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RECOMENDAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº XX, 

DE 16 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

 

O CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS 

(CONSCCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no 

uso de suas atribuições e considerando: 

 as deliberações ocorridas em sua nona sessão ordinária, realizada no dia 

16 de outubro de 2017;  

 o disposto nos Artigos de 68 a 70 da Lei 8.112/1990;  

 o disposto no Artigo 12 da Lei 8.270/1991;  

 o disposto na  da Lei 1.234/1950;  

 o disposto no Decretos da Presidência da Republica número 81.384/1978 

e 97.458/1989;  

 o disposto na Orientação Normativa número 6, de 18/03/2013 da 

Secretaria de Gestão Pública, Ministério do Planejamento (SGP/MP); e 

 a necessidade de uma politica de insalubridade única a todas as unidades 

da UFABC. 

 

 

DECIDE: 

 

Recomendar ao reitor da Universidade Federal do ABC a criação de um grupo 

de trabalho (GT) que possa estudar a questão da insalubridade a que estão expostos os 

docentes, servidores técnicos administrativos, servidores técnicos de laboratório a alunos de 

graduação e pós-graduação; 

Recomenda-se que tal grupo deva pensar as particularidades ligadas a 

insalubridade de cada unidade da UFABC e propor uma politica única para todas elas; 

Sugere-se que participem de tal GT: 

a) um representante da Divisão de Saúde e Qualidade de Vida (DSQV) da 

SUGEPE; 

b) um representante da Divisão de Segurança do Trabalho (DST) da PU; 

c) um representante da Comissão de Gestão de Resíduos da UFABC (CoGRe); 
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d) um representante da Comissão Interna de Biossegurança - CIBio; 

e) um representante da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP); 

f) um representante da Coordenadoria dos Laboratórios Didáticos (CLD) 

g) os Diretores de Centro ou alguém indicado por eles; 

 

 

 

Ronei Miotto 
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