão feitas 
eletronicamente, por meio do e-mail:  depositodeobras.sas@gmail.com 

Na solicitação deverá constar a descrição do material, quantidade, local de 
utilização e o responsável pela retirada do material. O funcionário da 
Central consultará o estoque e dispensará o material solicitado;  

 
I - Após a retirada do material e a devida baixa no controle de estoque, o 
funcionário da Central retornará o e-mail do solicitante informando a data 

e horário da retirada dos materiais; 
 

II - Em casos de situações não previstas ou não acessibilidade ao serviço 
de e-mail, poderá ser utilizado o formulário em papel, (Anexo 1), devendo 
preencher corretamente os campos com as informações solicitadas;  

 
III - Não constando no estoque o material solicitado, a área solicitante 
será informada da previsão de chegada do mesmo; 

 
IV - Em se tratando de material não previsto no estoque, a Central 

realizará a compra em caráter excepcional, mediante justificativa da área 
solicitante que será anexada na Requisição de Compra.   
 

§ 3º - As ferramentas de uso comum armazenadas na Central (furadeiras, 
martelo rompedor, etc.), serão requisitadas, exclusivamente, pelo 

formulário em papel devidamente preenchido pela chefia. O formulário 
ficará retido na Central até a efetiva devolução e avaliação do 
equipamento. 
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Artigo 3º - Das solicitações de serviços à Central de Obras 
 

 
§ 1º - A emissão e o encaminhamento dos pedidos de serviços à Central de 
Obras competem às Chefias Técnicas das Divisões da SAS;  

 
I - As solicitações de serviços deverão ser encaminhadas à Assessoria do 
Gabinete e/ou Divisão Administrativa para apresentar em reunião do 

Grupo responsável pela análise das solicitações de serviços à Central de 
Obras;  

 
II - As solicitações recebidas serão analisadas pelo Grupo, quanto a 
pertinência e conveniência, e emissão de parecer, favorável ou não. Em 

sendo favorável, será definida a forma de execução, ou seja, realizada pela 
Central ou se haverá necessidade de contratação do serviço solicitado. 
Após essas definições será encaminhada ao Gabinete para deliberação do 

Superintendente; 
  

III - A prioridade no atendimento das demandas de serviços pela Central 
de Obras será pela ordem de envio da solicitação e, em casos excepcionais 
poderá ser priorizado os pedidos de contratação de serviços encaminhados 

a posteriori, desde que justificados pela iminência de retardamento da 
execução de atividade essencial, ou, ainda, por situações que requeiram 

emergência de atendimento, a fim de evitar prejuízos ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens.  
 

IV - Nos casos de serviços por empresa contratada, todas as providências 
deverão ser tomadas pela área interessada, lembrando que serviços que 

demandam de elaboração de projeto, antes da aceitação do mesmo pela 
área, deverão ser submetidos à análise e aprovação do Eng.º da SAS, a 
quem compete o acompanhamento e a fiscalização do serviço/obra.  

 
V - Quando pertinente, o projeto deverá ser submetido à Seção de 
Informática da SAS para a análise competente. 
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Artigo 4º - Da Composição e Competência do Grupo de Análise  

 
 

§ 1º - O Grupo de Análise das solicitações de serviços à Central de Obras, 
terá a seguinte composição:   
    

 
I- Membros Titulares: 
 

GS 
Maria da Penha Alves Pessôa 

Regina Célia Dalla Costa 

DVADM 

Eliseu Oseas Ribeiro 

Eng.º Felipe  Chagas Carvalho 

Vera Lucia Nepomuceno 

DVFINAN Hamilton Pedroso dos Santos 

DVALIM 
Maria Aparecida Loureiro de Oliveira 

João Gabriel dos Santos  

DVPROSO 
Marília Rita Ribeiro Zalaf  

Luiz Carlos Bastos 

DVCRECHES Maria Clotilde Magaldi 

 

 
II - Membros Suplentes 

 

GS 
Maria da Penha Alves Pessôa 

Regina Célia Dalla Costa 

DVADM 

Geraldo Pereira Dias 

Heber dos Santos Sena  

Aldo Luiz Cremonini 

DVFINAN Márcio Tavares do Nascimento 

DVALIM 
Cibele Vany da Silva 

Emilio de Francesco 

DVPROSO 
Rosana Ap. Campanhã da Silva 

Gilvan Ribeiro de Almeida 

DVCRECHES 
Denise Assis Bandeira de Melo  

Técnico de Manutenção e Obras   

 

 
§ 2º - O Grupo se reunirá, em princípio, semanalmente, às 10h30 de 

sexta-feira.  
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§ 3º - Compete ao Grupo de Análise  a elaboração dos Relatórios Mensais 

das realizações e posicionamento dos serviços realizados pela Central de 
Obras. 
  

 
 
Artigo 5º - Disposições Gerais  

 
 

§ 1o - Os casos omissos nesta Portaria serão analisados pelo Grupo de 
Análise e deliberados pelo Superintendente da SAS. 

 
§ 2o - As determinações estabelecidas e prazos estabelecidos neste 
documento deverão ser observados por todos os funcionários da SAS. 

 
I - Caberá à Chefia Imediata a responsabilidade do cumprimento do 

disposto nesta Portaria, por todos os funcionários sob sua subordinação. 
 
§ 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas 

as disposições em contrário.  
 

 
São Paulo, 31 de julho de 2013 

 
 
 
 
 
 

Prof.Dr. Waldyr Antonio Jorge 
Superintendente 

Superintendência de Assistência Social 
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ANEXO  1 

 

FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

DEPÓSITO DA CENTRAL DE OBRAS - SAS 

 

Nome do Solicitante: _____________________________________________________ 

Número USP: ___________________________________________________________ 

Cargo/Função: __________________________________________________________ 

Funcionário indicado para retirar os materiais: _______________________________ 

Material / Ferramenta Quantidade Finalidade / Local de uso 

   

   

   

   

   

   

   

 

                                           São Paulo, _____ de ______________________ de ________. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável solicitante 

 

 

 

Material / Ferramenta retirado da   

Central em 

______/______/______ 

às ______:______ 

Material / Ferramenta devolvido à  

Central em 

______/______/______ 

às ______:______ 

(assinatura com carimbo) 
 

 


