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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 Administração (28)  3551-1177 / 3551-1186 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Praça 10 de agosto, nº 10 Centro 29.590-000 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Planejamento (28)  3551-1177 / 3551-1186 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Praça 10 de agosto, nº 10 Centro 29.590-000 

 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Secretaria Municipal de Finanças (28)  3551-1177 / 3551-1186 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Praça 10 de agosto, nº 10 Centro 29.590-000 
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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
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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 

nas informações levantadas e no reconhecimento formaram-se os GHE (Grupos 

homogêneos de exposição). 
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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 
Administração 

01 
Secretário Municipal de Administração 

Inexistente 
Chefe de Área de Serviços Gerais 

- Diretor de Compras e Licitação Inexistente 

02 

Encarregado do Departamento Pessoal 

Inexistente 

Chefe do Departamento de Recursos 
Humanos 

Chefe do Departamento de Compras 

Coordenador Municipal de Defesa Civil 

- Chefe do Departamento de Tesouraria Inexistente 

- Chefe de Área do Almoxarifado Inexistente 

- Coordenador Municipal do Procon Inexistente 

- 
Assessor de Serviços Públicos 

Municipais 
Inexistente 

- Servente 
Químico 
Biológico 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Planejamento 

- 
Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e 
Planejamento 

Inexistente 

- Chefe de Departamento e Planejamento Inexistente 

- Chefe de Departamento  Inexistente 

Secretaria Municipal de 
Finanças 

03 
Secretário Municipal de Finanças 

Inexistente 
Técnico de Serviços Públicos Municipais 

04 

Tesoureiro 

Inexistente 

Técnico em Contabilidade 

Fiscal O. Posturas  T. Municipais / Chefe 
do Departamento de Tributação 

Chefe do Departamento de 
Contabilidade 
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SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 

Secretaria Municipal de 
Finanças 

04 Contador Inexistente 

Secretaria Municipal de 
Finanças 

- Fiscal O. Posturas  T. Municipais Inexistente 

Secretaria Municipal de 
Finanças – Cedido 

Secretaria Municipal de 
Educação 

- Técnico de Serviços Públicos Municipais Inexistente 
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8. LAUDO TÉCNICO 

8.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE  

GHE 01 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Secretário Municipal de 
Administração 

Promover a administração geral da secretaria em estreita observância das disposições 
legais e normativas da administração pública municipal, e quando aplicável da estadual 
e federal; exercer a liderança política e institucional do setor comandado pela pasta, 
promovendo contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis 
governamentais; prestar atendimento ao público; assessorar o prefeito e secretários 
municipais em assuntos de competência da secretaria; supervisionar e coordenar a 
execução das atividades relativas ao órgão, respondendo por todos os encargos a ele 
pertinentes; despachar diretamente com o prefeito municipal; delegar atribuições aos 
demais subordinados ocupantes de chefias imediatas, quando for necessário; coordenar 
a preparação, analisar e encaminhar ao prefeito municipal os relatórios físico-financeiros 
pertinentes à pasta dentro dos prazos estabelecidos em lei, ou mediante solicitação; fazer 
indicações ao prefeito, se solicitado, para o provimento de cargos em comissão, prover 
as funções gratificadas, dar posse a funcionários e exercer o processo disciplinar no 
âmbito da secretaria; programar a distribuição de tarefas a serem executadas no órgão, 
por seus subordinados; apreciar e aprovar a escala de férias do pessoal dotado no órgão 
que dirige; fornecer em tempo hábil os dados da pasta necessários à elaboração da 
proposta orçamentária do município; supervisionar e coordenar a execução das 
atividades relativas à sua área de trabalho, respondendo por todos os encargos a ela 
pertinentes; atender às solicitações e comunicações da câmara municipal; expedir 
ordens de serviços e outros atos sobre a organização interna da secretaria, não envolvida 
por atos normativos superiores e sobre a aplicação de leis, decretos, portarias e outras 
entidades de interesse de sua 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 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe de Área de 
Serviços Gerais 

Realizar vistorias para liberação de construções e córregos; liberar anuência; fornecer 
dispensa; realizar atendimento e orientações a usuários de serviços públicos municipais 
sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação profissional; 
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 

DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

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 

Diretor de Compras e 
Licitação 

Dar entrada e saída em notas; executar atividades de cunho administrativo, elaborar 
documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos; participar de licitação; colocar placas 
em patrimônios municipais; elaborar processos; desenvolver modalidades de licitação; 
presidir comissão de licitação; realizar visitas nas empresas e prédios públicos; 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 

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 

Encarregado do 
Departamento Pessoal 

Elaborar folha de pagamento; fornecer informações a órgãos do governo; 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; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Chefe do Departamento 
de Recursos Humanos 

Elaborar folha de pagamento; redigir contratos; 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; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade 
e/ou solicitadas pelo superior. 

Chefe do Departamento 
de Compras 

Executar atividades de cunho administrativo, elaborar documentos, memorandos, ofícios, 
requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 
mesmos; tramitar processos; 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. 

Coordenador Municipal 
de Defesa Civil 

Coordenar e planejar ações da Defesa Civil; realizar controle de frequência dos servidores; 
elaborar escalas de trabalho, férias; elaborar relatórios e documentos diversos; prestar 
orientação e treinamentos para as equipes; acompanhar visitas técnicas; acompanhar projetos 
de prevenção em áreas de risco; atender demanda espontâneas do setor; quando necessário 
auxiliar a equipe de rua; 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 DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

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

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe do Departamento 
de Tesouraria 

Executar atividades de cunho administrativo, elaborar documentos, memorandos, 
ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário 
referente aos mesmos; realizar licitação; 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 DO ALMOXARIFADO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cimento; paredes de alvenaria; teto de laje; iluminação natural e artificial (lâmpada de LED); ventilação 
natural. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe de Área do 
Almoxarifado 

Prestar atendimento a pais, alunos e professores; executar atividades de cunho 
administrativo, elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, 
comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 
elaborar processos; desenvolver modalidades de licitação; presidir comissão de licitação; 
realizar visitas nas empresas e prédios públicos; 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 

COORDENADOR MUNICIPAL DO PROCON 

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 

Coordenador Municipal 
do Procon 

Realizar atendimento ao público fornecendo orientações a usuários de serviços do 
PROCON sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação 
profissional; controlar patrimônio municipal; alimentar sistema; realizar vistorias em 
diversos setores da prefeitura; 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; 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 

ASSESSOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 

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 

Assessor de Serviços 
Públicos Municipais 

Executar atividades de cunho administrativo, elaborar documentos, memorandos, ofícios, 
requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos 
mesmos; elaborar processos; desenvolver modalidades de licitação; presidir comissão 
de licitação; realizar visitas nas empresas e prédios públicos; 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 

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 do setor, a fim de mantê-los nas 
condições de asseio requeridas, utilizando ferramentas manuais apropriadas; recolher o 
lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com 
as determinações definidas; 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; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 
equipamentos; receber e armazenar materiais de acordo com normas e instruções 
estabelecidas, a fim de atender aos requisitos de conservação e higiene; preparar café; 
comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 
necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe 
manter limpos e com boa aparência; 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 e 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 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. 
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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 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

PLANEJAMENTO 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO 

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 

Secretário Municipal de 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Planejamento 

Promover a administração geral da secretaria em estreita observância das disposições 
legais e normativas da administração pública municipal, e quando aplicável da estadual 
e federal; exercer a liderança política e institucional do setor comandado pela pasta, 
promovendo contatos e relações com autoridades e organizações dos diferentes níveis 
governamentais; prestar atendimento ao público; assessorar o prefeito e secretários 
municipais em assuntos de competência da secretaria; supervisionar e coordenar a 
execução das atividades relativas ao órgão, respondendo por todos os encargos a ele 
pertinentes; delegar atribuições aos demais subordinados ocupantes de chefias 
imediatas, quando for necessário; coordenar a preparação, analisar e encaminhar ao 
prefeito municipal os relatórios físico-financeiros pertinentes à pasta dentro dos prazos 
estabelecidos em lei, ou mediante solicitação; desenvolver ações para desenvolvimento 
econômico da cidade; orientar responsáveis de empresas; fazer indicações ao prefeito, 
se solicitado, para o provimento de cargos em comissão, prover as funções gratificadas, 
dar posse a funcionários e exercer o processo disciplinar no âmbito da secretaria; 
programar a distribuição de tarefas a serem executadas no órgão, por seus 
subordinados; apreciar e aprovar a escala de férias do pessoal dotado no órgão que 
dirige; 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 DEPARTAMENTO E PLANEJAMENTO 

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 

Chefe de Departamento 
e Planejamento 

Realizar atendimento ao produtores rurais fornecendo orientações relacionados a 
serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área 
de habilitação profissional; lançar notas fiscais no sistema; realizar entregas de 
documentos município e cidades vizinhas; executar atividades de cunho administrativo, 
elaborar documentos, memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo 
todo o procedimento necessário referente aos mesmos; realizar licitação; arquivar e 
desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço; 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 está(ão) exposto(s) a 
atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 Anexo 05 (Atividades Perigosas em Motocicleta) da 
Portaria 3.214/78 do M.T.E, portanto faz(em) jus ao adicional de Periculosidade 30%. 
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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem desenvolvidas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe de Departamento 

Dirigir veículos leves, transportando o secretário municipal, para execução de suas 
atividades; manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeita conservação, 
verificando o nível de combustível, óleo, água, calibragem de pneus, cargas de extintores 
e outros, substituindo pneus e peças simples em caso de emergência; ficar a disposição 
do secretário municipal; fornecer apoio a Defesa Civil; auxiliar na roça; 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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8.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

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 (lâmpadas fluorescentes); 
ventilação natural. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / 
FUNÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Secretário 
Municipal de 

Finanças 

Promover a administração geral da secretaria em estreita observância das disposições legais 
e normativas da administração pública municipal, e quando aplicável da estadual e federal; 
realizar pagamento das finanças da prefeitura; alimentar sistema; exercer a liderança política e 
institucional do setor comandado pela pasta, promovendo contatos e relações com autoridades 
e organizações dos diferentes níveis governamentais; prestar atendimento ao público; 
assessorar o prefeito e secretários municipais em assuntos de competência da secretaria; 
supervisionar e coordenar a execução das atividades relativas ao órgão, respondendo por todos 
os encargos a ele pertinentes; delegar atribuições aos demais subordinados ocupantes de 
chefias imediatas, quando for necessário; coordenar a preparação, analisar e encaminhar ao 
prefeito municipal os relatórios físico-financeiros pertinentes à pasta dentro dos prazos 
estabelecidos em lei, ou mediante solicitação; desenvolver ações para desenvolvimento 
econômico da cidade; orientar responsáveis de empresas; fazer indicações ao prefeito, se 
solicitado, para o provimento de cargos em comissão, prover as funções gratificadas, dar posse 
a funcionários e exercer o processo disciplinar no âmbito da secretaria; programar a distribuição 
de tarefas a serem executadas no órgão, por seus subordinados; apreciar e aprovar a escala 
de férias do pessoal dotado no órgão que dirige; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Técnico de 
Serviços Públicos 

Municipais 

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 POR GHE 

GHE 04 

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 

Tesoureiro 

Apurar a movimentação financeira para efeitos de fechamento e 
controle de eventuais divergências; emitir e fiscalizar impostos; realizar atendimento e 
orientações a usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam 
o conteúdo de sua área de habilitação profissional; faz o fechamento do faturamento do 
período apurando a movimentação de valores; acessa os arquivos de emissão da nota fiscal 
e envia à receita federal, conforme a legislação vigente, acompanhando periodicamente a 
correção do processo ou corrigindo eventuais falhas no processo de comunicação do 
sistema; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade 
e/ou solicitadas pelo superior. 

Técnico em 
Contabilidade 

Realizar atividades de contabilidade e tesouraria; executar as atividades inerentes à 
prestação de contas e serviços da área de atuação profissional em  que estiver habilitado; 
elaboração de escrituração de operações contábeis, demonstrativos de bens e direitos; 
elaboração de planos de contas orçamentários e financeiros; elaboração de demonstrativos 
de despesas e custeio por unidade orçamentária; exame de empenhos, a fim de verificar a 
disponibilidade orçamentária e financeira, classificando as despesas em elemento próprio; 
realização de controles contábeis, financeiros e orçamentários; execução das atividades 
contábeis submetidas ao acompanhamento e controle do tribunal de contas do estado do 
espírito santo; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais em 
que se executem atividades da área de atuação profissional do técnico de contabilidade; 
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 04 

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 

Fiscal O. Posturas  T. 
Municipais / Chefe do 

Departamento de 
Tributação 

Gerar carnê de IPTU e taxa de localização; realizar a transferência de imóveis; apurar e 
cobrar dívidas; redigir documentos, ofícios, memorandos, declarações, certidões, 
pareceres, relatórios técnicos e estatísticos, editais diversos, planos, programas e 
projetos; prestar informações ou dar pareceres em processos dentro dos limites de 
conhecimento que o cargo exige; revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e 
correspondências; prestar informações gerais ao público quando solicitado; operar 
sistemas de tramitação de processos; abastecer com informações e prestar consultas a 
bancos de dados da administração municipal; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Chefe do Departamento 
de Contabilidade 

Fazer empenho e liquidação; realizar ordem de pagamento; alimentar o sistema; 
coordenar atividades relacionadas a contabilidade; execução das demais atividades 
compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objetivos da 
administração pública municipal; executar outras atividades de mesma natureza e grau 
de complexidade. 

Contador 

Executar as atividades inerentes à prestação de contas e serviços da área de atuação 
profissional em que estiver habilitado; elaboração de escrituração de operações 
contábeis, demonstrativos de bens e direitos; elaboração de planos de contas 
orçamentários e financeiros; planejamento orçamentário consistente que estabeleça com 
clareza as prioridades de gestão; realização de controles contábeis, financeiros e 
orçamentários; execução das atividades contábeis submetidas ao acompanhamento e 
controles do tribunal de contas do estado do espírito santo; assessoramento e 
responsabilidade técnica em unidades organizacionais em que se executem atividades 
da área de atuação profissional do técnico de contabilidade; execução das demais 
atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos 
objetivos da administração pública municipal; executar outras atividades de mesma 
natureza e grau de complexidade. 

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 

FISCAL O. POSTURAS  T. MUNICIPAIS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Fiscal O. Posturas  T. 
Municipais 

Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente à obras 
públicas e particulares; verificar imóveis recém-construídos ou reformados, 
inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de conservação 
das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de 
habite-se; verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, embargando as que 
não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com 
o autorizado; embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; verificar a 
instalação e localização de móveis, equipamentos, veículos, bancas e barracas em 
logradouros públicos quanto à permissão para cada tipo de comércio, bem como quanto 
à observância de aspectos estéticos de ordem e segurança pública; verificar a 
regularidade da exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de 
publicidade em via pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, 
tapumes e vitrines ou em logradouros públicos; verificar as violações às normas sobre 
poluição sonora; fiscalizar condições de higiene pública; emitir relatórios periódicos sobre 
suas atividades e manter a chefia, permanentemente informada a respeito das 
irregularidades encontradas; 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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8.4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – CEDIDO SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cimento; 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 

Técnico de Serviços 
Públicos Municipais 

Executar atividades de cunho administrativos, elaborar documentos, memorandos, 
ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário 
referente aos mesmos; auxiliar e acompanhar o secretário municipal; 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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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 Administração 

01 

Secretário Municipal de 
Administração 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso Chefe de Área de Serviços 

Gerais 

- Diretor de Compras e Licitação Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

02 

Encarregado do Departamento 
Pessoal 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

Chefe do Departamento de 
Recursos Humanos 

Chefe do Departamento de 
Compras 

Coordenador Municipal de 
Defesa Civil 

- 
Chefe do Departamento de 

Tesouraria 
Inexistente 

Não Insalubre 
Não Periculoso 

- Chefe de Área do Almoxarifado Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

- 
Coordenador Municipal do 

Procon 
Inexistente 

Não Insalubre 
Não Periculoso 

- 
Assessor de Serviços Públicos 

Municipais 
Inexistente 

Não Insalubre 
Não Periculoso 

- Servente 
Químico 
Biológico 

Não Insalubre 
Não Periculoso 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 

Econômico e 
Planejamento 

- 
Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e 
Planejamento 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

- 
Chefe de Departamento e 

Planejamento 
Inexistente 

Não Insalubre 
Periculoso 30% 

- Chefe de Departamento  Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

Secretaria Municipal 
de Finanças 

03 

Secretário Municipal de Finanças 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso Técnico de Serviços Públicos 

Municipais 

04 

Tesoureiro 

Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

Técnico em Contabilidade 

Fiscal O. Posturas  T. Municipais 
/ Chefe do Departamento de 

Tributação 

Chefe do Departamento de 
Contabilidade 

Contador 

- Fiscal O. Posturas  T. Municipais Inexistente 
Não Insalubre 
Não Periculoso 

Secretaria Municipal 
de Finanças – Cedido 
Secretaria Municipal 

de Educação 

- 
Técnico de Serviços Públicos 

Municipais 
Inexistente 

Não Insalubre 
Não Periculoso 

 


