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O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) 

Foi elaborado em cumprimento ao que estabelece a Lei 6514/77, 

Portaria 3.214/78 (NR-9) do Ministério do Trabalho. 

Esta Norma Regulamentadora - NR-09 estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 

instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando à preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, 

avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes 

no trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos 

recursos naturais. 

 

O PPRA tem como objetivo, acima de tudo, a identificação dos riscos em 

cada ambiente de trabalho, com vistas á tomada de decisões que a curto, 

médio e longo prazo, visam à solução dos problemas ambientais detectados, 

que venham trazer agravos á saúde do trabalhador, causar acidentes do 

trabalho, ou até mesmo causar danos materiais ao patrimônio da Empresa. 

Para efeito desta NR consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, 

químicos, acidente, ergonômicos e biológicos existentes nos ambientes de 

trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e 

tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

 

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da 

Empresa no campo da preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NRs, em 

especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 

PCMSO previsto na NR-7. 

As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada 

estabelecimento da Empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a 

participação integrada dos funcionários, para a resolução dos problemas 

detectados, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das 

características dos riscos e das necessidades de controle. 

As atividades deverão ser desenvolvidas de acordo com Cronograma, 

estabelecendo metas e prioridades de resolução. 

O presente Programa deverá ser revisado anualmente em atendimento a 

legislação. 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 
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2 - IDENTIFICAÇÕES DA EMPRESA 

 

  

 
 
 

MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO 
CNPJ: 24.852.675/0001-27 

 
 

 

CNAE ATIVIDADE GRAU DE RISCO 

84.11-06 Administração Pública 01 

ATIVIDADE SECUNDÁRIA 

- - - 

 
ENDEREÇO 

 

AVENIDA José Dias Guimarães, Nº 535  

BAIRRO  Centro 

CIDADE  Rio Quente - TO 

 
SECRETARIAS 

 

Secretária de Ação Social Secretária de Governo 

Secretária de Administração Secretária de Infraestrutura 

Secretária de Água e Esgoto Secretária de Juventude, Esporte e Lazer 

Secretária de Controle Interno Secretária de Meio Ambiente 

Secretária de Educação Secretária de Saúde 

Secretária de Finanças Secretária de Turismo, Cultura e Eventos 
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 A norma Regulamentadora – NR-9 estabelece a obrigatoriedade da 
elaboração e implementação do programa de prevenção de riscos ambientais 
que tem como objetivo à preservação da saúde e da integridade física dos 
trabalhadores, fornecendo parâmetros legais e técnicos, tendo em 
consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e consequentemente o controle da 
ocorrência dos Riscos Ocupacionais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho.  
 

O Programa não se resume apenas em atender as exigências da 
Legislação, como também visa apresentar sugestões e recomendações 
técnicas adequadas à sua realidade, tornando o ambiente laboral mais 
saudável, prevenindo os acidentes do trabalho e as doenças profissionais 
ocupacionais, evitando perdas, gerando bem estar e influindo positivamente na 
melhoria da qualidade e da produtividade.  
 

Para tanto, deverá ser colocado em prática um Programa de Segurança 
e Saúde que obedecerá as Normas de Segurança, atendendo as NRs e a 
legislação especifica do Estado. Definindo atribuições, responsabilidades e 
autoridade ao pessoal que administra, desempenha e verifica atividades que 
influem na Segurança e que intervêm no processo produtivo; determinar as 
medidas de proteção e prevenção; definir as medidas de proteção a 
implementar em função do risco; fazer a previsão dos riscos que derivam do 
processo de execução dos serviços.  
 

O PPRA é documento fundamental para elaboração do PCMSO – 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto na NR -7. 

 
 
 
 
 
              Obedecer ao disposto na Portaria nº25 de 29/12/94 republicada em 
15/02/95 em vigor a partir de 15/08/95.  
A preparação e adequação estarão a cargo da J. F. Peres Ranieri - ME, 
contratada para dar continuidade ao cumprimento da NR-9. 
 
 
 
 
               A empresa de posse dos problemas levantados no PPRA elaborará 
um cronograma com previsão de prazos para a sua efetivação e solução dos 
problemas apontados e com a participação dos gerentes das áreas envolvidas. 
Os registros das ações serão mantidos na Gerência Administrativa e deverão 
ser mantidos arquivados durante no mínimo 20 (vinte) anos. A empresa deverá 
fazer a divulgação das soluções através dos meios de comunicação existentes 
na empresa. 

3 – OBJETIVOS 

4 – ORGANIZAÇÃO 

5 – ESTRUTURA DO PPRA 
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               O cronograma será avaliado nas reuniões mensais da CIPA, e 
soluções previstas não executadas nos prazos, serão reprogramados em 
função da complexidade dos mesmos. 
                      Problemas de longo prazo serão avaliados, no mínimo, uma vez 
por ano, junto com a revisão do PPRA, por inclusão de novos fatos ou 
auditorias. 
 
                A avaliação do programa deverá ocorrer periodicamente no mínimo 
uma vez por ano para verificar o andamento dos trabalhos e o cumprimento 
das metas estipuladas no programa. Deverão ser considerados como forma de 
avaliar a eficácia do programa os resultados dos exames médicos previstos na 
NR-7. 
 
 

 

 
            Serão priorizadas as medidas de controle coletivo para neutralização ou 
eliminação dos agentes nocivos à segurança e saúde dos trabalhadores. 
 

Quando comprovada a inviabilidade técnica ou econômica para 
implementação da proteção coletiva, a empresa fornecerá EPIs conforme 
procedimentos específicos para as áreas envolvidas. 
 
 
 
 
             
 
           Deverá ser executado monitoramento das necessidades, bem como das 
condições ambientais para detectar alterações que possam vir modificar os 
parâmetros e que possam agravar ou criar situações de risco a segurança e 
saúde dos trabalhadores. 
 
           Situações de risco grave e eminente serão comunicadas a gerência da 
área envolvida, que deverão tomar medidas para eliminação do agente 
causador, sob risco de interdição da máquina, equipamento ou atividade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 – MEDIDAS DE CONTROLE 

7 – MONITORAMENTO 
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O presente trabalho consiste das etapas abaixo relacionadas, as quais 

serão gerenciadas pela direção do J. F. Peres Ranieri - ME. 

 
ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS 

 Identificação de riscos potenciais, nas fases de projeto, métodos ou 

processos de trabalho modificados, com a introdução de medidas de proteção 

que possibilitem a eliminação ou redução dos riscos levantados.   

 
RECONHECIMENTO DOS RISCOS 

 Estes serão definidos com base nos seguintes agentes descritos a seguir: 

 a) Agentes Físicos - São diversas formas de energia como ruído, temperaturas 

extremas, vibrações, pressões anormais, radiações não ionizantes etc. em que 

os funcionários possam estar expostos.  

b) Agentes Químicos - São substâncias químicas ou produtos, tais como 

poeiras, vapores, gases, neblinas etc., e que penetram no organismo por vias 

respiratórias ou por absorção pela pele ou por ingestão.  

c) Agentes Biológicos - São bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, 

vírus etc., causadores de doenças do tipo: viroses respiratórias, eruptivas, 

rubéola, gripe, febre amarela, raiva, hepatites virais, tétano, leptospirose, 

micoses, doenças parasitárias, etc. 

d) Agentes Acidentes – São perfurações com materiais perfuro cortantes, 

arranjo físico inadequado, risco explosão, risco de queda, escorregão, etc... 

e) Agentes Ergonômicos – São Levantamento manual de peso em excesso, 

estress físico e metal, Transporte de peso. 

 
AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR FUNÇÃO  

Estas avaliações serão realizadas para comprovar o controle da 

exposição ou a existência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento 

ou para dimensionar a exposição dos funcionários.   

 

 

 

8 – DESENVOLVIMENTO  
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CONTROLE DOS RISCOS 

O controle será feito obedecendo as seguintes etapas: 
 
a) Analise dos dados contidos no PCMSO (Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional);  
b) Implantação de medidas de proteção coletiva;  
c) Utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual); 
 d) Treinamento e reciclagem em cursos e palestras. 
 
PERIODICIDADE E AVALIAÇÃO DO PPRA 
 

Anualmente deverá ser avaliado com o objetivo de verificar se forem 
cumpridas todas as metas descritas no plano de ação, e se as medidas de 
controle adotadas eliminaram, neutralizaram ou reduziram os riscos e/ou houve 
o surgimento de novos riscos nos diversos ambientes de trabalho. 
 
 
 
 

Nível de pressão sonora - ruído: de acordo com o anexo 1 da NR15, 
foram realizadas medições nos postos de trabalho, com leitura feita próxima ao 
ouvido do trabalhador, operando no circuito de compensação (A) e resposta 
lenta SLOW. 
 
 
 
 

DOSIMETRO 

Foi utilizado para auxiliar no levantamento das condições ambientais um 

aparelho de medir o nível de pressão sonora da marca INSTRUTHERM, - 

Modelo: DOC – 500 curvas A e C, com resposta lenta (SLOW) e resposta 

rápida (FAST). 

TERMOMETRO 

O termômetro de globo digital datalogger é um instrumento fundamental e 

obrigatório em higiene ocupacional industrial. Usado para o controle dos limites 

de exposição ao calor ( stress térmico ) em atividades e operações insalubres 

ou não 

 
 
 
 

10 – APARELHOS UTILIZADOS 

9 – METODOLOGIAS DOS LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

11 – IDENTIFICAÇÕES DOS CARGOS E FUNÇÕES 
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GABINETE DO PREFEITO 

 
CARGO: PREFEITO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Prefeito, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza atividade burocrática no setor de trabalho, administra a Prefeitura Municipal, fixando políticas globais e setoriais; 
Administrar os impostos recolhidos, bem como os orçamentos recebidos das esferas estadual e federal para aplicá-los em melhorias nas cidades; 
Atuar nas áreas burocráticas administrativas e executivas referentes ao âmbito das cidades; 
Tomar medidas para melhor zelar pela limpeza da cidade, além de atender as demandas das áreas da educação, da saúde, do transporte, da cultura e 
outros; 
Apresentar projetos de lei à Câmara Municipal, além de promulgar, sancionar ou vetar leis que já tenham passado por votação entre os vereadores. Caso 
uma decisão legislativa seja inconstitucional, é dever do prefeito vetar o artigo em questão; 
Dentre outras atividades inerentes ao cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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 CARGO: VICE - PREFEITO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Vice-Prefeito, desempenhando as seguintes funções: 
Coordena e promove a representação social e política do município, assessora o prefeito em suas relações com os órgãos da administração municipal, 
fundações e autarquias e outras instituições públicas e privadas. Supervisiona, controla, distribui, fiscaliza e coordena o serviço desenvolvido no gabinete do 
prefeito. 
Dentre outras atividades inerentes ao cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico em Informática, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar, orientar, controlar e realizar serviços nos laboratórios de Informática das Escolas Municipais, atendendo alunos e professores, efetuando 
treinamento, repassar conceitos básicos de segurança;  
Orientar outros servidores, quando solicitado, sobre treinamentos de lógica de programação, conceitos básicos de rede, desenvolver aplicações no 
Microsoft Excel e Microsoft Word, criação e manutenção de banco de dados em ambiente Windows;  
Elaborar analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando cálculos, lançamentos, ajustamentos e outros efeitos comparativos 
disponíveis nos programas;  
Instalação de software; 
Estudar processos de complexidade média, relacionados com assuntos de caráter geral ou específico da repartição, preparando expediente que se fizer 
necessário, sob orientação superior;  
Elaborar e digitar textos solicitados pelo seu superior;  
Ter conhecimento básico sobre Internet e o funcionamento dos principais serviços;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Analista em Administração, desempenhando as seguintes funções: 
Desenvolver estudos, análises comparativas e sistemáticas na área organizacional e financeira, participando do desenvolvimento do planejamento da 
organização, acompanhando novas tecnologias e propondo práticas de racionalização de custo e processos administrativos, executando o controle 
orçamentário e realizando cálculos financeiros para buscar melhor relação custo X benefício, objetivando a consecução dos objetivos, metas e resultados. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: ADVOGADO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Advogado, desempenhando as seguintes funções: 
Representar o município em qualquer instância judicial, atuando nos efeitos em que a mesma seja autora ou ré, assistente, oponente, ou simplesmente 
interessada; Participar de inquéritos administrativos e dar orientação na realização dos mesmos; 
 Efetuar cobrança judicial da Dívida Ativa;  
Emitir, por escrito, os pareceres que lhe forem solicitados, fazendo os estudos necessários, nos campos da indagação, nos campos da pesquisa da doutrina, da 
legislação e da jurisprudência, de forma a apresentar um pronunciamento devidamente fundamentado e jurídico;  
Responder a consultas sobre a interpretação de textos legislativos que interessarem ao Serviço Público Municipal;  
 Estudar assuntos de direito, de ordem geral ou específica, de modo a habilitar o município a solucionar problemas administrativos; 
Estudar e redigir minuta, termos de compromisso e responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamentos, convênios, atos que fizerem 
necessários à legislação municipal; 
Estudar e redigir minuta, desapropriações, ações de pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem 
como, elaborar anteprojetos de lei e decretos, justificativas de veto, regulamentos; 
 Proceder ao exame dos documentos necessários à formalização dos títulos supracitados, proceder a pesquisas tendentes a instruir processos administrativos que 
versem sobre assuntos jurídicos;  
Emitir pareceres em matérias de natureza trabalhista, sindicais e previdenciárias de interesse jurídico do município. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: MOTORISTA  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros 
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento e segurança;  
Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais 
aos locais solicitados ou determinados;  
Agir com polidez e delicadeza, dentro dos padrões de urbanidade recomendáveis;  
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos ao setor competente, para assegurar o seu perfeito funcionamento;  
Providenciar, sempre que necessário, o abastecimento de combustível, água e lubrificantes;  
Efetuar reparos de emergência e trocas de pneus no veículo, garantindo a sua utilização em perfeitas condições;  
Recolher o veículo após a liberação do chefe do Executivo, estacionando-o corretamente, para possibilitar a sua manutenção e abastecimento;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Carro  75 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
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CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Assistente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária;  
Verificar os registros de pagamentos dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos;  
Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas;  
Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos;  
Sugerir campanhas de esclarecimentos ao público nas épocas de cobrança de tributos municipais;  
Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestações de serviços;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Serviços Gerais, desempenhando as seguintes funções: 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 

NORMA REGULAMENTADORA -15 
ANEXO 13 – PRODUTOS QUÍMICOS 

INSALUBRIDADE: DESCARACTERIZADA 

De acordo com a Norma Regulamentadora - 15, Lei 6.514/77 e Portaria 3.214/78: 
Item: 15.4.1 A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer: 
- Com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; (115.002-2 /14).  
- Com a utilização de equipamento de proteção individual: 

OBS: Não fornecimento de Equipamento de Proteção Individual gera adicional de insalubridade de Grau Médio 20% de acordo com a NR-15 – Atividades e 
Operações Insalubres. 

PERICULOSIDADE: Diante da inspeção realizada no local de trabalho, verificou-se que de acordo com a NR-16, anexos 1,2, (*),3,4,5 da Portaria n. 
3.214/78, o servidor não fica exposto ao risco de vida, não caracterizando assim os fatores que justificam o adicional de PERICULOSIDADE. 
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SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

 
CARGO: ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Analista em Administração, desempenhando as seguintes funções: 
Desenvolver estudos, análises comparativas e sistemáticas na área organizacional e financeira, participando do desenvolvimento do planejamento da 
organização, acompanhando novas tecnologias e propondo práticas de racionalização de custo e processos administrativos, executando o controle 
orçamentário e realizando cálculos financeiros para buscar melhor relação custo X benefício, objetivando a consecução dos objetivos, metas e resultados. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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SECRETARIA DE FINANÇAS 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Fiscal de Tributos, desempenhando as seguintes funções: 
Instruir o contribuinte sobre o cumprimento da legislação tributária;  
Verificar os registros de pagamentos dos tributos nos documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos;  
Fazer plantões fiscais e relatórios sobre as fiscalizações efetuadas;  
Lavrar autos de infração e apreensão, bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e documentos correlatos;  
Sugerir campanhas de esclarecimentos ao público nas épocas de cobrança de tributos municipais;  
Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestações de serviços;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico em Contabilidade, desempenhando as seguintes funções: 
Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e 
orçamentário;  
Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis;  
Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos 
assumidos;  
Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, 
regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Fiscal de Meio Ambiente, desempenhando as seguintes funções: 
Fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, 
conforme seja o caso, decorrentes de seus atos;  
Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas aos achados em violação à legislação ambiental vigente no Município;  
Requisitar, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização própria Secretaria do Meio Ambiente;  
Programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  
Analisar e dar parecer aos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos processuais de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município;  
Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;  
Proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através da instauração de Processo Administrativo;  
Instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental;  
Emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos para embasamento dos processos administrativos ambientais, fazendo o devido acompanhamento até 
encaminhamento para o Chefe do Setor/Departamento;  
Repassar aos Fiscais do Meio Ambiente as diretrizes necessárias ao desempenho das fiscalizações e controle de atividades e serviços degradadores ou poluidores 
fazendo o acompanhamento do desempenho destes;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Assistente Social, desempenhando as seguintes funções: 
Promover políticas de assistência social no Município, de acordo com as necessidades básicas da Municipalidade em consonância com as diretrizes de 

governo, a Lei Orgânica de Assistência Social e as orientações e deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social;  

Propor e gerenciar convênios com instituições públicas, privadas ou organização da sociedade civil consoante os objetivos que definem as políticas de 
assistência social; 
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e 
recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional 
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Prestar assistência à saúde mental, bem como atender e orientar a área educacional e organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando 
técnicas psicológicas para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico.  
Estudar e avaliar indivíduos que apresentem distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 
apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento;  
Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à vida comunitária;  
Realizar trabalhos de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo;  
Realizar anamnese com os pais responsáveis. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: MOTORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros 
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento e segurança;  
Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais 
aos locais solicitados ou determinados;  
Agir com polidez e delicadeza, dentro dos padrões de urbanidade recomendáveis;  
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos ao setor competente, para assegurar o seu perfeito funcionamento;  
Providenciar, sempre que necessário, o abastecimento de combustível, água e lubrificantes;  
Efetuar reparos de emergência e trocas de pneus no veículo, garantindo a sua utilização em perfeitas condições;  
Recolher o veículo após a liberação do chefe do Executivo, estacionando-o corretamente, para possibilitar a sua manutenção e abastecimento;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Carro  72 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
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CARGO: MONITOR SOCIAL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Monitor Social, desempenhando as seguintes funções: 
Auxiliar na operacionalização de programas sociais de atendimento a migrantes, idosos, deficientes, crianças e adolescentes carentes, meninos de rua e 
infratores; executar, sob supervisão, trabalhos relacionados com as atividades dirigidas a crianças e adolescentes assistidos pela Prefeitura; executar, sob 
supervisão, atividades auxiliares e de apoio à ação social. 
Executar outras atribuições afins 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
 

Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: MERENDEIRA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade;  
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 
condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos;  
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda;  
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;  
Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas;  
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.014 Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Cozimento 
de alimentos 

Forno 
Fogão 

IBUTG Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva Térmica 
Avental Térmico 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
Queimaduras  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva com malha de aço 
Avental de PVC 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza da cozinha Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória 
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CALCULO DE CALOR  
 

Medições realizadas  
 local de Trabalho 

Medições realizadas  
local de Descanso 

Atividade classificada como: Moderada 

Tg 30.8 ºC    /    Tbn = 28.0 ºC 
IBUTG = 28,0 x 0,7 + 30.8 x 0,3 
IBUTG = 19,6 + 9,24 

      IBUTG = 28,84 
Tempo de Permanência: 45 minutos 

Tg 27.8 ºC    /    Tbn = 25.0ºC; 
IBUTG = 25,0 x 0,7 + 27.8 x 0,3 
IBUTG = 17,5 + 8,34 

      IBUTG = 25.84 
Tempo de Permanência: 15 
minutos 

 
Cálculo da taxa de metabolismo média ponderada para uma hora: 
 
M médio = (Mt x Tt + Md x Td) = (28,84x45 +25,84x15) = 250 kCal/h 
                               60                               60  
 
IBUTG = (IBUTGt x Tt + IBUTGd x Td) = (28,84 x 45 + 25,84 x 15) = 28.09 Cº 
                                  60                                               60  

 

CONCLUSÃO:  
Segundo o quadro 2, para M = 250 Kcal/h, o máximo IBUTG permitido é de 28,50ºC. Como o local apresentou 
IBUTG = 28, 09ºC, o limite não oi ultrapassado, estando caracterizada atividade salubre. 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Serviços Gerais, desempenhando as seguintes funções: 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 
 

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Secretário Municipal de Educação, desempenhando as seguintes funções: 
Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades da sua unidade, organizando e orientando os trabalhos, para assegurar o 
desenvolvimento normal das atividades. 
Planejar e coordenar a execução das atividades, prestando aos subordinados informações sobre as normas e os procedimentos relacionados aos trabalhos 
e à situação funcional de cada um;  
Organizar, coordenar e controlar os processos e outros documentos, instruindo sobre a sua tramitação, para agilização das informações; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico em Informática, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar, orientar, controlar e realizar serviços nos laboratórios de Informática das Escolas Municipais, atendendo alunos e professores, efetuando 
treinamento, repassar conceitos básicos de segurança;  
Orientar outros servidores, quando solicitado, sobre treinamentos de lógica de programação, conceitos básicos de rede, desenvolver aplicações no 
Microsoft Excel e Microsoft Word, criação e manutenção de banco de dados em ambiente Windows;  
Elaborar analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando cálculos, lançamentos, ajustamentos e outros efeitos comparativos 
disponíveis nos programas;  
Instalação de software; 
Estudar processos de complexidade média, relacionados com assuntos de caráter geral ou específico da repartição, preparando expediente que se fizer 
necessário, sob orientação superior;  
Elaborar e digitar textos solicitados pelo seu superior;  
Ter conhecimento básico sobre Internet e o funcionamento dos principais serviços;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Coordenador Pedagógico, desempenhando as seguintes funções: 
Coordenar as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, orientando, supervisionando e avaliando essas atividades, para assegurar a 
regularidade no desenvolvimento do processo educativo.  
Realizar estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de 
métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento;’  
Colaborar na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas implicações no processo de coordenação das atividades docentes, 
a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino;  
Supervisionar os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre a execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material 
didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo educativo;  
Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas acumulativas, prontuários e relatórios,  
Assessorar a direção da escola, especificamente quanto às decisões relativas a matrículas e transferências, agrupamento de alunos, organização de 
horários de aula e do calendário escola, e acompanha os processos de adaptação de alunos transferidos. 
Atender e prestar informações ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Serviços Gerais, desempenhando as seguintes funções: 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 

 



 

 

40 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LOURENÇO BATISTA 
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CARGO: DIRETOR DE ESCOLA – FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Diretor de Escola, desempenhando as seguintes funções: 
Dirigir estabelecimentos oficiais de ensino, planejando, organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços administrativos, 
para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes.  
Planejar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como elaboração de currículo, calendário escolar e outros afins;  
Organizar as atividades administrativas, analisando a situação da escola e a necessidade de ensino para assegurar bons índices de rendimento escolar;  
Analisar o plano de organização das atividades dos Professores, como distribuição de turnos, horas de aula, disciplinas e turmas, examinando-o em todas 
as suas implicações para verificar a adequação do mesmo às necessidades do ensino;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO – FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Coordenador Pedagógico, desempenhando as seguintes funções: 
Coordenar as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, orientando, supervisionando e avaliando essas atividades, para assegurar a 
regularidade no desenvolvimento do processo educativo.  
Realizar estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de 
métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento;’  
Colaborar na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas implicações no processo de coordenação das atividades docentes, 
a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino;  
Supervisionar os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre a execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material 
didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo educativo;  
Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas acumulativas, prontuários e relatórios,  
Assessorar a direção da escola, especificamente quanto às decisões relativas a matrículas e transferências, agrupamento de alunos, organização de 
horários de aula e do calendário escola, e acompanha os processos de adaptação de alunos transferidos. 
Atender e prestar informações ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; Coordenar 
e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: BIBLIOTÉCARIO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar serviços de catalogação e classificação de acervo bibliográfico, utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar e recuperar livros, 
colocando-os à disposição dos usuários;  
Organizar fichários, catálogos e índices para possibilitar o armazenamento, a localização rápida e eficiente de livros, de acordo com os assuntos;  
Planejar e executar a aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de editoras, efetuando levantamentos bibliográficos, selecionando a compra 
ou doação de livros para atualizar o acervo da biblioteca;  
Atender o público que procura a biblioteca, indicando-lhe as fontes de informação, para facilitar as consultas e pesquisas;  
Organizar o serviço de intercâmbio, estabelecendo contatos ou correspondências com associações, federações, órgãos, outras bibliotecas, centros de 
pesquisa e de documentação, para possibilitar a troca de informação;  
Orientar tecnicamente e supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelos servidores lotados na unidade referente à encadernação ou restauração de livros 
ou documentos, para assegurar a conservação do material bibliográfico. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho  64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: PROFESSOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Professor, desempenhando as seguintes funções: 
Ministrar aulas no ensino fundamental, garantindo a efetivação do processo ensino-aprendizagem; executar o trabalho diário de forma a se vivenciar um 
clima de respeito mútuo e de relações que conduzam à aprendizagem; elaborar programas, planos de curso e planos de aula no que for de sua 
competência; avaliar o desempenho dos alunos, atribuindo-lhes notas e conceitos de acordo com as normas do Sistema Municipal de Ensino; cooperar com 
os serviços dos Especialistas em Assuntos Educacionais; promover experiências de ensino aprendizagem diversificadas para atender diferenças individuais; 
promover aulas e trabalhos com os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem; colaborar e comparecer pontualmente às aulas, festividades , 
reuniões e outras promoções , desde que convocado pelo Diretor da escola ou pela Secretaria Municipal de Educação; cumprir e fazer cumprir os horários e 
calendário escolar; zelar pela disciplina dentro e fora da sala de aula, tratando os alunos com urbanidade; efetuar registros da escrituração escolar dos 
alunos, fornecer dados e relatórios de suas atividades ; participar e/ ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; seguir as diretrizes do ensino 
emanadas dos órgãos Superiores competentes e as estabelecidas no Sistema Municipal de Ensino e Regimento Escolar; desenvolver projetos 
educacionais, e participar de atividades que visam ao aperfeiçoamento e à atualização do profissional de educação da Rede Municipal do Ensino 
Fundamental; desempenhar outras tarefas relativas à docência. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
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CARGO: PORTEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para 
propiciar ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos;  
Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes;  
Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar;  
Atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo 
educativo;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Ambiente de Trabalho Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em 

pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 
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CARGO: MERENDEIRA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade;  
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 
condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos;  
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda;  
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;  
Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas;  
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.014 Ruído Ambiente de 
Trabalho  

64 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Cozimento 
de alimentos 

Forno 
Fogão 

IBUTG Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva Térmica 
Avental Térmico 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
Queimaduras  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva com malha de aço 
Avental de PVC 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza da cozinha Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória 
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CALCULO DE CALOR  
 

Medições realizadas  
 local de Trabalho 

Medições realizadas  
local de Descanso 

Atividade classificada como: Moderada 

Tg 30.8 ºC    /    Tbn = 28.0 ºC 
IBUTG = 28,0 x 0,7 + 30.8 x 0,3 
IBUTG = 19,6 + 9,24 

      IBUTG = 28,84 
Tempo de Permanência: 45 minutos 

Tg 27.8 ºC    /    Tbn = 25.0ºC; 
IBUTG = 25,0 x 0,7 + 27.8 x 0,3 
IBUTG = 17,5 + 8,34 

      IBUTG = 25.84 
Tempo de Permanência: 15 
minutos 

 
Cálculo da taxa de metabolismo média ponderada para uma hora: 
 
M médio = (Mt x Tt + Md x Td) = (28,84x45 +25,84x15) = 250 kCal/h 
                               60                               60  
 
IBUTG = (IBUTGt x Tt + IBUTGd x Td) = (28,84 x 45 + 25,84 x 15) = 28.09 Cº 
                                  60                                               60  

 

CONCLUSÃO:  
Segundo o quadro 2, para M = 250 Kcal/h, o máximo IBUTG permitido é de 28,50ºC. Como o local apresentou 
IBUTG = 28, 09ºC, o limite não oi ultrapassado, estando caracterizada atividade salubre. 
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CRECHE COMECINHO DE VIDA 
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CARGO: DIRETOR DE CRECHE – FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Diretor de Creche, desempenhando as seguintes funções: 
Dirigir estabelecimentos oficiais de ensino, planejando, organizando e coordenando a execução dos programas de ensino e os serviços administrativos, 
para possibilitar o desempenho regular das atividades docentes e discentes.  
Planejar a execução dos programas de trabalho pedagógico, como elaboração de currículo, calendário escolar e outros afins;  
Organizar as atividades administrativas, analisando a situação da escola e a necessidade de ensino para assegurar bons índices de rendimento escolar;  
Analisar o plano de organização das atividades dos Professores, como distribuição de turnos, horas de aula, disciplinas e turmas, examinando-o em todas 
as suas implicações para verificar a adequação do mesmo às necessidades do ensino;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO – FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Coordenador Pedagógico, desempenhando as seguintes funções: 
Coordenar as atividades de ensino em unidades educacionais, planejando, orientando, supervisionando e avaliando essas atividades, para assegurar a 
regularidade no desenvolvimento do processo educativo.  
Realizar estudos e pesquisas relacionados a atividades de ensino, utilizando documentação e outras fontes de informações e analisando os resultados de 
métodos utilizados, para atualizar e ampliar o próprio campo de conhecimento;’  
Colaborar na fase de elaboração do currículo pleno da(s) escola(s), opinando sobre suas implicações no processo de coordenação das atividades docentes, 
a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino;  
Supervisionar os planos de trabalho e os métodos de ensino aplicados, orientando sobre a execução e a seleção dos mesmos, bem como sobre o material 
didático a utilizar, para assegurar a eficiência do processo educativo;  
Avaliar os resultados das atividades pedagógicas, examinando fichas acumulativas, prontuários e relatórios,  
Assessorar a direção da escola, especificamente quanto às decisões relativas a matrículas e transferências, agrupamento de alunos, organização de 
horários de aula e do calendário escola, e acompanha os processos de adaptação de alunos transferidos. 
Atender e prestar informações ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; Coordenar 
e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Professor de Educação Infantil, desempenhando as seguintes funções: 
Planejar e executar trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, organizando jogos, entretenimento e demais atividades, visando 
desenvolver nas crianças as capacidades de iniciativa, cooperação, criatividade e relacionamento social;  
Ministrar aulas, aplicando exercícios de coordenação motora, para que as crianças desenvolvam as funções específicas necessárias à aprendizagem da 
leitura e da escrita; 
Elaborar boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando atividades efetuadas, 
métodos empregados e problemas surgidos, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; 
Desenvolver nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais e outros, para 
contribuir com a sua educação; 
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
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CARGO: MONITOR INFANTIL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Auxiliar as crianças na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias;  
Cuidar da higiene, alimentação, repouso e bem-estar das crianças;  
Auxiliar o professor na construção de atitudes e valores significativos para o processo educativo das crianças;  
Planejar junto com o professor titular, atividades pedagógicas próprias para cada grupo infantil;  
Auxiliar o professor no processo de observação, registro das aprendizagens e desenvolvimento das crianças;  
Auxiliar o professor na construção de material didático, bem como na organização e manutenção deste material;  
Responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre família, creches etc.;  
Acompanhar as crianças, junto às professoras e demais funcionários em aulas-passeio programadas pela escola;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Avental de PVC 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
 

Biológico NA Bactérias Vírus Troca de fraudas Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: PORTEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento, para 
propiciar ambiente adequado à formação física, mental e intelectual dos alunos;  
Auxiliar nas tarefas de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos, prestando primeiros socorros em caso de acidentes;  
Orientar e assistir os interesses e comportamento dos alunos, fora da sala de aula, para o ajustamento dos mesmos ao convívio e recreação escolar;  
Atender às solicitações dos professores, responsabilizando-se pela disciplina da classe quando da ausência dos mesmos, para colaborar no processo 
educativo;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Ambiente de Trabalho Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em 

pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 
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CARGO: MERENDEIRA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, observando o cardápio, quantidades estabelecidas e qualidade dos gêneros alimentícios, 
temperando e cozinhando os alimentos, para obter o sabor adequado a cada prato e para atender ao programa alimentar da unidade;  
Receber ou recolher louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em 
condições de uso;  
Distribuir as refeições preparadas, colocando-se em recipientes apropriados, a fim de servir aos alunos;  
Receber e armazenar os produtos, observando a data de validade e a qualidade dos gêneros alimentícios, bem como a adequação do local reservado à 
estocagem, visando a perfeita qualidade da merenda;  
Solicitar a reposição dos gêneros alimentícios, verificando periodicamente a posição de estoques e prevendo futuras necessidades para suprir a demanda;  
Zelar pela limpeza e higienização de cozinhas e copas, para assegurar a conservação e o bom aspecto das mesmas;  
Fornecer dados e informações sobre a alimentação consumida na unidade, para a elaboração de relatórios. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.014 Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Cozimento 
de alimentos 

Forno 
Fogão 

IBUTG Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva Térmica 
Avental Térmico 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
Queimaduras  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva com malha de aço 
Avental de PVC 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza da cozinha Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória 
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CALCULO DE CALOR  
 

Medições realizadas  
 local de Trabalho 

Medições realizadas  
local de Descanso 

Atividade classificada como: Moderada 

Tg 30.8 ºC    /    Tbn = 28.0 ºC 
IBUTG = 28,0 x 0,7 + 30.8 x 0,3 
IBUTG = 19,6 + 9,24 

      IBUTG = 28,84 
Tempo de Permanência: 45 minutos 

Tg 27.8 ºC    /    Tbn = 25.0ºC; 
IBUTG = 25,0 x 0,7 + 27.8 x 0,3 
IBUTG = 17,5 + 8,34 

      IBUTG = 25.84 
Tempo de Permanência: 15 
minutos 

 
Cálculo da taxa de metabolismo média ponderada para uma hora: 
 
M médio = (Mt x Tt + Md x Td) = (28,84x45 +25,84x15) = 250 kCal/h 
                               60                               60  
 
IBUTG = (IBUTGt x Tt + IBUTGd x Td) = (28,84 x 45 + 25,84 x 15) = 28.09 Cº 
                                  60                                               60  

 

CONCLUSÃO:  
Segundo o quadro 2, para M = 250 Kcal/h, o máximo IBUTG permitido é de 28,50ºC. Como o local apresentou 
IBUTG = 28, 09ºC, o limite não oi ultrapassado, estando caracterizada atividade salubre. 
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SECRETARIA DE ESPORTES 
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CARGO: SECRETÁRIO DE ESPORTES 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades da sua unidade, organizando e orientando os trabalhos, para assegurar o 
desenvolvimento normal das atividades. 
Planejar e coordenar a execução das atividades, prestando aos subordinados informações sobre as normas e os procedimentos relacionados aos trabalhos 
e à situação funcional de cada um;  
Organizar, coordenar e controlar os processos e outros documentos, instruindo sobre a sua tramitação, para agilização das informações; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: ANALISTA DE TURISMO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Analista de Turismo, desempenhando as seguintes funções: 
Executar tarefas de maior complexidade na área do turismo, avaliando pedidos de cadastro, emitindo pareceres técnicos, fiscalizando atividades turísticas, a 
fim de finalizar, com efetividade, processos do Ministério do Turismo. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade no setor de Esportes, desempenhando as seguintes funções; 
Realiza capinagem do campo de futebol, executa atividade com a máquina roçadeira costal; 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, janelas ou 
vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, para manter em condições de higiene e 
limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerente o cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.001 Ruído Roçadeira Costal 98 dB (A) Intermitente NA 
 

Protetor Auricular 
Concha / Inserção 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Raspa 
Calçado de Segurança 

Avental de Raspa 
Caneleira 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

02.17.001 Gasolina Produtos Químicos Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 02 

Luva de Látex 

Biológico NA Bactérias 
Vírus 

Banheiros Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 01 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 
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SECRETARIA DE SAÚDE 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Secretário Municipal de Saúde, desempenhando as seguintes funções: 
Responsável pelo cumprimento das ações de Saúde Municipal gerencia o funcionamento de todas as unidades do Centro de saúde, promover a saúde 
pública do município, coordenar e executar os programas de imunização da população; 
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho  64 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: ANALISTA EM ADMINISTRAÇÃO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Analista em Administração, desempenhando as seguintes funções: 
Desenvolver estudos, análises comparativas e sistemáticas na área organizacional e financeira, participando do desenvolvimento do planejamento da 
organização, acompanhando novas tecnologias e propondo práticas de racionalização de custo e processos administrativos, executando o controle 
orçamentário e realizando cálculos financeiros para buscar melhor relação custo X benefício, objetivando a consecução dos objetivos, metas e resultados. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico em Contabilidade, desempenhando as seguintes funções: 
Escriturar analiticamente os atos ou fatos administrativos, efetuando os correspondentes lançamentos contábeis, para possibilitar o controle contábil e 
orçamentário;  
Promover a prestação, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis;  
Examinar empenhos de despesa, verificando a classificação e a existência de recursos nas dotações orçamentárias, para o pagamento dos compromissos 
assumidos;  
Elaborar demonstrativos contábeis mensais, trimestrais, semestrais e anuais, relativos à execução orçamentária e financeira, em consonância com leis, 
regulamentos e normas vigentes, para apresentar resultados da situação patrimonial, econômica e financeira;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

ORIENTAÇÃO 

Apoio para os Pés Cadeira Ergonômica  Ginástica Laboral 
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CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Inspeciona estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, mercados etc.., verificando as condições sanitárias, para garantir a qualidade de produto. 
Colhe amostras de alimentos e embalagens, interditando-os e encaminhando-os para análise sanitária. 
Lavra auto de infração, expede intimação e aplica penalidade de advertência, quando necessário, visando preservar a saúde da comunidade. 
Encaminha as amostras de fontes naturais como poços, minas, cactólicos, bicas, etc., para análise dos pedidos relacionados com serviços individuais de 
abastecimento de água. 
Recebe solicitação de alvará e caderneta de controle sanitário para os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, fazendo os registros e protocolos para 
expedição do respectivo documento. 
Vistoria a zona rural no que diz respeito ao saneamento, orientado sobre a adução de água potável, destino de dejetos e uso adequado de agrotóxicos, para 
manter a saúde da população 
Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CENTRO DE SAÚDE JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA 
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CENTRO DE SAÚDE JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA 
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CARGO: MÉDICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Médico, desempenhando as seguintes funções: 
Prestar atendimento de Urgência e Emergência em todas as áreas clínicas do Hospital, a pacientes em demanda espontânea, cuja origem é variada e 
incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas, drenagens e passagem de 
cateteres;  
Realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da equipe de saúde;  
Integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais;  
Contatar a Central de Regulação Médica para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção à urgências;  
Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência na área intensiva;  
Promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observando preceitos éticos, no decorrer da execução 
de suas atividades de trabalho;  
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, para 
promover a saúde e bem-estar do cliente e executar outras atividades relativas ao cargo, conforme as necessidades do Município. 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Avental Cirúrgico 
Protetor Facial 

Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Enfermeiro, desempenhando as seguintes funções: 
Responsável pela organização e direção dos serviços de enfermagem do Hospital, no qual realiza atividades administrativas, lançando informações no 
sistema de saúde e atendimento direto ao paciente. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Realiza testes rápidos (hepatites, HIV, Hanseniase, Swab), coleta de escarros para teste de Tuberculose; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves que aparecem no Hospital; 
Realiza a lavagem e esterilização de materiais; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico de Enfermagem, desempenhando as seguintes funções:. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Realiza testes rápidos (hepatites, HIV, Hanseniase, Swab), coleta de escarros para teste de Tuberculose; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves que aparecem no Hospital; 
Realiza a lavagem e esterilização de materiais; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 
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CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Enfermagem, desempenhando as seguintes funções:. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Realiza testes rápidos (hepatites, HIV, Hanseniase, Swab), coleta de escarros para teste de Tuberculose; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves que aparecem no Hospital; 
Realiza a lavagem e esterilização de materiais; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executa suas atividades relacionadas ao trabalho rotineiro de limpeza de maneira geral, visando manter as condições de conservação e higiene, executar 
atividades de limpeza, higienizar de banheiros, retirar resíduos infectantes e não infectantes das lixeiras; 
Dentre outros atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 
Mascara Respiratória 
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CARGO: RECEPCIONISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Recepcionista, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza atividade administrativa no setor de trabalho; 
Faz o atendimento aos pacientes, faz preenchimento de fichas, agendamento de consultas; 
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Habitual 
Permanente 

Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: BIOMÉDICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Biomédico, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza a coleta de sangue em pacientes para análise; 
Realizar e interpretar exames de análises clínicas, hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas 
específicas;  
Proceder a coleta de material para exames de laboratório e auxiliar das análises; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: BIOQUÍMICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Biomédico, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza a coleta de sangue em pacientes para análise; 
Realizar e interpretar exames de análises clínicas, hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas 
específicas;  
Proceder a coleta de material para exames de laboratório e auxiliar das análises; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Laboratório, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza a coleta de sangue em pacientes para análise; 
Receber material para exame e auxiliar na realização daqueles mais simples tais como: urina, fezes, escarro, sangue, secreção e outros; digitar e protocolar 
resultados de exames, entregando os resultados aos pacientes e/ou encaminhando- os ao setor responsável; preparar, desinfectar e esterilizar material e 
instrumental de trabalho, ambientes e equipamentos em geral; zelar pela conservação do material utilizado na execução de suas tarefas; executar outras 
tarefas correlatas. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: MOTORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Dirigir ambulâncias para o transporte de pacientes e passageiros;  
Faz o transporte de pacientes para unidades de saúde do município e viagens externas e também auxiliam na retirada dos pacientes utilizando macas para 
locomoção; 
Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, 
parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de trafego;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambulância  71 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar exames radiológicos, sob a supervisão do médico, posicionando adequadamente o paciente e acionando o aparelho de Raios-X, para atender às 
requisições médicas;  
Selecionar os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo médico, para facilitar a execução do trabalho;  
Colocar os filmes no chassi, posicionando-o e fixando letras e números radiopacos no filme, para bater as chapas radiográficas;  
Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer joia ou objeto de metal, para assegurar a validade do exame;  
Acionar o aparelho de Raios-X, observando as instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada;  
Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, para ser feita a revelação do filme. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho 71 dB Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

01.01.011 Radiação 
Ionizante 

Raio X Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Avental de Chumbo 
Luva de Chumbo 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Resp. N95 
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CARGO: NUTRICIONISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Supervisionar, controlar e fiscalizar o preparo, a distribuição e o armazenamento das merendas nas escolas, a fim de contribuir para a melhoria proteica. 
Planejar e elaborar o cardápio semanalmente, baseando-se na aceitação dos alimentos pelos comensais, para oferecer refeições balanceadas e evitar 
desperdícios;  
Orientar e supervisionar o preparo, a distribuição e o armazenamento das refeições, para possibilitar um melhor rendimento do serviço;  
Programar e desenvolver treinamento com os servidores, realizando reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação 
dos alimentos, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços;  
Elaborar relatório mensal, baseando-se nas informações recebidas para estimar o custo médio da alimentação;   
Zelar pela ordem e manutenção da qualidade e higiene dos gêneros alimentícios; orienta e supervisiona a sua elaboração, para assegurar a confecção de 
alimentos.  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 
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CARGO: FARMACEUTICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Farmacêutico, desempenhando as seguintes funções: 
Faz a conferencia de notas dos medicamentos adquiridos pelo Hospital, em seguida faz o armazenamento dos medicamentos em prateleiras; 
Realiza atendimento aos profissionais da saúde para conferência de receitas médicas e distribuição da medicação solicitada; 
Lança informações no Sistema Único de Saúde; 
Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico;  
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Habitual 
Permanente 

Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: AGENTE DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Atendente de Farmácia, desempenhando as seguintes funções: 
Faz a conferencia de notas dos medicamentos adquiridos pelo Hospital, em seguida faz o armazenamento dos medicamentos em prateleiras; 
Realiza atendimento aos profissionais da saúde para conferência de receitas médicas e distribuição da medicação solicitada; 
Lança informações no Sistema Único de Saúde; 
Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico;  
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Habitual 
Permanente 

Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: AGENTE DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente de Saúde, desempenhando as seguintes funções: 
Realiza atividade administrativa no setor de trabalho, faz atendimento a população e pacientes para agendamento de consultas, exames e outros 
procedimentos; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

05.01.999 Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico 04.01.009 Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Assistente Social, desempenhando as seguintes funções: 
Compreende os cargos que se destinam a elaborar e executar programas de assistência e apoio à população do Município e aos servidores municipais, 
identificando, analisando e contribuindo para a solução de problemas de natureza social, bem como trabalhos de fiscalização em atividades, produtos ou 
ambiência da saúde pública. 
Presta serviços de âmbito social a indivíduos ou grupos em tratamento de saúde, identificando e analisando seus problemas e necessidades, visando a 
recuperação, promoção e sua reintegração no meio social, familiar e de trabalho. Executar outras atribuições afins. 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

05.01.999 Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico 04.01.009 Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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ESF 
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ESF 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

90 
 

CARGO: MÉDICO  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares 
e encaminhá-lo ao especialista;  
Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar a orientação adequada;  
Analisar e interpretar resultados de exames de Raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou 
informar o diagnóstico;  
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem observados, para conservar ou 
restabelecer a saúde do paciente;  
Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e 
mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos;  
Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou executando a terapêutica adequada, 
para prevenir consequências mais graves ao trabalhador;  
Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender às determinações legais;  
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes, 
melhor atendimento. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Organização e direção dos serviços de enfermagem; planejamento, organização coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de 
enfermagem, consulta de enfermagem; sistematização de enfermagem; prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a 
pacientes graves com risco de vida; cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e 
capacidade de tomar decisões imediatas; participação no planejamento execução e avaliação da programação  e dos planos assistenciais de saúde; 
participação em projetos de construção ou reforma da instituição, prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em 
geral inclusive como membro das respectivas comissões; assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; participação nos programas de 
treinamento e aprimoramento  de pessoal da saúde. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória  

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara respiratória 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Auxiliar na elaboração do plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe, no 
período de trabalho;  
Desenvolver programas de orientação às gestantes, às doenças transmissíveis e outras, desenvolvendo, com o Enfermeiro, atividades de treinamento e 
reciclagem, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes;  
Participar de trabalhos com crianças, desenvolvendo programa de suplementação alimentar, para a prevenção da desnutrição;  
Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores 
artificiais, prestação de cuidados de conforto, para proporcionar maior bem-estar físico e mental aos pacientes;  
Preparar e esterilizar o material e o instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo as normas e as rotinas preestabelecidas, para a realização de 
exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;  
Controlar o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando o estoque para solicitar o suprimento dos mesmos. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara respiratória 
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CARGO: AGENTE DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade na recepção do setor de trabalho, desempenhando as seguintes funções: 
Faz o primeiro atendimento aos pacientes, faz preenchimento de fichas, agendamento de consultas; 
Dentre outras atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Utilizar instrumentos para o diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; 
Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
Registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; 
Realizar visitas domiciliares periódicas para o monitoramento de situações de risco à família; 
Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 
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CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executa suas atividades relacionadas ao trabalho rotineiro de limpeza de maneira geral, visando manter as condições de conservação e higiene, executar 
atividades de limpeza, higienizar de banheiros, retirar resíduos infectantes e não infectantes das lixeiras; 
Dentre outros atividades inerentes ao seu cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos 
Químicos 

Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara respiratória 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Bota de Borracha 
Mascara respiratória 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, para estabelecer o plano de tratamento, aplicar anestesia troncular, gengival ou tópica, utilizando medicamentos 
anestésicos, para prevenir infecções mais graves, restaurar cáries dentarias empregando instrumentos aparelhos e substancia especiais como amalgama, 
cimento, porcelana, ouro e outras para evitar o agravamento do processo e restabelecer a forma e a função do dente, fazer limpeza profilática dos dentes e 
gengivas extraindo o tártaro para eliminar a instalação de focos de infecção, realiza atividade com máquina de Raio X. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA 
NA 

Ruído Caneta de Rotação 73 dB Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança Broca 78 dB Permanente 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara respiratória 
Óculos de Segurança 

01.15.001 Produtos Mercúrio / Amalgama Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
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CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Recepcionar as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando suas necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao cirurgião-
dentista.  
Controlar a agenda de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas, para mantê-la organizada.  
Auxiliar o cirurgião-dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, para efetuar extração, obturação e tratamentos em geral.  
Proceder diariamente à limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os instrumentos, para assegurar a higiene e a 
assepsia cirúrgica.  
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA 
NA 

Ruído Caneta de Rotação 73 dB Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança Broca 78 dB Permanente 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Calçado Fechado 
Jalecos Manga Longa 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara respiratória 
Óculos de Segurança 

01.15.001 Produtos Mercúrio / Amalgama / 
Formol 

Qualitativa Habitual 
Permanente 

Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
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CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descriminado acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Fiscaliza e inspeciona estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais e públicos, localizando focos de vetores de proliferação de mosquitos, insetos, 
roedores e outros animais nocivos à saúde pública; orientando os ocupantes dos imóveis sobre a importância do controle e das medidas preventivas a 
serem adotadas no controle da proliferação desses animais; recolhendo materiais e amostras de larvas ou animais; e aplicando venenos recomendados 
pelos órgãos de saúde pública para o combate e controle desses focos. 
Desenvolvendo campanhas de esclarecimentos e conhecimentos sobre os criadouros que proporcionam a geração de focos de proliferação de mosquitos, 
insetos e animais; precipuamente no que tange à destinação correta de lixo e disposição de materiais que proporcionam a formação de vetores favoráveis 
ao surgimento de focos de mosquitos, insetos e animais nocivos à saúde pública; 
Outras atividades correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

02.01.001  
Ruído 

 
Bomba Nebulização 

 
91 dB(A) 

Habitual 
Campanha 

PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

Protetor Auricular 
Concha 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Segurança 

Calçado Fechado 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho  Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias Vírus Unidade de Saúde Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

 

Químico 01.12.001 Nebulização Focos de Dengue Qualitativa Habitual 
Campanha 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Mascara Panorâmica 
Conjunto Impermeável 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 
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SAMU 
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CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Motorista do SAMU, desempenhando as seguintes funções: 
Dirigir ambulâncias para o transporte de pacientes em casos de urgência, emergência e acidentes de transito; 
Faz o transporte de pacientes para unidades de saúde do município e viagens externas, para procedimentos médicos; 
Auxilia o grupo de enfermagem no transporte dos pacientes, ajudando-o na colocação nas macas, como também acompanha o paciente até seu destino;; 
Realiza assepsia do veículo com produtos químicos;  
Vistoriar os veículos diariamente, antes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, 
parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de trafego;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambulância  78 dB 
 

Habitual 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Ambiente de Trabalho 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Enfermeiro do SAMU, desempenhando as seguintes funções: 
Responsável pela organização e direção dos serviços de enfermagem do SAMU, no qual realiza atividades administrativas, lançando informações no 
sistema de saúde e atendimento direto ao paciente. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves, até a remoção ao Hospital; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 
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CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Técnico de Enfermagem do SAMU, desempenhando as seguintes funções:. 
Realiza procedimentos clínicos / cirúrgicos de acordo com a função de enfermagem, curativos, desbridamento de feridas e tecidos necrosados; 
Realiza aplicação de injetáveis, aplicação de soro fisiológico com medicamento, de acordo com prescrição médica; 
Auxilia o médico no atendimento de casos graves, até a remoção ao Hospital; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
 E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo de  
85 dB 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de Trabalho 
Quedas 

Perfuração  

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Calçado Fechado 
Avental Cirúrgico 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação 
Transporte de  

Pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.001 Bactérias 
Vírus 

Contato direto com 
pacientes 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Mascara Respiratória 

Produtos 
Químicos 

01.09.001 Esterilização Detergente Enzimático 
Hipoclorito de Sódio 

Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Procedimento 
Luva de Látex 

Mascara Respiratória 
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CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente de Serviços Gerais, desempenhando as seguintes funções: 
Executar serviços de limpeza geral, efetuando a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e outras dependências da unidade, lavando pisos, calçadas, 
janelas ou vitrôs, peças, azulejos e outros, salas de atendimento, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis utensílios, lousas e 
instalações, para manter em condições de higiene e limpeza para assegurar o asseio, e o bem- estar de seus ocupantes; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas / 
Escorregões  

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Ergonômico NA Postura Inadequada 
Movimentos 
Repetitivos 

Trabalho 
permanente em pé 

Qualitativa Habitual / 
Permanente 

Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.09.001 Produtos Químicos Limpeza Salas / 
Banheiro 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Látex 
Bota de Borracha 

Mascara Respiratória Biológico NA Bactérias Vírus Limpeza de 
Banheiros 

Qualitativa Intermitente 
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: FISCAL DO MEIO AMBIENTE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Fiscal de Meio Ambiente, desempenhando as seguintes funções: 
Fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder público e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, 
conforme seja o caso, decorrentes de seus atos;  
Revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas aos achados em violação à legislação ambiental vigente no Município;  
Requisitar, sempre que entender necessário, os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização própria Secretaria do Meio Ambiente;  
Programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fiscalização na área ambiental;  
Analisar e dar parecer aos processos administrativos relativos às atividades de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos processuais de controle, regulação e fiscalização ambiental;  
Apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação ambiental do Município;  
Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;  
Proceder a inspeção e apuração das irregularidades e infrações através da instauração de Processo Administrativo;  
Instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licença de regularização ambiental;  
Emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos para embasamento dos processos administrativos ambientais, fazendo o devido acompanhamento até 
encaminhamento para o Chefe do Setor/Departamento;  
Repassar aos Fiscais do Meio Ambiente as diretrizes necessárias ao desempenho das fiscalizações e controle de atividades e serviços degradadores ou poluidores 
fazendo o acompanhamento do desempenho destes;  
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Sem exposição ao 
risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: BIOLÓGO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Biólogo, desempenhando as seguintes funções: 
Realizar pesquisas sobre todas as formas de vida, efetuando estudos e experiências com espécimes biológicos para incrementar os estudos científicos e 
descobrir sua aplicações em vários campos. Executar exames de rotina em Laboratório de Análises Clínicas e de Banco de Sangue; executar outras tarefas 
correlatas. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 

Biológico 03.01.004 Bactérias Vírus Aterro Sanitário Qualitativa Habitual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
Calçado de Segurança 
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CARGO: TRATORISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo 
de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou similares;  
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a 
operação e estacionamento da máquina;  
Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom 
funcionamento;  
Realiza abastecimento das máquinas na zona rural; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

02.01.001 Ruído Trator 98 dB(A) Permanente PAIR 
 

Protetor Auricular 
(Tipo Concha) 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor solar  
Boné 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Produtos 
Químicos 

Hidrocarboneto 
Óleo diesel 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos 

Luva Nitrílica 
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SEMAE  

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Agente Administrativo, desempenhando as seguintes funções: 
Elaborar pareceres sobre os assuntos de sua unidade, coletando e analisando os dados, para colaborar nos trabalhos técnicos e administrativos; 
Coordenar e promover a execução dos serviços gerais de escritório, verificando os documentos, para garantir os resultados da unidade; 
Coordenar e acompanhar processo licitatório, verificando o cumprimento da legislação pertinente, para assegurar a obtenção dos resultados. 
Participar de projetos ou planos de organização dos serviços administrativos, compondo fluxograma, organogramas e demais esquemas gráficos, para 
garantir maior produtividade e eficiência dos serviços. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído  Sem exposição 
ao risco  

Abaixo  
 85 dB(A) 

Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de Trabalho Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura Inadequada 
Iluminação Inadequada 
Movimentos Repetitivos 

Trabalho 
permanente 

sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: ELETRICISTA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Eletricista, desempenhando as seguintes funções: 
Montar e reparar instalações elétricas nas obras residenciais, comerciais e industriais guiando-se por projetos pré desenvolvidos, com utilização de 
ferramentas e equipamentos apropriados. 
Instalar fiação, luzes, caixa de distribuição, tomadas, interruptores; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

72 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente Trabalho 
Choque Elétrico 

Queda 
 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Calçado de Segurança 
 Anti-estático 

Capacete com jogular 
Luva de alta tensão 

Óculos de Segurança 
Cinto de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 
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CARGO: ENCANADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Encanador, desempenhando as seguintes funções: 
Montar, instalar e conservar sistemas de tubulação de material metálico ou não metálico, de alta e baixa pressão, marcando, unindo e vedando tubos, 
implantar redes coletoras de esgoto e água, abrir valetas no solo e rasgar paredes, e manutenção em rede de esgoto quando necessário. 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

72 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Biológico 03.01.001 Bactérias Vírus Manutenção reparos 
em rede de esgoto 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Nitrilon 
Mascara Respiratória 

Bota de Borracha 
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CARGO: PEDREIRO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais de construção civil, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, e utilizando 
processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar, ou reparar prédios e obras similares. 
Rebocar estruturas construídas, empregando argamassa de cal e cimento e areia, realiza manutenção e reparos em rede de esgoto. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Biológico 03.01.005 Bactérias Vírus Manutenção reparos 
em rede de esgoto 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Nitrilon 
Mascara Respiratória 

Bota de Borracha 

Químico 
 

- Cal / Cimento Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 01 
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CARGO: SERVENTE DE OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Organiza e prepara o local de trabalho na obra, auxilia na construção de fundações e estruturas de alvenaria e carpintaria. 
Limpam terrenos, calhas e outros serviços em geral, transporta manualmente carrinho, opera betoneiras, faz remoção de entulho dentre outros. 
Apronta a massa, distribui ao pedreiro, auxilia o carpinteiro, encanador dentre outros. 
Realiza manutenção e reparos em rede de esgoto. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Biológico 03.01.005 Bactérias Vírus Manutenção reparos 
em rede de esgoto 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Nitrilon 
Mascara Respiratória 

Bota de Borracha 

Químico 
 

- Cal / Cimento Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 01 
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CARGO: MOTORISTA  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Inspecionar o veículo antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter, testando freios, parte elétrica e outros 
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento e segurança;  
Dirigir o veículo, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, seguindo mapas, itinerários ou programas estabelecidos, para conduzir usuários e materiais 
aos locais solicitados ou determinados;  
Agir com polidez e delicadeza, dentro dos padrões de urbanidade recomendáveis;  
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos ao setor competente, para assegurar o seu perfeito funcionamento;  
Providenciar, sempre que necessário, o abastecimento de combustível, água e lubrificantes;  
Efetuar reparos de emergência e trocas de pneus no veículo, garantindo a sua utilização em perfeitas condições;  
Recolher o veículo após a liberação do chefe do Executivo, estacionando-o corretamente, para possibilitar a sua manutenção e abastecimento;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Carro  75 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Acidente de Transito 

Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
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SEMAE – TRATAMENTO DE ESGOTO 
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CARGO: OPERADOR DE REATOR DE ESGOTO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Operador de Reator de Esgoto, desempenhando as seguintes funções: 
Operar o maquinário (reator anaeróbico),limpar a tubulação, coletar amostras para analise de efluentes, acompanhar e monitorar o sistema de tratamento 
de esgoto e outras tarefas afins. 
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Máquinas  76 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 

Bota de Borracha 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta 
Luva Nitrilica 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Biológico 03.01.005 Bactérias Vírus Operação no reator 
de esgoto 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Nitrilon 
Mascara Respiratória 

Bota de Borracha 
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SEMAE – TRATAMENTO DE AGUA 
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SEMAE – TRATAMENTO DE AGUA 
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CARGO: OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Operador de Sistema de Água, desempenhando as seguintes funções: 
Operar de maquinário (bombas e motores elétricos), medir a vazão, coletar amostras, analisar água, acompanhar e monitorar do sistema de tratamentos de 
Água e outras tarefas afins. 
Dentre outras atividade inerente ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

NA Ruído Bombas 83 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Protetor auricular 
Inserção / Concha 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte / Lesões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização  
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Luva de Vaqueta / 
Nitrilica 

Cinto de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

 

Químico 
 

01.19.022 
05.01.001 

Sulfato de 
Alumínio 

Ácido Fluossilicico 

Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
PFF 01 

Mascara Respiratória 
com Filtro 
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar e executar obras, coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a qualidade dos 
suprimentos e dos serviços comprados e executados. 
Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra. 
Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, definir metodologia de 
execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamentos, materiais e serviços. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho 64 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Boné touca árabe 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 
Capacete 

Calçado de Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: MESTRE DE OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Analisar e discutir com o superior detalhes e instruções técnicas do projeto a ser executado. Orientar e acompanhar a execução do cronograma. Interpretar 
projetos, relatórios, registros da construção e ordens de serviço. Participar da instalação do canteiro de obras, definindo locais físicos conforme projeto 
compor equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realização das mesmas. Controlar estoques de materiais, bem como resíduos e desperdícios 
equipamentos e instrumentos necessários à realização do trabalho. Monitorar padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos materiais 
utilizados no canteiro de obras bem como as condições de armazenagem. Acompanhar a realização do trabalho, solucionando problemas, redistribuindo 
tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade do trabalho realizado. Solicitar requisições de materiais necessários à execução dos 
serviços. Auxiliar na elaboração de manuais, relatórios e cronogramas durante a execução da obra. Participar de programa de treinamento, quando 
convocado. Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho, 
observando normas de segurança do trabalho. Executar tarefas pertinentes à área de atuação. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho 74 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Boné touca árabe 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 
Capacete 

Calçado de Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: FISCAL DE POSTURA E OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar tarefas relacionadas à área de tributação do município; fiscalizar as obras sem alvarás; notificar, embargar e autuar obras; fazer valer as leis do 
município (Código de Obras, Posturas, Limpeza Pública e o Plano Diretor Municipal); executar tarefas de registro em formulários próprios de dados para o 
cadastro imobiliário; verificar o dimensionamento de imóveis para efeito de registro cadastral; verificar a atualização da planta de valores imobiliários do 
município; verificar o lançamento de multas pelos agentes; verificar o lançamento de dados no cadastro imobiliário. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho  74 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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CARGO: ALMOXARIFE 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Orientar e controlar os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo os diversos materiais;  
Conferir o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando necessidades futuras;  
Controlar o recebimento de material, confrontando as requisições e especificações com as notas e material entregue;  
Organizar o armazenamento de produtos e materiais, fazendo identificação e disposição adequadas, visando uma estocagem racional;  
Zelar pela conservação do material estocado em condições adequadas evitando deterioramento e perda. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de Trabalho 74 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas Qualitativa Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico 
 

NA Postura 
Inadequada 

Trabalho permanente 
sentado 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Ginástica Laboral 
Cadeira Ergonômica  
Apoio para os Pés 
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COLETA DE LIXO 

 
CARGO: MOTORISTA – COLETA DE LIXO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Motorista da Coleta de Lixo Urbano, desempenhando as seguintes funções: 
Dirige o Caminhão da coleta do lixo nas dependências do município, para recolhimento do lixo 
residencial, após fazer a coleta, leva o material para o aterro sanitário, onde é feito o descarregamento do 
caminhão; 

Faz a manutenção preventiva do caminhão, executar pequenos reparos de emergência;  
Manter o veiculo abastecido de combustível e lubrificante, providenciando, quando necessário o seu 
abastecimento;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho. 

 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Caminhão 84 dB (A) Permanente PAIR Protetor Auricular 
Concha / Inserção 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Segurança  

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.007 Bactérias 
Vírus 

Coleta de Lixo Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Raspa 
Mascara Respiratória 

Calçado de Segurança  
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de transporte e coleta do lixo com caminhão nas dependências do município, 
trabalha pegando sacos de lixo e colocando-os no caminhão, quando cheio aciona a prensa para 
compactação do lixo na carroceria do caminhão, após o mesmo cheio e levado para o aterro 
sanitário, onde é feito o descarregamento do caminhão. 

 
FOTO ILUSTRATIVA 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Caminhão 84 dB (A) Permanente PAIR Protetor Auricular 
Concha / Inserção 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa 
 

Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor solar  
Boné touca árabe 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente 
de Trabalho 

Quedas 
Escorregar  
Prensagem 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaquetas 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de Ergonomia  
Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.007 Bactérias 
Vírus 

Coleta de Lixo Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Raspa 
Mascara Respiratória 

Calçado de Segurança 
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LIMPEZA PÚBLICA  

 
CARGO: MOTORISTA  

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Motorista desempenhando as seguintes funções: 
Faz o uso diário de Caminhão Basculante, em sua atividade o funcionário faz o acionamento 
hidráulico da caçamba para transporte e movimentação de terra, areia, pedras, calcário e coleta de 
entulhos; 

Faz a manutenção preventiva do caminhão, executar pequenos reparos de emergência;  
Manter o veiculo abastecido de combustível e lubrificante, providenciando, quando necessário o 
seu abastecimento;  
Dentre outras atividades inerentes ao setor de trabalho.  

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 
 

NA Ruído Caminhão 83 dB Permanente PAIR 
 

Conscientização de Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de Ergonomia  
Ginástica Laboral 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade no setor de Limpeza Pública, desempenhando as seguintes funções; 
Capinagem em terrenos, praças, estradas rurais; 
Poda de arvores praças e jardins. 
Executa atividade com a máquina roçadeira costal em praças e jardins, realizando a poda de 
gramas; 
Esporadicamente realiza atividade com Moto serra; 
Dentre outras atividades inerentes o cargo de trabalho. 

 

 
TIPO CÓDIGO E-

SOCIAL 
AGENTE FONTE  

GERADORA 
AVALIAÇÕES 

Medição 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.001 Ruído Roçadeira Costal 98 dB Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor Auricular 
Concha Motoserra 101 dB 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente 
de Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões  

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 

Avental de Raspa 
Caneleira 

Protetor Facial 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Gasolina Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Mascara respiratória 
PFF 02 

Luva de Látex 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Gari, desempenhando as seguintes funções; 
Percorrer os logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para recolher resíduos de varrição; 
Despejar o lixo, amontoado ou acondicionado em latões ou sacos plásticos, em caminhões especiais da Prefeitura, valendo-se de esforço físico e 
ferramentas manuais, para possibilitar seu transporte; 
Realizar tarefas de separação de lixo, por tipo de material, para seu beneficiamento futuro; 
Realizar a varrição de logradouros públicos; 
Dentre outras atividades inerentes ao setor trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído 
 

Ambiente 74 dB Permanente NA Conscientização 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor solar 
Boné touca árabe 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Queda / Corte 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.007 Bactérias 
Vírus 

Coleta de Lixo 
Animais Deteriorados 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Raspa 
Mascara respiratória 

Calçado de Segurança 
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CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de limpeza geral, desempenhando as seguintes funções; 
Capinagem em terrenos, praças, estradas rurais; 
Recolhimento de galhos, entulhos, limpeza municipal em geral; 
Dentre outras atividades inerentes ao cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico 02.01.001 Ruído Máquinas  
 

86 dB Habitual NA Protetor Auricular 
Inserção / Concha 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa 
 

Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor solar  
Boné 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Transito / Quedas 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 
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VIGILANCIA PÚBLICA 

 
CARGO:AGENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar serviços de vigilância, segurança e recepção dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta predeterminadas, para assegurar 
a ordem do prédio e a segurança do local.  
Exercer a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centros de saúde, estabelecimentos de ensino e outros bens públicos 
municipais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando à proteção, à manutenção da ordem, evitando a destruição do 
patrimônio público;  
Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão 
fechadas corretamente, para evitar roubos e outros danos;  
Dentre outras atividades inerentess ao setor de trabalho. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho 

67 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Calçado de Segurança 
 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 
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ILUMINAÇÃO PUBLICA 

 
CARGO: ELETRICISTA 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Montar e reparar instalações elétricas nas obras residenciais, comerciais e industriais guiando-se por projetos pré desenvolvidos, com utilização de 
ferramentas e equipamentos apropriados. 
Instalar fiação, luzes, caixa de distribuição, tomadas, interruptores dentre outros. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

72 dB Permanente NA Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente Trabalho 
Choque Elétrico 

Queda 
 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Calçado de Segurança 
 Anti-estático 

Capacete com jogular 
Luva de alta tensão 

Óculos de Segurança 
Cinto de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 
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MECÂNICA 
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CARGO: MECÂNICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Mecânico, desempenhando as seguintes funções: 
Consertar automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando assegurar as condiões de funcionamento.  
Examinar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando-os diretamente, ou por meio de aparelhos ou banco de provas, para determinar os defeitos e 
anormalidades de funcionamento;  
Efetuar a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de direção de alimentação de 
combustíveis, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu 
funcionamento;  
Recondicionar o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, enviando a oficinas 
especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção do veículo;  
Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a execução dos serviços;  
Testar os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
002.01.001 

 
Ruído 

Furadeira 87 dB Habitual PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) 
Esmeril 86 dB Habitual 

Compressor 90 dB Habitual 

Policorte 98 dB Habitual 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Solda elétrica Qualitativa Eventual Pode acarretar 
danos a saúde. 

Máscara de Solda 
Kit de Raspa 
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CARGO: MECÂNICO 
 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Corte  
Projeção de 

Fagulhas  
Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Vaqueta 

Óculos de Segurança 
Avental de Raspa 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

 
Químico 

 

01.03.001 
 

Produtos 
Químicos  

Graxa / Óleo 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos. 

Solda elétrica Fumos Metálicos Qualitativa Eventual Máscara de solda 
Mascara respiratória 

Kit de Raspa 
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CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICO 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Auxiliar de Mecânico, desempenhando as seguintes funções: 
Consertar automotores em geral, efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando assegurar as condiões de funcionamento.  
Examinar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando-os diretamente, ou por meio de aparelhos ou banco de provas, para determinar os defeitos e 
anormalidades de funcionamento;  
Efetuar a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de direção de alimentação de 
combustíveis, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, para recondicionar o veículo e assegurar o seu 
funcionamento;  
Recondicionar o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a regulagem dos faróis, enviando a oficinas 
especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção do veículo;  
Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para a execução dos serviços;  
Testar os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados;  
Executar outras atividades compatíveis com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
002.01.001 

 
Ruído 

Furadeira 87 dB Habitual PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) 
Esmeril 86 dB Habitual 

Compressor 90 dB Habitual 

Policorte 98 dB Habitual 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Solda elétrica Qualitativa Eventual Pode acarretar 
danos a saúde. 

Máscara de Solda 
Kit de Raspa 
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CARGO: AUXILIAR DE MECÂNICO 
 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Corte  
Projeção de 

Fagulhas  
Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Vaqueta 

Óculos de Segurança 
Avental de Raspa 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

 
Químico 

 

01.03.001 
 

Produtos 
Químicos  

Graxa / Óleo 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos. 

Solda elétrica Fumos Metálicos Qualitativa Eventual Máscara de solda 
Mascara respiratória 

Kit de Raspa 
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CARGO: LAVADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Lavador / Lubrificador, desempenhando as seguintes funções: 
Controlar os veículos lubrificados e o material aplicado, por meio de anotações em fichas, informando qualquer irregularidade; 
Efetuar pedido de requisição de materiais e produtos necessários para a execução dos serviços;  
Efetuar a colocação de filtros de óleo e de ar, elementos filtrantes, verificando o nível de viscosidade do óleo;  
Efetuar a anotação da quilometragem do veículo e a data da troca de óleo do motor e do cárter;  
Comunicar ao motorista do veículo ou equipamento as irregularidades constatadas;  
Engraxar, pulverizar e lubrificar peças automotivas em geral;  
Zelar pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos, máquinas e equipamentos utilizados;  
Velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada 
expediente;  
Primar pela qualidade dos serviços executados;  
Guardar sigilo das atividades inerentess às atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;  
Outras funções afins e correlatas ao exercício das atribuições do cargo que lhe forem solicitadas.  

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Furadeira 87 dB Habitual PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) 
Esmeril 86 dB Habitual 

Compressor 90 dB Habitual 

Policorte 98 dB Habitual 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Solda elétrica Qualitativa Eventual Pode acarretar danos 
a saúde. 

Máscara de Solda 
Kit de Raspa 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Corte  
Projeção de 

Fagulhas  
Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Vaqueta 

Óculos de Segurança 
Avental de Raspa 
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CARGO: LAVADOR 
 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

 
Químico 

 

01.03.001 
 

Produtos 
Químicos  

Graxa / Óleo 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos. 

Solda elétrica Fumos Metálicos Qualitativa Eventual Máscara de solda 
Mascara respiratória 

Kit de Raspa 
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CARGO: SOLDADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes;  
Preparar as partes, chanfrando-as, limpando-as e posicionando-as corretamente, para obter uma soldagem perfeita;  
Selecionar o tipo de material a ser usado, consultando desenhos, especificações e outras instruções, para garantir o resultado do trabalho;  
Selecionar o equipamento a ser usado na soldagem, verificando a matéria-prima que constitui a peça a ser fabricada ou reparada;  
Soldar as partes, utilizando solda fraca, forte, oxigás ou elétrica, comandando as válvulas de regulagem da chama de gás ou da corrente elétrica por meio 
de vareta ou eletrodo, conforme o equipamento utilizado na montagem, reforço ou reparo das partes ou conjunto;  
Fazer enchimentos, por meio de soldas, e dar acabamento em peças, limando-as, esmerilhando-as ou lixando-as. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Furadeira 87 dB Habitual PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) 
Esmeril 86 dB Habitual 

Compressor 90 dB Habitual 

Policorte 98 dB Habitual 

 
Acidente 

 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente Trabalho 
Corte  

Projeção de 
Fagulhas  

Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Vaqueta 

Óculos de Segurança 
kit de Raspa 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 01.17.001 Solda elétrica Fumos Metálicos Qualitativa Eventual  Mascara de solda 
Mascara Respiratória 

Kit de Raspa 
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CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
CARGO: PEDREIRO 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Pedreiro, desempenhando as seguintes funções: 
Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assim como utilizar tijolos de material 
refratário, para construir e fazer reparos; construir passeios nas ruas e meios fios; revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de 
cimento, gesso ou material similar; verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; misturar 
as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa que será empregada no assento de alvenarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 
construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e a forma indicadas e unindo-os 
com argamassa; rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

79 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Óculos de Segurança 
Luva de Látex 

Luva de Vaqueta 
Calcado de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

- Cal / 
Cimento 

Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara respiratória 
PFF 01 
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CARGO: SERVENTE DE OBRAS 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Servente de Pedreiro, desempenhando as seguintes funções: 
Assentar tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, assim como utilizar tijolos de material 
refratário, para construir e fazer reparos; construir passeios nas ruas e meios fios; revestir as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de 
cimento, gesso ou material similar; verificar as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho; misturar 
as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa que será empregada no assento de alvenarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins; 
construir alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e a forma indicadas e unindo-os 
com argamassa; rebocar as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas; 
Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

79 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Óculos de Segurança 
Luva de Látex 

Luva de Vaqueta 
Calcado de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

- Cal / 
Cimento 

Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara respiratória 
PFF 01 
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CARGO: PINTOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descriminado acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Executar trabalhos de acabamento em superfícies internas e externas que requeiram pintura de diferentes formas com diferentes matérias-primas. Preparar 
tintas, massas, pigmentos e solventes, misturando-os nas quantidades adequadas; Efetuar pintura à mão, a revólver ou com outras técnicas; Levantar os 
materiais a serem utilizados nos diversos serviços providenciando os itens faltantes, de forma a evitar atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela 
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar tratamento e descarte de resíduos 
provenientes do seu local de trabalho; Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas; Calcular a quantidade de materiais para pintura; Identificar, 
preparar e aplicar tintas em superfícies; Dar polimento e retocar superfícies pintadas; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe 
forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente 87 dB Permanente PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

Protetor Auricular 
(Tipo Concha) 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Queda 
Corte 

 

Qualitativa Permanente NA Luva de Látex 
Calçado Segurança 

Óculos de Segurança 
Cinto de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

- Produtos 
Químicos  

Tintas e solventes Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara Respiratória 
Creme de Proteção para 

as mãos 
Luva de Látex. 

 
 



 

 

145 
 

CARGO: ARMADOR 
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza atividade de Armador, desempenhando as seguintes funções: 
Selecionar vergalhões para construção de armações, baseando-se em especificações ou instruções recebidas, para assegurar ao trabalho as 
características requeridas; cortar, curvar e montar os vergalhões e pedaços de arames empregando ferramentas manuais e máquinas adequadas; introduzir 
as armações de ferro nas fôrmas de madeira; interpretar os croquis e/ou plantas de ferragens, observando as especificações predeterminadas; 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

79 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor Solar 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Quedas 
Cortes 

Escorregões 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Óculos de Segurança 
Luva de Látex 

Luva de Vaqueta 
Calcado de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

02.17.001 Cal / 
Cimento 

Preparação da 
Massa e aplique do 

mesmo 

Qualitativa Intermitente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Mascara respiratória 
PFF 01 
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MÁQUINAS PESADAS  
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Dirigir e operar máquina retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora rolo compressor ou outra similar, de acordo com as regras de trânsito e 
instruções recebidas para execução de serviços nas vias públicas, terrenos, galerias de águas pluviais e outras tarefas afins. Escavar, cortar, aterrar e 
nivelar terrenos. Abrir e aterrar valetas. Carregar e descarregar caminhões. Inspecionar as máquinas, verificando os níveis de combustível, óleo, água e 
estado de conservação dos pneus. Solicitar requisição para abastecimento, quando necessário, junto ao setor competente. Zelar pelo veículo, comunicando 
ao setor competente, falhas nele encontradas e solicitar reparos para assegurar o perfeito estado do equipamento, garantindo a segurança aos transeuntes, 
usuários e veículos. Examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários e outras instruções para programar a sua tarefa. 
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para permitir sua guarda. Respeitar os Códigos de Segurança no Trabalho. 
Realiza abastecimento das máquinas na zona rural; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Retro escavadeira 81 dB(A) Permanente PAIR 
 

Protetor Auricular 
(Tipo Concha) Pá carregadeira 84 dB(A) Permanente 

Moto niveladora  79 dB(A) Permanente 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor solar  
Boné 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Produtos 
Químicos 

Hidrocarboneto 
Óleo diesel 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos 

Luva Nitrílica 
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CARGO: TRATORISTA 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Conduzir tratores providos ou não de implementos diversos, como lâminas e máquinas varredoras ou pavimentadoras, dirigindo-o e operando o mecanismo 
de tração ou impulsão, para movimentar cargas e executar operações de limpeza ou similares;  
Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações, colocando em prática as medidas de segurança recomendadas, para a 
operação e estacionamento da máquina;  
Efetuar a limpeza e lubrificação das máquinas e seus implementos, seguindo as instruções de manutenção do fabricante, para assegurar seu bom 
funcionamento;  
Realiza abastecimento das máquinas na zona rural; 
Executar outras tarefas de mesma natureza e complexidade. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
 

Físico 

02.01.001 Ruído Trator 98 dB(A) Permanente PAIR 
 

Protetor Auricular 
(Tipo Concha) 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Protetor solar  
Boné 

Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 
Transito 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Luva de Vaqueta 
Calçado de Segurança 
Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Produtos 
Químicos 

Hidrocarboneto 
Óleo diesel 

Qualitativa Permanente Pode acarretar 
danos a saúde. 

Creme de Proteção para 
as mãos 

Luva Nitrílica 
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PAVIMENTAÇÃO  

 
CARGO: AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM 

 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descriminado acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Realiza, sob supervisão, manutenção e serviço de pavimentação asfáltica. 
Analisar o serviço, definindo equipamentos e/ou ferramentas, estimar tempo de duração do serviço, realizar a sinalização do local, limpar o local removendo, 
principalmente, material orgânico, realizar a impermeabilização do solo, homogeneizar solo para execução de camadas de pavimentação. 
Lançar massa asfáltica, efetuar o acabamento, eliminando defeitos, realizar o processo de rolagem e compactação da massa, dentre outras atividades 
inerentes ao cargo de trabalho. 

TIPO CÓDIGO E-
SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

 (RISCO) 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

 
Físico 

 
02.01.001 

 
Ruído 

Rolo Compressor 86 dB Permanente PAIR 
(Perda Auditiva) 
(Induzida pelo 

Ruído). 

 
Protetor Auricular 

(Tipo Concha) Caminhão 90 dB Permanente 

NA Radiação 
Não 

Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor solar  / Boné 
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

Corte  
Projeção de 

Fagulhas  
Prensagem 

Qualitativa Permanente NA Calçado Segurança 
Luva de Raspa 

Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Químico 
 

01.17.001 Produtos 
Químicos  

Emulsão Asfáltica 
 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Nitrilon 
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CEMITÉRIO  
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CARGO: COVEIRO  
 

De acordo com a avaliação feita no setor de trabalho descrito acima, encontra-se realizando atividade de: 

ATIVIDADE 
 
Preparar a sepultura, escavando a terra e escorando as paredes da abertura ou retirando a lápide e limpando o interior das covas ou túmulos já existentes 
para permitir o sepultamento;  
Colocar o caixão na sepultura, manipulando as cordas de sustentação, para facilitar seu posicionamento na mesma; 
 Efetuar o fechamento da sepultura, recobrindo-a com terra e cal ou fixando uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo; 
Executar tarefas de capinação, varrição, remoção de lixo, limpeza e desinfecção do velório, colaborando para a manutenção da ordem e limpeza do 
cemitério;  
Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e ferramentas de trabalho, limpando-os e guardando-os em lugar apropriado, para mantê-los em 
condições de uso. 
Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

TIPO CÓDIGO 
E-SOCIAL 

AGENTE FONTE  
GERADORA 

AVALIAÇÕES 
Medição 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

DANOS A SAÚDE RECOMENDAÇÕES 

Físico NA Ruído Ambiente de 
Trabalho  

64 dB 
 

Permanente NA 
 

Conscientização de 
Segurança 

NA Radiação Não 
Ionizante 

Sol Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Protetor solar  
Camisa Manga Longa 

Acidente 
 

NA Ambiente de 
Trabalho 

Ambiente de 
Trabalho 

 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Calçado de Segurança 
Luva de Látex 

Óculos de Segurança 

Ergonômico NA Postura Movimentação de 
Trabalho 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Conscientização de 
Ergonomia  

Ginástica Laboral 

Biológico 03.01.004 Bactérias Vírus Limpeza Covas e 
Túmulos 

Exumação de Corpos 

Qualitativa Permanente Pode acarretar danos 
a saúde. 

Luva de Látex 
Mascará Respiratória 
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           Considera–se equipamento de proteção individual, todo dispositivo ou 
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado á proteção de riscos 
suscetíveis de ameaça a segurança e a saúde no trabalho, EPI’s visa proteção da 
integração da parte física e mental do trabalhador. 
 
           A empresa é obrigada a fornecer EPI´s a todos os funcionários 
gratuitamente. 
 
Cabe ao empregador: 
 

 Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. 

 Exigir seu uso. 

 Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em 
matéria de segurança e saúde no trabalho. 

 Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. 

 Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 

 Responsabilizar–se pela higienização e manutenção periódica. 
 

Cabe ao empregado: 
 
           Lembramos que o papel do profissional de segurança é de orientar o 
trabalhador e, se possível, evitar puni-lo. O trabalhador deve ser orientado a usar 
EPI´s, se for intransigente deve ser advertido.  
 
           Caso se recuse continuamente a usar EPI´s pode ser demitido por justa 
causa. Cabe lembrar também que o EPI deve estar em boas condições de uso, 
possuir o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e ser adequado à 
situação para o qual é destinado. 
 

 Usar, utilizando–o apenas para a finalidade a que se destina. 

 Responsabilizar–se pela guarda e conservação. 

 Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. 

 ART.158 . 

 ART. 462. 
 

           É responsabilidade de cada um zelar pela própria segurança e das pessoas 
com quem trabalha. 
 

Evite improvisação, lembre-se que o planejamento serve para evitar 
problemas durante a execução do trabalho. 

 
Utilize ferramentas em perfeitas condições de uso e quantidades suficientes 

para execução do trabalho a ser realizado. 
 
 
 
 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
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ESPECIFICAÇÃO TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL 

 
Luva de segurança / raspa de couro. 
Confeccionada em raspa de couro, curtida ao cromo, com tira de reforço externo 
entre polegar e o indicador, costura de reforço na palma e dedos. 
Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. 

 
    

Luvas de segurança contra agentes mecânicos / látex . 
Confeccionada em látex natural, forrada em malha de algodão, com punho em 
malha e dorso ventilado, ou punho em lona e dorso ventilado. 
Proteção das mãos do usuário contra abrasão, corte, rasgo e perfuração, conforme 
níveis de desempenho estabelecidos através dos laudos de ensaio. 
 

 

 
Luvas de segurança contra agentes químicos /borracha nitrílica . 
Proteção das mãos do usuário em borracha nitrílica com ou sem revestimento 
interno (cano curto ou longo). 
Proteção das mãos do usuário na presença de produtos químicos tais como 
hidrocarbonetos alifáticos . 

 
 
Luvas de segurança á base de borracha natural. 
Confeccionada em látex borracha natural, revestida internamente com flocos de 
algodão, com superfície externa antiderrapante na palma e nos dedos, anatômicos, 
cor amarela, nos tamanhos P, M, G e XG. 
Proteção das mãos do usuário em atividades domésticas ou industriais.  

 
 
 

 
 

PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADAS 
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Protetor auditivo / tipo abafadores. 
 
Constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente 
nas extremidades de uma haste suporte ajustável, em forma de arco, adaptável a 
cabeça humana. 
Proteção auditiva do usuário contra ruídos superiores á 85 dB. 
 

 
 
 
Protetor auditivo / tipo inserção formato cone. 
De espuma moldável, do tipo inserção, em formato de cone, com base plana e topo 
arredondado, tamanho único. 
Proteção auditiva do usuário contra ruídos superiores á 85 dB. 

 
 
Protetor auditivo / tipo cone. 
Protetor auditivo, confeccionado em silicone, com cordão de algodão, plástico ou 
silicone. 
Proteção auditiva do usuário contra ruídos superiores á 85 dB. 

 

         
Óculos de segurança 
Com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, 
cinza, haste tipo espátula com proteção lateral injetada do mesmo material. 
Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes 
multidirecionais e luminosidade intensa, no caso dos visores cinza e verde. 
 
 
 
Cano curto bota. 
Tipo bota, confeccionada em pvc em uma única peça, modelo capataz, forrada 
internamente com meia de poliéster, cano curto. 
Proteção dos membros inferiores nos trabalhos em lugares úmidos e lamacentos. 
 

 
 
 

 

  

 

http://www.equipaindustria.com.br/shopping/desctecnica.asp?act=desc&idprd=26902&Chave=&tipo=modelo&Nomegrupo=Seguran�a no Trabalho&idgrupo=9&idsubgrupo=93&idcategoria=201&idmodelo=2342&tipobusca=google&from=&univ=001


 

 

155 
 

Calçado de segurança / cano curto ou longo bota. 
Bota de segurança, confeccionada em borracha, cano curto ou longo. 
Proteção para os pés do usuário nos trabalhos em concretagem em locais úmidos, 
lamacentos ou encharcados. 
   

 
 
Calçado de segurança / botina . 
Confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, palmilha de montagem em couro, 
solado de pvc injetado direto ao cabedal. 
Proteção dos pés do usuário em trabalho industriais pesados, exceto aqueles que 
importem no manuseio de eletricidade. 
 

 
 
Calçado de segurança / coturno. 
Confeccionado em vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, palmilha de montagem 
de não tecido, com biqueira de aço, com solado de poliuretano bidensidade 
injetado direto no cabedal. 
Proteção dos pés, em trabalhos onde não haja riscos de quedas de materiais e 
objetos pesados sobre os artelhos e em áreas de riscos em que há influencia de 
eletricidade. 
 

 
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante PFF2 com FBC1 
Respirador purificador de ar de segurança, tipo filtro químico de baixa capacidade, 
com formato dobrável, com a face externa cinza e a interna branca, o respirador 
possui solda ultrassônica em todo seu perímetro, as laterais do respirador possui 
saliências em que são fixadas duas presilhas pretas, nas presilhas esta 
entrelaçando um tirante elástico branco, perfazendo duas alças, uma para apoio na 
nuca do usuário e outra na altura do pescoço a parte superior externa do respirador 
possui uma peça material metálico moldável.    
 
           Proteção das vias respiratórias dos usuários contra gases ácidos até 50 
PPM, poeiras, nevoas e fumos. 

 

http://www.equipaindustria.com.br/shopping/desctecnica.asp?act=desc&idprd=26972&Chave=&tipo=modelo&Nomegrupo=Seguran�a no Trabalho&idgrupo=9&idsubgrupo=93&idcategoria=201&idmodelo=1169&tipobusca=google&from=&univ=001
http://www.equipaindustria.com.br/Shopping/desctecnica.asp?act=desc&idprd=30922&Chave=mascara&tipo=categoria&Nomegrupo=Seguran�a no Trabalho&idgrupo=9&idsubgrupo=93&idcategoria=201&idmodelo=0&tipobusca=google&from=&univ=001
http://www.equipaindustria.com.br/shopping/desctecnica.asp?act=desc&idprd=30918&Chave=&tipo=modelo&Nomegrupo=Seguran�a no Trabalho&idgrupo=9&idsubgrupo=93&idcategoria=201&idmodelo=1159&tipobusca=google&from=&univ=001
http://www.equipaindustria.com.br/shopping/desctecnica.asp?act=desc&idprd=27873&Chave=mascara&tipo=modelo&Nomegrupo=Seguran�a no Trabalho&idgrupo=9&idsubgrupo=93&idcategoria=458&idmodelo=1446&tipobusca=google&from=&univ=001
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Respirador purificador de ar tipo peças semifacial. 
Respirador purificador de ar de segurança descartável, tipo peça semifacial filtrante 
de partículas PFF-1, PFF-2, vapores orgânicos + partículas, gases químicos. 
Proteção das vias respiratórias do usuário para uso com filtros químicos classe1. 

 
 
Respirador purificador de ar tipo peças semifacial. 
Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial, confeccionado em 
borracha preta, com bordas viradas nas laterais do corpo da peça estão localizadas 
duas aberturas, nas quais são encaixados dois suportes com rosca externa e 
dotado de uma válvula de inalação em parte traseira, cada suporte possui, na parte 
interna, um anel de material macio no qual se encaixa um filtro químico, fixado 
através de uma tampa de material plástico com rosca interna. A peça semifacial 
possui duas aberturas, localizadas na sua parte central e centro-inferior, nas quais 
são fixados dois suportes com tampa, dotados internamente, de duas válvulas de 
exalação. A parte lateral da peça possui umas presilhas de material plástico dotado 
de um tirante elástico duplo regulável, vapores orgânicos e gases ácidos. Um filtro 
mecânico, poeiras, nevoas e fumos metálicos, gases ácidos amônia, vapores 
orgânicos. 
           Proteção das vias respiratórias do usuário contra inalação de partículas 
sólidas, quando utilizados com filtros mecânicos ou combinados e contra gases e 
vapores. 

 
 
Cinturão e talabarte de segurança. 
 
Tipo para – quedista, confeccionado em cadarço de material sintético amarelo, c/ 
três meias argolas em ‘’D’’ de aço forjado, sendo uma nas costas, na altura dos 
ombros fixa ao cinto através de costura reforçada, e duas fixas na correia de 
cintura, cinto fivelas duplas s/ pino, confeccionadas de aço estampado e utilizadas 
p/ ajuste, sendo uma na correia de cintura, duas nas pernas e uma nas tiras de 
ajuste frontal. 
Proteção contra riscos de queda em atividades em altura. 
 

 
 
 
Creme protetor de segurança. 
 
Classificado como óleo resistente / tipo grupo 2, composto por : álcool 
cetoestearilico etoxilado, cera autoemulsionante, acetamida, propilenoglicol, 
glicerina, polímero acrílico e vinilico, óleo mineral, usp, lanolina etoxilada, meg, 

http://www.equipaindustria.com.br/shopping/desctecnica.asp?act=desc&idprd=29508&Chave=mascara&tipo=modelo&Nomegrupo=Seguran�a no Trabalho&idgrupo=9&idsubgrupo=93&idcategoria=458&idmodelo=2832&tipobusca=google&from=&univ=001
http://www.equipaindustria.com.br/shopping/desctecnica.asp?act=desc&idprd=26122&Chave=mascara&tipo=modelo&Nomegrupo=Seguran�a no Trabalho&idgrupo=9&idsubgrupo=93&idcategoria=458&idmodelo=2346&tipobusca=google&from=&univ=001
http://www.equipaindustria.com.br/Shopping/desctecnica.asp?act=desc&idprd=24753&Chave=&tipo=categoria&Nomegrupo=Seguran�a no Trabalho&idgrupo=9&idsubgrupo=93&idcategoria=336&idmodelo=0&tipobusca=google&from=&univ=001
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fragrância, água deionizada, metil parabeno, propirabeno, bromo, niotropropano, 
creme protetor help hand. 
Proteção da pele do usuário contra ação de produtos, tais como: tolueno, xileno, 
cloreto de metileno, clorofórmio, perclotileno, água – raz, gasolina, óleo mineral, 
óleo diesel, querosene.  

 
 
 
 
 
 

Bloqueador solar fps 35 / 50. 
Dia – fosfato de octila, silicato de alumínio e magnésio, palmiutato de octila, 
ciclometicone, isonenato de cetoestearila, triglicérides de acido capríco, acido fenil 
benzimidazol sulfônico, água purificada. 
Bloqueador para pele de uso profissional que age contra ação nociva dos raios 
ultras violetas dos tipos UVA e UVB. 

 
 
 
 

 
 
 
                         Como o próprio nome sugere, os equipamentos de proteção 
coletiva (EPC) dizem respeito ao coletivo, devendo proteger todos os trabalhadores 
expostos a determinado risco. Como exemplo podemos citar o enclausuramento 
acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a proteção de 
partes móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança dentre 
outros. 
 
Placas de Identificação. 
 

 placas de identificação de extintores. 

 
 salas. 

 arquivos. 

 identificadores de máquinas e equipamentos. 

 caixas de força. 

 alta tensão. 
 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA 

http://www.tecnodesign.com.br/detalhar.asp?tabela=placa&id=26
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 indicadoras de perigo. 

 
 

 indicadoras de alerta. 

 indicadoras de avisos. 

  

                      
                                                                                                                                                                                                                                                      

 cone de segurança para isolar o ambiente. 

 placa de segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tecnodesign.com.br/detalhar.asp?tabela=generico&id=154
http://www.tecnodesign.com.br/detalhar.asp?tabela=placa&id=19
http://www.tecnodesign.com.br/detalhar.asp?tabela=generico&id=165
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OBJETIVO 
 

O presente relatório pretende alertar a diretoria e gerência de setores dessa 
empresa, quanto à existência de situações e/ou locais que colocam em risco a 
segurança dos trabalhadores, bem como desatendem as normas vigentes relativas 
à segurança do trabalho. 
 

O novo levantamento geral da empresa visa identificar novos fatores de 
riscos que podem ocasionar acidentes ou doenças do trabalho, e não deve ser 
interpretado como uma crítica depreciativa, e sim como uma colaboração 
profissional visando sempre adequar/ melhorar as condições e meio ambiente de 
trabalho na indústria, de modo a proporcionar maior segurança aos funcionários e 
melhorar a produtividade dos mesmos. 
 

Algumas vezes, medidas simples, facilmente implantáveis e de baixo custo, 
resulta em significativa redução do número de acidentes do trabalho, destacam 
visualmente a preocupação da empresa com a saúde e segurança de seus 
colaboradores, além de tornar o ambiente de trabalho mais agradável, e elevar 
assim, a motivação e desempenho dos empregados.  
 

Além do citado acima, a empresa poderá ainda sofrer punições de ordem 
financeira, mediante autuação, caso seja vistoriada por fiscal do ministério do 
trabalho e o mesmo constate irregularidades, ou seja, identifique situações que não 
atendam a atual legislação e que não sejam corrigidas dentro do prazo por ele 
estabelecido. 
 

O PPRA tem como objetivo maior à prevenção da integridade física e metal 
dos trabalhadores que atuam em locais que favorecem as doenças profissionais e 
do trabalho, e  acidentes do trabalho. É de grande importância que a empresa tente 
na medida do possível implementar as medidas de correção solicitadas no 
cronograma do referido PPRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 – RELATÓRIOS DAS MEDIDAS SOLICITADAS DO PPRA 
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As medidas de controle deverão ser consideradas de fundamental 

importância pela Empresa, dispondo de suporte necessário á área de segurança e 
saúde, devendo ser priorizadas as medidas de controle coletivo para neutralização 
ou eliminação dos agentes nocivos à segurança e saúde dos trabalhadores. 

Quando comprovada a inviabilidade técnica ou econômica para 
implementação da proteção coletiva, a Empresa fornecerá EPI’s conforme 
procedimentos específicos para as áreas envolvidas. 

As atividades de informação e conscientização pertinentes á saúde e 
segurança do trabalho devem ser realizadas sistematicamente, mantendo 
disponíveis e adequadamente divulgadas nos locais de trabalho: 

 
 A legislação atual e específica da atividade; 
 Relação de substâncias químicas, materiais e processos utilizados; 
 Fichas de emergência de produtos químicos; 
 Mapas de riscos afixados e devidamente atualizados; 
 Resultados de suas atividades, incluindo aqueles relativos á segurança e saúde 
ocupacional; 
 

A Empresa ainda deverá oferecer o aprimoramento técnico aos funcionários 
(cursos, treinamentos), buscando o aperfeiçoamento e capacitação para exercer 
determinada tarefa.              
        
 
 
 
            A Empresa elaborará o cronograma em conjunto com a Imperium Serviços 
e com a participação das gerências das áreas envolvidas, indicar os prazos para o 
desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas estabelecidas. serão 
reprogramadas em função da complexidade dos mesmos, com a autorização do 
MTB. 
           Caso a Empresa não se enquadre no quadro I da NR-5, esta deverá 
designar um responsável pelo cumprimento das atribuições da CIPA e do PPRA. 
           Os registros das ações serão mantidos na empresa, sendo que a primeira 
fará a divulgação das soluções, através dos meios de comunicação existentes na 
mesma, em quadros voltados para a Segurança e Saúde Ocupacional. 

 Problemas de longo prazo serão avaliados, no mínimo, uma vez por ano, 
junto com a revisão do PPRA, por inclusão de novos fatos ou auditorias. 
 

 IMEDIATO: Curto Prazo (até 30 dias), soluções de caráter imediato e até 60 dias, 
situações que envolvem soluções simples e de decisões até o nível de supervisão. 
Médio Prazo (de 60 a 90 dias), e que envolvam decisões gerenciais como 
desembolso de verba não superior aos limites de aprovação dos mesmos. 
Longo Prazo (acima de 90 dias) que, por seu caráter pecuniário envolvam 
aprovação dos Diretores e/ou autorização de recursos planejados. 

 
 

13 – MEDIDAS DE CONTROLE E CRONOGRAMA 

14 – CRONOGRAMA 
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SETOR ADMINISTRATIVO CRONOGRAMA PPRA 2022 / 2023 

 ANO  

ITEM EVENTOS J J A S O N D J F M A M CONCLUÍDO 

A Distribuir EPI´s para os funcionários que 
realizam atividade de limpeza de acordo com  

item 11 do PPRA. 

x x x x x x x x x x x x  

B Adequar ficha de entrega de EPI´s, para que 
possua rastreabilidade. 

x    x         

C Implantação de O.S. (NR-01) 
Desenvolver Ordem de serviços identificando 

os riscos á saúde e segurança dos 
trabalhadores 

 x            

D Treinamento de EPI 
NR-06 

   x          

E Retirar botijão de gás da cozinha x             

F Instalar extintor de incêndio no setor 
administrativo da Prefeitura bem como mante-

los dentro dos prazos de validade. 

      x       

G Avaliação Global do PPRA   x   x   x     

H Monitorar exames do PCMSO  x            

I Implantar placas de sinalização  
(risco de choque), todos os painéis de energia 

da Prefeitura Municipal. 

             

 
 
 
 
 
 
 

15 – PLANEJAMENTOS ANUAIS DAS AÇÕES DO CRONOGRAMA 
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SETOR EDUCAÇÃO CRONOGRAMA PPRA 2022 / 2023 

 ANO  

ITEM EVENTOS J J A S O N D J F M A M CONCLUÍDO 

A Distribuir EPI´s para os funcionários que 
realizam atividade de limpeza e atividades na 

cozinha de acordo com  item 11 do PPRA. 

X X X X X X X X X X X X  

B Adequar ficha de entrega de EPI´s, para que 
possua rastreabilidade. 

X X X X X X X X X X X X  

C Implantação de O.S. (NR-01) 
Desenvolver Ordem de serviços identificando 

os riscos á saúde e segurança dos 
trabalhadores 

X   X   X       

D Treinamento de EPI 
NR-06 

  X           

E Retirar botijão de gás da cozinha  X            

F Instalar extintor de incêndio nos setores de 
educação da Prefeitura bem como mante-los 

dentro dos prazos de validade. 

   X          

G Avaliação Global do PPRA   X   X   X     

H Monitorar exames do PCMSO  X            

I Implantar placas de sinalização  
(risco de choque), todos os painéis de energia 

da Prefeitura Municipal. 

X             

J Instalar coifa para retirada de calor dentro das 
cozinhas. 

     X        
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SETOR SAÚDE CRONOGRAMA PPRA 2022 / 2023 

 ANO  

ITEM EVENTOS J J A S O N D J F M A M CONCLUÍDO 

A Distribuir EPI´s para os funcionários de acordo 
com  item 11 do PPRA. 

X X X X X X X X X X X X  

B Adequar ficha de entrega de EPI´s, para que 
possua rastreabilidade. 

X X X X X X X X X X X X  

C Implantação de O.S. (NR-01) 
Desenvolver Ordem de serviços identificando 

os riscos á saúde e segurança dos 
trabalhadores. 

X   X   X       

D Treinamento de EPI 
NR-06 

  X           

E Treinamento setor de saúde 
NR-32 – Área Técnica. 

  X           

F Treinamento setor de saúde 
NR-32 – Equipe de Limpeza. 

  X           

G Retirar botijão de gás da cozinha.  X            

H Instalar extintor de incêndio nos setores de 
saúde da Prefeitura bem como mante-los 

dentro dos prazos de validade. 

   X          

I Avaliação Global do PPRA   X   X   X     
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SETOR SAÚDE CRONOGRAMA PPRA 2022 / 2023 

 ANO  

ITEM EVENTOS J J A S O N D J F M A M CONCLUÍDO 

J Monitorar exames do PCMSO  X            

K Implantar placas de sinalização  
(risco de choque), todos os painéis de energia 

da Prefeitura Municipal. 

X             

L Providenciar local apropriado para 
armazenamento de lixo contaminado de 

acordo com NR-32. 

 X            

M Instalar torneiras automáticas ou com 
acionamento com o cotovelo. 

       X      

N Providenciar lixeiras com pedal.    X          

O Atualizar carteira de vacinação dos 
funcionários. 

 X   X    X     

P Fiscalizar o uso de adornos pelo pessoal da 
saúde, (uso proibido). 

X X X X X X X X X X X X  

Q Realizar teste hidrostático em compressores.      X        

R Providenciar suporte para descarpack.   X           

S Providenciar suporte para os cilindros.  X            

T Fiscalizar o uso de calçado fechado, (item 
obrigatório). 

X X X X X X X X X X X X  

U Caso haja atividades com Raio X realizar o 
Plano de Proteção Radiológica. 

   X          
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SETOR OBRAS CRONOGRAMA PPRA 2022 / 2023 

 ANO  

ITEM EVENTOS J J A S O N D J F M A M CONCLUÍDO 

A Distribuir EPI´s para os funcionários de acordo 
com  item 11 do PPRA. 

X X X X X X X X X X X X  

B Adequar ficha de entrega de EPI´s, para que 
possua rastreabilidade. 

X X X X X X X X X X X X  

C Implantação de O.S. (NR-01) 
Desenvolver Ordem de serviços identificando 

os riscos á saúde e segurança dos 
trabalhadores 

X   X   X       

D Treinamento de EPI 
NR-06 para os servidores. 

  X           

E Treinamento de NR – 10 para os funcionários 
que realizam manutenção e reparos em redes 

elétricas. 

   X          

F Treinamento de NR – 12 para Operadores de 
Máquinas. 

   X          

G Treinamento de NR – 35 para os funcionários 
que realizam atividade em altura, acima de 02 

metros. 

  X           
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SETOR OBRAS CRONOGRAMA PPRA 2022 / 2023 

 ANO  

ITEM EVENTOS J J A S O N D J F M A M CONCLUÍDO 

H Retirar botijão de gás da cozinha - - - - - - - - - - - -  

I Instalar extintor de incêndio no setor 
administrativo da Prefeitura bem como mante-

los dentro dos prazos de validade. 

 X            

J Avaliação Global do PPRA   X   X   X     

K Monitorar exames do PCMSO  X            

L Implantar placas de sinalização  
(risco de choque), todos os painéis de energia 

da Prefeitura Municipal. 

X             

M Instalar sirene de ré em veículos pesados 
(Máquinas / Caminhões / Ônibus) 

  X           

N Implantar Check List – em Veículos  X            

O Providenciar transporte adequado para os 
servidores, proibido transporte em cima de 
carroceria de caminhões, tratores e similares. 

    X         

P Providenciar EPI´s adequados a atividades 
que envolvam risco de choques elétricos. 

X             
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                   O não uso de EPI se tornará ato de indisciplina que acatará em punição 

junto ao departamento pessoal. 

1º Vez= O funcionário que for pego no local de trabalho realizando uma atividade 

sem o seu equipamento de proteção individual será advertido verbalmente. 

 

2ºVez= Advertência  por escrito  

 

3ºVez= Suspensão 

 

4ºVez= Demissão por justa causa. 

 
Carta de Advertência 
 
Sr………………………………………………………………………………………., 

vimos pela presente informar-lhe que, por (…falta cometida….), estamos lhe 

advertindo por escrito, e aproveitamos para informar que, em caso de se repetirem 

essas faltas, lhe será aplicada uma pena de suspensão de …… dias. 

Atenciosamente, 
 
………………………, …………………… de ……,…………………. de 20 …….. 
 
 
 

______________________________________________ 
Empresa 

 
 

______________________________________________ 
Funcionário 

 

 

 

 

16 – INSPEÇÃO E CONTROLE NO USO DE EPI: 
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16.1. FICHA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

 

Controle de Equipamento de Proteção individual (EPI) 

Nome do Empregado: 
 

Cargo: 

Entrega 
 

Quantidade 
 

C.A Especificação Responsável   
Entrega 

Ass. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

C.A= Certificado de aprovação expedido pelo ministério do trabalho. É indispensável à 
anotação do C.A. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 Declaro sob minha inteira responsabilidade a guarda e conservação dos equipamentos de 
proteção individual E.P.I. 
 
 Assumo também a Responsabilidade de devolvê-los integralmente ou parcialmente, quando 
solicitado, ou pôr ocasião de eventual rescisão de contrato, na data do respectivo aviso de 
qualquer das partes. 
 
 Também estou ciente que o uso do equipamento(EPI) é obrigatório, e na eventualidade de 
danificar, ou extraviar o equipamento pôr ato doloso ou culposo, estarei sujeito, ao desconto 
do valor do mesmo em meu salário, conforme artigo 462 da CLT ( em anexo - ver  quadro 
abaixo ). 
 
Assim sendo, estou também ciente que poderei sofrer as seguintes ações pôr parte do 
Empregador por não usar os EPIs: 
 
      10 – Advertência Verbal 
      20 – Advertência Escrita 
      30 – Suspensão sem ou com vencimento 
      40 – Dispensa por justa causa (CLT artigo 482) 
          
 
Data:      /      /                     _______________________________ 

Assinatura do Empregado 

 
ANEXO – Artigos da CLT 

Art. 158 - Cabe aos Empregados: 
 

I - Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive de que trata o 
item II do Art. 157. 

           II- Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. 
           Parágrafo Único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 
 
           a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do art. 

157 
           b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. 
 
Art. 157 - Cabe ao Empregador: 
 

  II- Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a 
tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 

 
Art. 462 - Cabe aos Empregados: 
 
 $ 10 Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito desde que esta 
possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. 
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INTERSEG ENGENHARIA  
SEG. E MED. DO TRABALHO 

CNPJ: 43.344.113/0001-17 
 

 
 
 

 
 Dando por encerrado o trabalho, o mesmo foi impresso e compõem-se de 170 

páginas digitadas, sendo a ultima datada e assinada. 
 
Goiânia, 02 de maio de 2022. 
  
 

                                   

 CONTRATADA: 
                                     

 
 
 

                                   
 

_______________________________________________ 
TENNYSON RIBEIRO COSTA GALEGO 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
CREA: 5070388445 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
INTERSEG ENGENHARIA  

SEG. E MED. DO TRABALHO 
CNPJ: 43.344.113/0001-17 

 

 CONTRATANTE: 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO 

CNPJ: 24.852.675/0001-27 
 
 
 

              Este Trabalho permanece aberto às sugestões de quantos puderem contribuir 
para seu aperfeiçoamento e, pôr consequência, a melhoria constante na busca de 
soluções para prevenir os acidentes e doenças decorrentes das atividades laborais. 
. 

17 - ENCERRAMENTO 
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