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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

Município de Divino de São Lourenço 27.174.127/0001-83 

ENDEREÇO BAIRRO 

Praça 10 de agosto, nº 10 Centro 

CIDADE ESTADO CEP 

Divino de São Lourenço ES 29.590-000 

CNAE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE GRAU DE RISCO 

84.11-6-00 Administração pública em geral 01 

 

RESPONSÁVEL 

NOME CARGO 

Eleardo Brasil Prefeito 

TELEFONE E-MAIL 

(28) 3551-1166 gabinete@dslourenco.es.gov.br 

 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Secretaria Municipal de Ação Social (28) 3551-1159 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Maria Gomes de Aguiar, s/n  Santa Cruz 29.590-000 

  



 

5 

 

2. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MEDTRAB Medicina e Segurança do Trabalho LTDA  08.114.492/0001-58 

ENDEREÇO BAIRRO 

R. José Moreno Filho, n° 34 – Pavmto2 Centro 

CIDADE ESTADO CEP 

Ibatiba ES 29.395-000 

E-MAIL TELEFONE 

medtrab.es@gmail.com (28) 3532-7733 / 3532-7766 

 

 
 
 

RESPONSAVÉL TÉCNICO 

NOME FUNÇÃO Nº REGISTRO NIT/PIS 

Suenny Esperidon dos Santos Eng. de Segurança do Trabalho CREA/ ES – 027948/D 168.8063.820-2 

mailto:contato@innovar.srv.br


 

6 

 

3. OBJETIVO 

 

Este laudo técnico tem por objetivo apresentar o levantamento qualitativo/quantitativo 

dos riscos ambientais existentes nos setores e nas diversas atividades executadas no 

ambiente de trabalho, considerando a intensidade de exposição, concentração x 

tempo de exposição, potencialidade de causar prejuízo à saúde ou a integridade física 

dos servidores, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação 

vigente. 

 

O presente Laudo caracteriza quanto à existência ou não da Insalubridade, 

Periculosidade e Aposentadoria Especial. 

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

 

A caracterização da exposição foi realizada em conformidade com os parâmetros 

estabelecidos na legislação trabalhista vigente (Normas Regulamentadoras – NR’s, 

da Portaria nº. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego), tendo sido realizada 

inspeção nos locais de trabalho e considerado os dados constantes nos diversos 

documentos apresentados pelo município. 

 

NR-15 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 

 

Segundo a NR-15 da Portaria 3.214/1978, são consideradas atividades ou operações 

insalubres as que se desenvolvem: 

 Acima dos limites de tolerância previstos nos anexos nº 1,2, 3, 8,11 e 12; 

 Nas atividades mencionadas nos Anexos n. º 6, 13 e 14; 

 Comprovadas através de laudo de inspeção no local de trabalho, constantes 

dos Anexos nº 5, 7, 9 e 10. 
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NR-16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

 

Segundo a NR-16 a Portaria 3.214/1978, são consideradas atividades ou operações 

perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR. 

 Anexo 1 - Atividades e Operações Perigosas com Explosivos 

 Anexo 2 - Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis 

 Anexo (*) - Atividades e Operações Perigosas com Radiações Ionizantes ou 

Substâncias Radioativas 

 Anexo 3 - Atividades e Operações Perigosas com Exposição a Roubos ou 

Outras Espécies de Violência Física nas Atividades Profissionais de Segurança 

Pessoal ou Patrimonial 

 Anexo 4 - Atividades e Operações Perigosas com Energia Elétrica 

 Anexo 5 -  Atividades Perigosas em Motocicleta 

 

4.1 Limites de Tolerância 

 

Entende-se por Limite de Tolerância, para os fins da NR-15 da Portaria 3.214/1978, a 

concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o 

tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do servidor, durante 

a sua vida laboral. 

 

4.2 Fatores da Insalubridade 

 

O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens 

do item anterior, assegura ao servidor a percepção de adicional, incidente sobre o 

salário mínimo da região salvo nos casos onde haja leis e/ou decretos, onde o 

salário mínimo não será usado como indexador de base de cálculo de benefício, 

mas sim o salário base, equivalente a:  

 

 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;  

 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;  

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo1.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo2.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo3.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo3.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo3.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo4.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo5.htm
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 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo. 

 

No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado 

o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção 

cumulativa. 

 

4.3 Fatores de Periculosidade 

 

O exercício de trabalho em condições de periculosidade, de acordo com os subitens 

do item anterior, assegura ao servidor a percepção de adicional de 30% (trinta por 

cento), incidente sobre o salário base, sem os acréscimos resultantes de 

gratificações, prêmios ou participação nos lucros do município. 

 

4.4 Observações Legais 

 

* Caso, se constate que a atividade exercida seja, concomitantemente, insalubre e 

periculosa, será facultado aos servidores que estão sujeitos às estas condições, optar 

pelo adicional que lhe for mais favorável, não podendo receber, cumulativamente, 

ambos os adicionais.  

 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS 

 

Foram realizadas visitas aos diversos setores de trabalho do município, observando a 

execução das atividades desenvolvidas pelos servidores, afim de caracterizar e definir 

os critérios de avaliação a serem utilizados. 

Durante o levantamento de campo para a elaboração deste Laudo foram analisados 

os riscos ao quais os servidores estavam expostos e a frequência no qual as funções 

se relacionavam em um mesmo ambiente com características semelhantes. Todo 

reconhecimento ambiental das atividades e das características dos setores foram 

registradas por meio de fichas de reconhecimento de riscos ocupacionais. Com base 
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nas informações levantadas e no reconhecimento formaram-se os GHE (Grupos 

homogêneos de exposição). 

 

O critério utilizado para a amostragem e análise das avaliações será o EMR (Exposto 

de Maior Risco), ou seja, para cada GHE formado será considerado o EMR do mesmo, 

e assim as medidas de proteção coletiva e individual serão baseadas no valor 

encontrado para o valor correspondente ao EMR. 

 

6. MÉTODOS, TÉCNICA, APARELHAGENS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

PARA A ELABORAÇÃO DO LTCAT 

 

As avaliações dos riscos pertinentes as atividades executadas pelo servidor foram 

realizadas através de analises qualitativas e quantitativas. 

 

6.1 Avaliações Qualitativas 

As avaliações qualitativas são realizadas através de inspeção no local de trabalho e 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo servidor. 

6.2 Avaliações Quantitativas 

Não foram identificados riscos cuja avaliação quantitativa é necessária. 
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7. GRUPOS HOMOGÊNIOS DE EXPOSIÇÃO 

 
Para melhor analise dos riscos e avaliação dos mesmos, os GHE’s foram divididos 

por setor/local e funções existentes em cada setor/local. A Classificação dos setores 

foi fornecida pela prefeitura e confrontada no reconhecimento dos riscos. 

 
O reconhecimento realizado com base nas atividades desenvolvidas pelas diversas 

funções existentes no setor está detalhado nas tabelas de avaliações dos agentes. 

  
De acordo com a subdivisão dos setores, segue abaixo a tabela dos GHE’s com as 

respectivas amostragens realizadas: 

SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 

Secretaria Municipal de 
Ação Social 

01 
Secretária Municipal de Ação Social Inexistente 

Escriturário 1 
Inexistente 

02 

Chefe de Área Assistencial à Criança 

Coordenador do Centro de Referência 
da Assistência Social 

Inexistente 

Assessor Jurídico Inexistente 

- Chefe de Área de Promoção Social 

Inexistente 
- 

Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 
/ Chefe do Departamento de Política, 
Habitação e Desenvolvimento Social 

03 

Coordenador do Centro de Assistência 
Social 

Inexistente 

Assistente Social Inexistente 

- 
Operador de Serviços Públicos 

Municipais 
Inexistente 

- Motorista 
Físico 

Químico 

Cedido – Secretaria 
Municipal de Saúde 

- Servente 
Químico 
Biológico 

  



 

11 

 

8. LAUDO TÉCNICO 

8.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE  

GHE 01 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Secretária Municipal de 
Ação Social 

Exercer a supervisão técnica e normativa do órgão que dirige; assessorar assuntos inseridos 
no campo de competência do órgão que dirige; participar de reuniões coletivas quando 
convocado; realizar visitas ao produtores; desenvolver projetos; promover os registros das 
atividades do órgão, como subsídio à elaboração do relatório anual da prefeitura; proferir 
despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao prefeito e despachos 
decisórios em processos de sua competência; encaminhar ao planejamento municipal, na 
época própria, devidamente justificada, a proposta orçamentária do órgão para o ano 
imediato; apresentar ao prefeito, na periodicidade estabelecida, relatórios das atividades do 
órgão sob sua direção, sugerindo medidas para melhoria dos serviços; baixar portarias, 
instruções e ordens do serviço para a boa execução dos trabalhos da unidade sob sua 
direção; aprovar a escala de férias dos servidores que lhe são diretamente subordinados; 
propor a admissão de servidores para o órgão que dirige nos termos da legislação vigente; 
manter rigoroso controle das despesas da unidade sob sua responsabilidade; atender ou 
mandar atender, durante o expediente, às pessoas que o procurarem para tratar de assuntos 
de serviço; remeter ao arquivo central os processos e papéis devidamente ultimados e 
requisitar os que interessarem ao órgão que dirige; autorizar os servidores lotados no órgão 
a deixar de comparecer ao serviço para frequentarem cursos, seminários ou outras atividades 
que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho profissional e sejam de interesse para a 
secretaria, observando a legislação especifica em vigor; indicar seu substituto em casos de 
impedimento e afastamento temporários; promover o aperfeiçoamento dos servidores afetos 
ao órgão e propor medidas fora do âmbito de sua secretaria; indicar nomes e opinar quando 
solicitado sobre o preenchimento dos cargos em comissão e funções remuneradas de sua 
secretaria; representar o prefeito, quando por ele solicitado em assuntos afetos à sua área de 
atuação; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade 
e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

CONTINUAÇÃO GHE 01 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Escriturário 1 

Executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, 
ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário 
referente aos mesmos; prestar atendimento ao público fornecendo orientações e 
esclarecendo possíveis dúvidas; realizar controle de estoque; controlar frequência dos 
servidores; arquivar e desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço; 
realizar atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os 
assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; prestar 
informações ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o 
cargo exige; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 02 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe de Área de 
Promoção Social 

Enviar e entregar encomendas; prestar o atendimento e as informações que se fizerem 
necessárias e repassar ligações ao seu respectivo destino; executar atividades de cunho 
administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, 
comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

Coordenador do Centro 
de Referência da 
Assistência Social 

Coordenar equipe sob sua responsabilidade; planejar atividades a serem desenvolvidas 
pelo setor; transportar servidores; executar atividades de cunho administrativos, elaborar 
documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Assessor Jurídico 

Prestar atendimento ao público fornecendo orientações e esclarecendo possíveis 
dúvidas relacionadas a assuntos jurídicos; levar documentação ao fórum; executar 
atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, 
requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 
mesmos; arquivar e desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço; 
realizar atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os 
assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; prestar 
informações ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o 
cargo exige; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

CHEFE DE ÁREA DE PROMOÇÃO SOCIAL 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cimento; paredes de alvenaria; teto de telha; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe de Área de 
Promoção Social  

Enviar e entregar encomendas; prestar o atendimento e as informações que se fizerem 
necessárias e repassar ligações ao seu respectivo destino; executar atividades de cunho 
administrativos, elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, 
comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 

 

  



 

15 

 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS / CHEFE DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICA, 
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural e artificial (ventilador). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais / 

Chefe do Departamento 
de Política, Habitação e 
Desenvolvimento Social 

Realizar alistamento militar; executar atividades de cunho administrativos, elaborar 
documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 03 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpada de LED); ventilação 
natural e artificial (ar-condicionado). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Coordenador do Centro 
de Assistência Social 

Coordenar equipe sob sua responsabilidade; planejar atividades a serem desenvolvidas 
pelo setor; executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, 
memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento 
necessário referente aos mesmos; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Assistente Social 

Realizar atendimento social ao público; executar atividades inerentes à prestação de 
serviços da área de atuação profissional de serviço social; elaborar, implementar, 
executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública direta ou 
indireta, empresas, entidades e organizações populares; elaborar, coordenar, executar e 
avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social 
com participação da sociedade civil; encaminhar providências e prestar orientação social 
a indivíduos, grupos e à população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer usa-los no atendimento e na defesa 
de seus direitos; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; realizar 
atendimentos diversos; emitir relatórios; realizar visita domiciliar; inserir famílias no 
programa social do governo; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e 
grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

OPERADOR DE SEVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Operador de Serviços 
Públicos Municipais 

Prestar atendimento ao público fornecendo orientações e esclarecendo possíveis 
dúvidas; efetuar cadastro domiciliar semanalmente; realizar entrevistas para efetuar o 
cadastro único; alimentar sistema; auxiliar nos serviços simples de apoio administrativo 
tais como: atender telefone, operar máquinas simples de reprodução, anotar recados, 
abrir pastas e outros; recepcionar visitantes procurando identificá-los, averiguando suas 
pretensões para prestar-lhes informações; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não se expõem 
a agentes ambientais nocivos, não havendo exposição significativa ao agente de risco. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus ao 
adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 
4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

MOTORISTA 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Motorista 

Dirigir veículos leves transportando munícipes, servidores e documentos percorrendo 
rotas e encaminhando os mesmos aos locais solicitados; realizar entregas de cesta 
básica e colchões; realizar vistorias a fim de verificar as manutenções básicas do veículo 
(água, óleo, freio, pneus e etc.); assegurar a regularidade do transporte; desenvolver 
atividades em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança; 
quando necessário dirigir ônibus; executar outras atividades correlatas de mesma 
natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõem ao 
agente de risco Físico/ Ruído contínuo ou intermitente de forma Eventual, ao agente de risco Físico/ Vibração de 
corpo inteiro de forma Eventual e ao agente de risco Químico/ Poeira mineral de forma Eventual, cuja(s) análise(s) 
qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõem a demais agentes de riscos nocivos. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e as atividades executadas pelo servidor, o mesmo está 
exposto de forma Eventual ao risco Físico/ Ruído contínuo ou intermitente. 
  
Tal exposição não possui enquadramento legal de acordo com os artigos da CLT. 
Arte. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela sua natureza, condições ou 
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 
Arte. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas 
sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de 
proteção e o tempo máximo de exposição do(s) servidor(es) a esses agentes. 
  
Portanto, a exposição ao risco Físico/ Ruído contínuo ou intermitente de forma eventual é caracterizado como NÃO 
INSALUBRE, descaracterizando a avaliação quantitativa, porém não desobriga o fornecimento e a utilização das 
medidas de proteção administrativas, coletivas e indivíduos cabíveis. 

VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e as atividades executadas pelo(s) servidor(es), o(s) 
mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Físico/ Vibração de corpo inteiro. 
  
Tal exposição não possui enquadramento legal de acordo com os artigos da CLT. 
Arte. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela sua natureza, condições ou 
métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 
Arte. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas 
sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de 
proteção e o tempo máximo de exposição do(s) servidor(es) a esses agentes. 
  
Portanto, a exposição ao risco Físico/ Vibração de corpo inteiro de forma eventual é caracterizada como NÃO 
INSALUBRE, descaracterizando a avaliação quantitativa, porém não desobriga o fornecimento e a utilização das 
medidas de proteção administrativas, coletivas e indivíduos cabíveis. 
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POEIRAS MINERAIS 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e as atividades executadas pelo(s) servidor(es), o(s) 
mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Químico/ Poeira mineral. 
  
Tal exposição não possui enquadramento legal de acordo com os artigos da CLT. 
Arte. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, pela sua natureza, condições 
ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 
Arte. 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas 
sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de 
proteção e o tempo máximo de exposição do(s) servidor(es) a esses agentes. 
  
Portanto, a exposição ao risco Químico/ Poeira mineral de forma eventual é caracterizado como NÃO 
INSALUBRE, descaracterizando a avaliação quantitativa, porém não desobriga o fornecimento e a utilização das 
medidas de proteção administrativas, coletivas e indivíduos cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a 
agente(s) de riscos estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) não 
faz(em) jus ao adicional de Insalubridade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente 
de risco nocivo. De acordo com o Anexo IV do Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e 
Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) não faz(em) jus a Aposentadoria Especial. 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto 
não faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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8.2 CEDIDO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

SERVENTE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Servente 

Limpar e arrumar as dependências e instalações das salas incluindo sala de curativo, 
lavanderia e farmácia a fim de mantê-las nas condições de asseio requeridas; percorrer 
as dependências da unidade em que serve, abrindo e fechando janelas, portas e portões, 
bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 
manter a devida higiene e conservação das instalações sanitárias e da cozinha; remover 
o pó dos móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; receber e armazenar 
materiais de acordo com normas e instruções estabelecidas; comunicar ao superior 
imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e 
reparos nas dependências; lavar roupas; preparar café; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho cujo(s) cargo(s) acima desempenha(m) suas atividades, e de 
acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se expõem ao 
agente de risco Químico/ Produtos domissanitários de forma Habitual Intermitente, ao agente de risco Biológico/ 
Higienização de sanitários de forma Eventual, cuja(s) análise(s) qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, 
e não se expõem a demais agentes de riscos nocivos. 

QUÍMICO  

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executada(s) pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este(s) cargo(s), o(s) mesmo(s) esta(ão) exposto(s) de forma Habitual Intermitente ao 
risco Químico/ Produtos domissanitários. 
 
Tal exposição não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/ Anexo 11 e 13. No que se refere às atividades que envolvem agentes químicos. 
 
Portanto, o contato com Produtos domissanitários de forma Habitual Intermitente, para limpeza e higienização geral 
é caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de 
proteção administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) estes) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente a riscos 
Biológico/Contato com materiais não previamente esterilizados.  
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/Anexo 14. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 
De acordo com NR15/ Anexo 14 da Portaria 3.214/78, o contato com materiais não previamente esterilizado de 
pacientes em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana de forma Habitual Permanente é caracterizado como 
insalubre em Grau Médio (20%). 
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA CONTATO COM MATERIAIS NÃO PREVIAMENTE 
ESTERILIZADOS 

EPI CA 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 27785 

Respirador purificador de ar tipo peça 
semifacial filtrante para partículas PFF2 

38955 

Bota Meio - Cano - Tipo C 27223 
 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este cargo, o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual ao risco Biológico/ Higienização 
de sanitários. 
  
Tal exposição, não possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15/ Anexo 14 
da Portaria 3.214/78. No que se refere às atividades que envolvem agentes biológico, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
  
Portanto, a exposição e/ou contato com o risco Biológico/ Higienização de sanitários de forma Eventual é 
caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de proteção 
administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA HIGIENIZAÇÃO DE SANITÁRIOS 

EPI CA 

Luva para procedimentos não-cirúrgicos 27785 

Respirador purificador de ar tipo peça 
semifacial filtrante para partículas PFF2 

38955 

Bota Meio - Cano - Tipo C 27223 
 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa ao agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15/Anexo 14 (Biológico/Contato com materiais não previamente esterilizados) da 
Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em grau Médio 20%. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s)de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) nocivo(s) Biológico/Contato com materiais não previamente esterilizado. De acordo com o Anexo IV do 
Relatório da Previdência Social-RPS, Decreto 3.048/1999 e Decreto 4.882/2003, o(s) cargo(s) analisado(s) se 
enquadram no Item 3.0.1 alínea a) trabalhos em estabelecimento de saúde em contato com pacientes portadores 
de doenças infecto-contagiosas ou com o manuseio de materiais contaminados fazendo jus a Aposentadoria 
Especial 25 anos. (COD. 04) 

LAUDO DE PERICULOSIDADE 

Através de inspeção realizada nos locais de trabalho e atividades desenvolvidas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) as funções descritas acima, o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades não está(ão) 
exposto(s) a atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 da Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto não 
faz(em) jus ao adicional de Periculosidade. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente laudo técnico de condições ambientais no trabalho teve como objetivo 

avaliar os riscos ambientais no qual os servidores estão expostos em suas atividades 

rotineiras, a fim de caracterizar de acordo com a NR15 e NR16 da Portaria 3.214/78 

do M.T.E a Insalubridade e Periculosidade referente a exposição ao risco e atividades 

perigosas. 

 

É necessário que o município continue realizando uma boa avaliação das medidas de 

controle de ordem médica, administrativas e técnicas, visando certificar de que estes 

riscos estarão devidamente controlados e realizar a reavaliação dos riscos sempre 

que houver uma mudança nos equipamentos ou nos processos do município.  

 

Recomenda-se que este LTCAT seja utilizado em conjunto com o PPRA do município, 

onde deverá ser mais detalhado as medidas de controle adotadas e o cronograma de 

ação para a implementação das ações de melhorias a serem implantadas pelo 

município. 

 

Divino de São Lourenço - ES, 05 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Município de Divino de São Lourenço 

Responsável legal 
 
 

_______________________________ 
Suenny Esperidon dos Santos 

Engenheira de Segurança do Trabalho 
CREA/ ES – 027948/D  
NIT: 168.8063.820-2 
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(CARGOS X INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE e ART) 
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CARGOS X INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 

SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 
INSALIBRIDADE E 
PERICULOSIDADE 

Secretaria 
Municipal de 
Ação Social 

01 

Secretária Municipal de 
Ação Social Inexistente 

Não Insalubre 
Não Periculoso 

Escriturário 1 

02 

Chefe de Área Assistencial 
à Criança 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

Coordenador do Centro de 
Referência da Assistência 

Social 

Assessor Jurídico 

- 
Chefe de Área de 
Promoção Social 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

- 

Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais / 

Chefe Departamento de 
Política, Habitação e 

Desenvolvimento Social 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

03 

Coordenador do Centro de 
Assistência Social Inexistente 

Não Insalubre 
Não Periculoso 

Assistente Social 

- 
Operador de Serviços 
Públicos Municipais 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

- Motorista 
Físico 

Químico 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

Cedido – 
Secretaria 

Municipal de 
Saúde 

- Servente 
Químico 
Biológico 

Insalubre 20% 
Não Periculoso 

 


