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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 Obras e Serviços Urbanos (28) 3551-1166 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Antônio Barbosa de Oliveira Santa Cruz 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 

Rua 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 
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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 

6.2.1 RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

 

METODOLOGIA 

O método utilizado para avaliação da exposição ocupacional ao ruído é o estabelecido 

pela NHO 01 – FUNDACENTRO. E o parâmetro para caracterização da Insalubridade 

a NR 15 – Anexo 01 (Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou Intermitente). 

EQUIPAMENTO UTILIZADO 

Audiodosímetro e Calibrador Acústico conforme certificados de calibração em anexo. 

LIMITE DE TOLERÂNCIA/NÍVEL DE AÇÃO 
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No caso do ruído contínuo ou intermitente, de acordo com o Anexo 01 da NR 15, o 

limite de tolerância é de 85,0 dB(A), dose de  100%.  O Nível de ação é 50% da dose, 

que nesse caso é de 80,0 dB(A) para exposição de 8 horas. 

Não é permitida exposição a níveis de ruído acima de 115 dB(A) para   indivíduos   

que   não  estejam adequadamente  protegidos. A não observância deste item 

constituirá atividade de risco grave e iminente. 

6.2.2 VIBRAÇÃO 
 

METODOLOGIA 

Para avaliar os níveis de vibração foram realizadas medidas de aceleração em três 

direções com um medidor de vibração acoplado a um acelerômetro triaxial (VCI – 

Vibrações Corpo Inteiro ou VMB – Vibrações Mão e Braços), utilizando os parâmetros 

estabelecidos pela NHO 09 (Norma de Higiene Ocupacional para avaliação da 

exposição ocupacional a vibrações em corpo inteiro) e NHO 10 (Norma de Higiene 

Ocupacional para avaliação da exposição ocupacional a vibrações em mãos e braços) 

– FUNDACENTRO.  

 

EQUIPAMENTO UTILIZADO 

Medidor de vibração acoplado a acelerômetro triaxial (VCI – Vibrações Corpo Inteiro 

ou VMB – Vibrações Mão e Braços) montado no ponto onde a energia é transmitida a 

região do assento ou mãos e punhos.  

 

LIMITE DE TOLERÂNCIA/NÍVEL DE AÇÃO 

 

 Vibrações Corpo Inteiro: O limite de exposição ocupacional diária à vibração de 

corpo inteiro, adotado nesta norma corresponde a um valor da aceleração resultante 

de exposição normalizada (aren - Aceleração resultante de exposição normalizada) 

de 1,1 m/s2 e ao valor da dose de vibração resultante (VDVR - Valor da dose de 

vibração resultante) de 21 m/s1,75. 
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O nível de ação para a exposição ocupacional diária à vibração de corpo inteiro 

adotado nesta norma corresponde a um valor da aceleração resultante de exposição 

normalizada (aren - Aceleração resultante de exposição normalizada) de 0,5 m/s2 e 

ao valor da dose de vibração resultante (VDVR - Valor da dose de vibração resultante) 

de 9,1 m/s1,75.  

 Vibrações Mão e Braços: O limite de exposição ocupacional diária à vibração em 

mãos e braços adotado nesta norma corresponde a um valor de aceleração resultante 

de exposição normalizada aren - Aceleração resultante de exposição normalizada) de 

5 m/s2. 

 

O nível de ação para a exposição ocupacional diária à vibração em mãos e braços 

adotado nesta norma corresponde a um valor de aceleração resultante de exposição 

normalizada aren - Aceleração resultante de exposição normalizada) de 2,5 m/s2. 

6.2.3 POEIRAS MINERAIS - SÍLICA 

 

METODOLOGIA 

O dispositivo e posicionamento do sistema de coleta são estabelecidos pela NHO 08 

– FUNDACENTRO. O método de referência utilizado para análise deste agente 

químico é a NIOSH 7500, sendo considerada a última revisão do método de 

referência. Tendo como parâmetro para caracterização da Insalubridade a NR 15 – 

Anexo 12 (Limites de Tolerância para Poeiras Minerais). 

 

EQUIPAMENTO UTILIZADO 

Bomba de amostragem de uso individual e cassete (amostrador) com filtro de PVC 5 

µm e 37 mm, pré pesado. Antes de ser utilizada em campo, a bomba foi previamente 

calibrada por meio do calibrador, para bomba de amostragem, de acordo com a vazão 

exigida pelo método de referência, e após as amostragens foi conferida a vazão 

novamente, para checar se a vazão apresentava variação menor que 5% de variação 

da vazão inicial. Os certificados de calibração dos equipamentos estão em anexo. 

 Poeira Mineral Respirável (Sílica Livre Cristalizada) – Vazão 1,7 l/min 
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A bomba foi devidamente afixada na cintura do servidor e o dispositivo de coleta na 

altura da zona respiratória, em posição que não atrapalhou a sua operação rotineira 

de trabalho. Foi acompanhado, durante toda a avaliação, o funcionamento da bomba. 

LIMITE DE TOLERÂNCIA/NÍVEL DE AÇÃO 

Considerando uma exposição de 8 horas, o limite de tolerância e de ação irão variar 

de acordo com a porcentagem do SiO2 e calculado de acordo com a formula existente 

no Anexo 12 (Limites de Tolerância para Poeiras Minerais) – NR 15. 

 

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 

Sede- Administrativa 

01 
Secretário Municipal de Obras 

Inexistente 
Engenheiro Civil 

- Chefe de Área de Serviços Urbanos Inexistente 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 

/ Auxiliar Administrativo 
Inexistente 

02 

Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 
/ Vigia 

Inexistente 
Auxiliar de Pedreiro / Vigia 

Gari / Vigia 

Pedreiro / Vigia 

03 

Chefe de Área de Conservação e 
Manutenção / Servente 

Químico/ 
Biológico 

Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 
/ Servente 

Auxiliar de Pedreiro / Servente 
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SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 

Operacional 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 

/ Encarregado 
Físico 

- Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 
Físico/ 

Químico/ 
Biológico 

- 
Chefe de Departamento de Urbanização 

/ Eletricista 
Inexistente 

- Motorista 
Físico/ 

Químico 

- Motorista 
Físico/ 

Químico 

04 

Pedreiro Físico/ 
Químico/ 
Biológico 

Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 
/ Pedreiro 

05 

Pedreiro Físico/ 
Químico/ 
Biológico 

Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 
/ Auxiliar de Pedreiro 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 
/ Operador de Estação de Tratamento de 

Água e Esgoto 
Inexistente 

06 

Chefe de Departamento de Obras / 
Mecânico Químico 

Ajudante de Mecânico 

- 
Auxiliar Operacional de Máquinas / 

Ajudante Geral 
Físico/ 

Químico 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 

/ Ajudante Geral 
Físico/ 

Biológico 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 

/ Ajudante Geral 
Físico 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 

/ Ajudante Geral 
Físico 

07 

Auxiliar de Pedreiro / Gari 

Biológico 
Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 

/ Varredor 

Gari / Varredor 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos Municipais 

/ Varredor 
Inexistente 

08 

Coveiro 

Biológico Agente de Serviços Públicos Municipais / 
Coveiro 
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8. LAUDO TÉCNICO 

8.1 SEDE ADMINISTRATIVA 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 01 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria com divisórias 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 

Secretário Municipal de 

Obras 

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; auxiliar os coordenadores  nas atividades de campo; auxiliar os engenheiros 

no desenvolvimento de projetos; exercer a liderança política e institucional do setor 

comandado pela pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e 

organizações dos diferentes níveis governamentais; 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;  

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 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria com divisórias 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 

Engenheiro Civil 

Acompanhar e fiscalizar atividades próprias da engenharia civil referentes às obras 

públicas, realizadas ou contratadas pela prefeitura; avaliar imóveis; analisar e elaborar 

estudos, projetos, cálculos, orçamentos, pareceres técnicos de engenharia e projetos 

diversos conforme solicitações de seus superiores; realizar vistorias e fiscalizações de 

obras diversas; confeccionar laudos diversos;  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 SERVIÇOS URBANOS 

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 

Chefe de Área de 

Serviços Urbanos 

Tramitar processos; 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. 

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 

AUXILIAR DE SERVIÇOS  PÚBLICOS MUNICIPAIS / AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Piso de cerâmica; paredes de alvenaria com divisórias de PVC; teto de telha com forro PVC; iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes); ventilação natural e artificial (ventilador). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços  

Públicos Municipais 

Fiscalizar cartão de ponto; 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; 

quando necessário realizar capina ao redor do almoxarifado; 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 

Auxiliar de Serviços 

Públicos Municipais / 

Vigia 

Realizar a ronda, a fim de fazer a guarda do patrimônio e exercer a vigilância de edifícios 

públicos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para 

evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; realizar 

o controle de entrada e saída de carros; controlar fluxo de pessoas, identificando, 

orientando e encaminhando-as para os lugares desejados, executar outras atividades 

correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de Pedreiro / 
Vigia 

Gari / Vigia 

Pedreiro / Vigia 

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 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Chefe de Área de 

Conservação e 

Manutenção / Servente 

Limpar e arrumar as dependências e instalações do setor, a fim de mantê-las nas 

condições de asseio requeridas, utilizando ferramentas manuais apropriadas;  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, 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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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

CONTINUAÇÃO GHE 03 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços  

Públicos Municipais / 

Servente 

Limpar os veículos da prefeitura; limpar e arrumar as dependências e instalações do 

setor, a fim de mantê-las nas condições de asseio requeridas, utilizando ferramentas 

manuais apropriadas;  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, 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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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

CONTINUAÇÃO GHE 03 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas.  

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Pedreiro / 

Servente 

Realizar a varrição de ruas, avenidas, terrenos, sarjetas e calçadões e outros logradouros 

públicos, utilizando ferramentas manuais apropriadas; limpar e arrumar as dependências 

e instalações da prefeitura, a fim de mantê-las nas condições de asseio requeridas, 

utilizando ferramentas manuais apropriadas; 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; 

realizar limpeza de sanitários; prover a limpeza e manutenção dos canteiros, praças e 

jardins, varrendo, capinando e retirando os entulhos; 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 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 OPERACIONAL 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS  PÚBLICOS MUNICIPAIS / ENCARREGADO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços  
Públicos Municipais/ 

Encarregado 

Coordenar, liderar e organizar a equipe sob sua responsabilidade; acompanhar 
construção das pontes; auxiliar eventualmente os servidores nas atividades de roçagem 
(roçadeira) de estradas, terrenos, ruas, parques, vias, jardins, e outros logradouros 
públicos e com a poda de árvores; executar pequenos serviços elétricos; executar outras 
atividades correlatas 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 se expõe ao 
agente de risco Físico/ Ruído contínuo ou intermitente de forma Eventual e ao agente de risco Físico/ Vibração de 
mãos e braços 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(s) servidor(es), o(s) 
mesmo(s) está(ão) exposto(s) 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 MÃOS E BRAÇOS 

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/ Vibração de mãos e braços. 
  
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 mãos e braços 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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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 

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais 

Supervisionar as trilhas nos pontos turísticos; cuidar das cachoeiras; retirar os lixos 
derramados no pontos turísticos e ensaca-los para que ele seja coletado posteriormente; 
realizar a roçagem (roçadeira) nas trilhas das cachoeiras eventualmente; realizar corte e 
poda de árvores com a motosserra eventualmente; realizar a limpeza da caixa d'água de 
Patrimônio da Penha eventualmente; executar outras atividades correlatas 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 se expõem ao 
agente de risco Físico/ Ruído contínuo ou intermitente de forma Eventual, ao agente de risco Físico/ Vibração de mãos 
e braços de forma Eventual, e ao agente de risco Biológico/ Contato com lixo urbano de forma Habitual Intermitente, 
cuja(s) análise(s) quantitativa(s) e 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(s) servidor(es), o(s) 
mesmo(s) está(ão) exposto(s) 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 MÃOS E BRAÇOS 

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/ Vibração de mãos e braços. 
  
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 mãos e braços 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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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 Intermitente ao risco 
Biológico/ Contato com lixo urbano. 
 
Tal exposição não 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 lixo urbano de forma Habitual Intermitente é 
caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de 
proteção administrativas, coletivas e individuais 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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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

CHEFE DE DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO / ELETRICISTA 

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 Departamento 
de Urbanização / 

Eletricista 

Montar, colocar e fixar quadros de distribuição; caixas de fusível; tomadas e interruptores; 
calhas; bocais para lâmpada e outros; instalar, reparar e manter sistemas de rede elétrica 
em prédios, obras, vias e demais logradouros públicos, efetuando periodicamente os 
devidos testes necessários; executar serviços de manutenção da iluminação das vias e 
demais logradouros públicos, reparando ou substituindo unidades danificadas; instalar, 
reparar ou substituir fusíveis, disjuntores, relés, bobinas, exaustores, amperímetros, 
reatores, resistências, painéis de controle e demais equipamentos elétricos; instalar e 
reparar linhas de alimentação, reostatos, motores de correntes alternadas e contínuas, 
chaves térmicas, magnéticas e automáticas; executar pequenos serviços elétricos; 
executar outras atividades correlatas 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 está(ão) exposto(s) a 
atividade e operações perigosas estabelecidas pela NR 16 Anexo 04 (Atividades e Operações Perigosas com 
Energia Elétrica) 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 

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 caminhão compactador, manipulando os comandos e observando o fluxo de 
trânsito e a sinalização para conduzi-lo aos locais determinados na ordem de serviço; 
executar os serviços pré determinados; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando 
o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua 
correta execução; pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a 
operação e estacionamento do veículo, a fim de evitar possíveis acidentes; 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 Habitual Intermitente, ao agente de risco Físico/ 
Vibração de corpo inteiro de forma Habitual Intermitente e ao agente de risco Químico/ Poeira mineral de forma 
Habitual Intermitente, cuja(s) análise(s) quantitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõem a 
demais agentes de riscos nocivos. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Antônio Miranda 

Cargo: Motorista Data da Avaliação: 10/07/2020 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (NR-15) 

Circuito de Ponderação: “A” / Circuito de Resposta: “Slow/ Lenta” / Critério de Referência: 85 dB(A) 
Nível Limiar de Integração: 80 dB (A) / Incremento de duplicação de dose= 5 (q=5) 

DADOS DA AVALIAÇÃO DE RUÍDO 

HORÁRIO AVALIAÇÃO 
TEMPO TOTAL 

(min) 

CALIBRAÇÃO 

INICIO 
PAUSA 

FIM INICIAL FINAL 
INICIO FIM 

12:56:33 00:00:00 00:00:00 17:39:33 280 114 dB 114 dB 

Dose (%) Dose Diária (%) 
Jornada diária de 

Trabalho (min) 

Nível de 
Exposição 

Normalizado 
(NEN) 

9,41 15,87 480 71,72 

No final deste documento encontram-se em anexo a dosimetria do período medido e histograma. 

AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

De acordo com avaliação quantitativa do ruído no qual o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se 
encontra(m) exposto(s), verificou-se que o NEN (Nível de Exposição Normalizado) é de 71,72 dB(A) (para 
exposição de 8h/dia, 40h/semana), portanto abaixo do limite de tolerância que é de 85 dB (A), de acordo com a 
NR15 da Portaria 3.214/78/ Anexo 1. 
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VIBRAÇÃO CORPO INTEIRO 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: xx 

Função: xx Data da Avaliação: xx 

Equipamento avaliado: xx 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Aceleração Resultante 
de Exposição (are) 

Aceleração Resultante de 
Exposição Normalizada 

(aren) 

Valor da Dose de Vibração 
Resultante (VDVR) 

Valor da Dose de Vibração 
Da Exposição (VDVexpj) 

 m/s²  m/s² 

 m/s1,75 VDVexpj (X) m/s1,75 

VDVexpj (Y) m/s1,75 

VDVexpj (Z) m/s1,75 

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

Tipo de 
Avaliação 

Tempo de 
Exposição 

Limite de Tolerância 
aren 

Limite de Ação 
aren 

(m/s²) 

Resultado 
Vibração 

aren 
INSALUBRE 

Vibração de 
Corpo Inteiro 

Habitual 
Intermitente 

1,1 m/s² > 0,5 a < 0,9  m/s² xx 

 
 

 
 

Tipo de 
Avaliação 

Tempo de 
Exposição 

Limite de Tolerância 
VDVR  

Limite de Ação 
VDVR 

(m/s1,75) 

Resultado 
Vibração 

VDVR 
INSALUBRE 

Vibração de 
Corpo Inteiro 

Habitual 
Intermitente 

21,0 m/s1,75 > 9,1 a < 16,4  m/s1,75 xx 

 
 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

De acordo com a avaliação quantitativa os valores obtidos da avaliação de vibração foram aren XXX m/s² e VDVR 

XXX m/s1,75. Para períodos posteriores à 13/08/14, estes valores se encontram abaixo/acima do limite de tolerância, 

legalmente estabelecido pelo Anexo 8 da NR-15, com redação dada Portaria MTE nº 1.297 de 13 de agosto de 

2014. 
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POEIRA MINERAL – SÍLICA 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Antônio Miranda 

Cargo: Motorista Data da Coleta: 10/07/2020 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Nº da 

amostra 

ID 

Amostrador 

Vazão 

da 

Bomba 

(L/min) 

Tempo de 

Amostragem 

(min) 

Volume 

(L) 

Resultado 

Particulado 

Respirável 

(mg) 

Concentração 

Particulado 

Respirável 

(mg/m³) 

Resultado 

Massa de 

Sílica 

(mg) 

Concentração 

Massa de 

Sílica  

(mg/m³) 

% de 

Sílica 

3187-

1/2020 
PVC 17156 1,70 120 306 0,010 0,033 <0,004 <0,013 N.A 

3188-

1/2020 
PVC 17185 1,70 99 168,3 0,010 0,059 <0,004 <0,024 N.A 

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

 
 

ELEMENTOS 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 
LIMITE DE 

TOLERÂNCIA (mg/m³) 

CONCENTRAÇÃO 
TOTAL DE SÍLICA 

(mg/m³) 
INSALUBRE 

Poeiras Minerais 
Sílica (Respirável) 

Habitual 
Intermitente 

N.A. N.A. NÃO 

 
N.D.-  Não Detectado 

NR 15/ ANEXO 12: Limite de Tolerância Sílica Cristalizada Respirável = 8/(% quartzo + 2)  
No final deste documento encontra-se em anexo o Relatório de Análise dos resultados mencionados acima. 

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 caminhão caçamba, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito 
e a sinalização para conduzi-lo aos locais determinados na ordem de serviço; executar 
os serviços pré-determinados; zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o 
andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua 
correta execução; pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a 
operação e estacionamento do veículo, a fim de evitar possíveis acidentes; 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 Habitual Intermitente, ao agente de risco Físico/ 
Vibração de corpo inteiro de forma Habitual Intermitente e ao agente de risco Químico/ Poeira mineral de forma 
Habitual Intermitente, cuja(s) análise(s) quantitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõem a 
demais agentes de riscos nocivos. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Elcio Luiz da Silva Faria 

Cargo: Motorista Data da Avaliação: 07/07/2020 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (NR-15) 

Circuito de Ponderação: “A” / Circuito de Resposta: “Slow/ Lenta” / Critério de Referência: 85 dB(A) 
Nível Limiar de Integração: 80 dB (A) / Incremento de duplicação de dose= 5 (q=5) 

DADOS DA AVALIAÇÃO DE RUÍDO 

HORÁRIO AVALIAÇÃO 
TEMPO TOTAL 

(min) 

CALIBRAÇÃO 

INICIO 
PAUSA 

FIM INICIAL FINAL 
INICIO FIM 

06:59:48 11:00:48 12:10:55 14:17:54 368 114 dB 114 dB 

Dose (%) Dose Diária (%) 
Jornada diária de 

Trabalho (min) 

Nível de 
Exposição 

Normalizado 
(NEN) 

29,15 37,81 480 77,99 

No final deste documento encontram-se em anexo a dosimetria do período medido e histograma. 

AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

De acordo com avaliação quantitativa do ruído no qual o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se 
encontra(m) exposto(s), verificou-se que o NEN (Nível de Exposição Normalizado) é de 77,99 dB(A) (para 
exposição de 8h/dia, 40h/semana), portanto abaixo do limite de tolerância que é de 85,00 dB (A), de acordo com a 
NR15 da Portaria 3.214/78/ Anexo 1. 
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VIBRAÇÃO CORPO INTEIRO 

 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor:  

Função:  Data da Avaliação:  

Equipamento avaliado:  

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Aceleração Resultante 
de Exposição (are) 

Aceleração Resultante de 
Exposição Normalizada 

(aren) 

Valor da Dose de Vibração 
Resultante (VDVR) 

Valor da Dose de Vibração 
Da Exposição (VDVexpj) 

 m/s²  m/s² 

 m/s1,75 VDVexpj (X) m/s1,75 

VDVexpj (Y) m/s1,75 

VDVexpj (Z) m/s1,75 

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

Tipo de 
Avaliação 

Tempo de 
Exposição 

Limite de Tolerância 
aren 

Limite de Ação 
aren 

(m/s²) 

Resultado 
Vibração 

aren 
INSALUBRE 

Vibração de 
Corpo Inteiro 

Habitual 
Intermitente 

1,1 m/s² > 0,5 a < 0,9  m/s²  

 
 

 
 

Tipo de 
Avaliação 

Tempo de 
Exposição 

Limite de Tolerância 
VDVR  

Limite de Ação 
VDVR 

(m/s1,75) 

Resultado 
Vibração 

VDVR 
INSALUBRE 

Vibração de 
Corpo Inteiro 

Habitual 
Intermitente 

21,0 m/s1,75 > 9,1 a < 16,4  m/s1,75  

 
 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

De acordo com a avaliação quantitativa os valores obtidos da avaliação de vibração foram aren XXX m/s² e VDVR 

XXX m/s1,75. Para períodos posteriores à 13/08/14, estes valores se encontram abaixo/acima do limite de tolerância, 

legalmente estabelecido pelo Anexo 8 da NR-15, com redação dada Portaria MTE nº 1.297 de 13 de agosto de 

2014. 
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POEIRA MINERAL – SÍLICA 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Elcio Luiz da Silva Faria 

Cargo: Motorista Data da Coleta: 07/07/2020 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Nº da 

amostra 

ID 

Amostrador 

Vazão 

da 

Bomba 

(L/min) 

Tempo de 

Amostragem 

(min) 

Volume 

(L) 

Resultado 

Particulado 

Respirável 

(mg) 

Concentração 

Particulado 

Respirável 

(mg/m³) 

Resultado 

Massa de 

Sílica 

(mg) 

Concentração 

Massa de 

Sílica  

(mg/m³) 

% de 

Sílica 

3185-

1/2020 
PVC 17189 1,70 241 409,7 0,046 0,112 <0,004 <0,01 N.A 

3186-

1/2020 
PVC 17157 1,70 127 215,9 0,052 0,241 <0,004 <0,019 N.A 

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

 
 

ELEMENTOS 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 
LIMITE DE 

TOLERÂNCIA (mg/m³) 

CONCENTRAÇÃO 
TOTAL DE SÍLICA 

(mg/m³) 
INSALUBRE 

Poeiras Minerais 
Sílica (Respirável) 

Habitual 
Intermitente 

N.A. N.A. NÃO 

 
N.D.-  Não Detectado 

NR 15/ ANEXO 12: Limite de Tolerância Sílica Cristalizada Respirável = 8/(% quartzo + 2)  
No final deste documento encontra-se em anexo o Relatório de Análise dos resultados mencionados acima. 

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 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Pedreiro 

Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para 
construir; reformar ou reparar prédios e obras similares; realizar manutenção em rede de 
esgoto; limpar e preparar superfícies a serem pintadas, estendendo-as e fixando-as, no caso 
de faixas, cartazes e similares, ou raspando-as, lixando-as e emassando-as, no caso de 
alvenaria, superfícies de madeira, superfícies metálicas e similares, utilizando raspadeiras, 
solventes e outros procedimentos adequados para retirar a pintura velha e eliminar resíduos, 
quando for o caso; orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução 
do trabalho; orientar a composição de mistura, cimento, areias, pedra, dosando as 
quantidades para obter argamassa desejada; assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e 
materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; realizar 
trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; rebocar 
estruturas construídas; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de Serviços  
Públicos Municipais / 

Pedreiro 

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 Habitual Intermitente, agente de risco Químico/ 
Poeira mineral de forma Habitual Intermitente, ao agente de risco Químico/ Tintas e solventes de forma Habitual 
Intermitente, ao agente de risco Biológico/ Contato com esgoto de forma Habitual Permanentecuja(s) análise(s) 
quantitativa(s) e qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõem a demais agentes de riscos 
nocivos. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Alcemar Antônio de Souza 

Cargo: Pedreiro Data da Avaliação: 07/07/2020 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (NR-15) 

Circuito de Ponderação: “A” / Circuito de Resposta: “Slow/ Lenta” / Critério de Referência: 85 dB(A) 
Nível Limiar de Integração: 80 dB (A) / Incremento de duplicação de dose= 5 (q=5) 

DADOS DA AVALIAÇÃO DE RUÍDO 

HORÁRIO AVALIAÇÃO 
TEMPO TOTAL 

(min) 

CALIBRAÇÃO 

INICIO 
PAUSA 

FIM INICIAL FINAL 
INICIO FIM 

07:44:46 10:58:46 12:03:17 14:48:17 359 114 dB 114 dB 

Dose (%) Dose Diária (%) 
Jornada diária de 

Trabalho (min) 

Nível de 
Exposição 

Normalizado 
(NEN) 

70,68 93,96 480 84,55 

No final deste documento encontram-se em anexo a dosimetria do período medido e histograma. 
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AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

De acordo com avaliação quantitativa do ruído no qual o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se 
encontra(m) exposto(s), verificou-se que o NEN (Nível de Exposição Normalizado) é de 84,55 dB(A) (para 
exposição de 8h/dia, 40h/semana), portanto abaixo do limite de tolerância que é de 85,00 dB (A), de acordo com a 
NR15 da Portaria 3.214/78/ Anexo 1. 

POEIRA MINERAL – SÍLICA 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Alcemar Antônio de Souza 

Cargo: Pedreiro Data da Coleta: 07/07/2020 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Nº da 

amostra 

ID 

Amostrador 

Vazão 

da 

Bomba 

(L/min) 

Tempo de 

Amostragem 

(min) 

Volume 

(L) 

Resultado 

Particulado 

Respirável 

(mg) 

Concentração 

Particulado 

Respirável 

(mg/m³) 

Resultado 

Massa de 

Sílica 

(mg) 

Concentração 

Massa de 

Sílica  

(mg/m³) 

% de 

Sílica 

3183-

1/2020 
PVC 17165 1,70 195 331,5 0,171 0,516 <0,004 <0,012 N.A 

3184-

1/2020 
PVC 17187 1,70 165 280,5 0,154 0,549 <0,004 <0,014 N.A 

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

 
 

ELEMENTOS 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 
LIMITE DE 

TOLERÂNCIA (mg/m³) 

CONCENTRAÇÃO 
TOTAL DE SÍLICA 

(mg/m³) 
INSALUBRE 

Poeiras Minerais 
Sílica (Respirável) 

Habitual 
Intermitente 

N.A. N.A. NÃO 

 
N.D.-  Não Detectado 

NR 15/ ANEXO 12: Limite de Tolerância Sílica Cristalizada Respirável = 8/(% quartzo + 2)  
No final deste documento encontra-se em anexo o Relatório de Análise dos resultados mencionados acima. 

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/ Tintas e solventes 
 
Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/ Anexo 13. No que se refere às atividades que envolvem agentes químicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa.  
 

De acordo com NR15 da Portaria 3.214/78 Anexo 13, Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente 
contendo hidrocarbonetos aromáticos de forma Habitual Intermitente é caracterizado como Insalubre Grau médio 
(20%).   

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 ao risco 
Biológico/ Contato com esgoto. 
 
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 esgoto de forma Habitual Permanente é 
caracterizado como Insalubre Grau máximo (40%). 
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LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15/ Anexo 13 (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono – pintura a pincel 
com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contento hidrocarbonetos aromáticos) e Anexo 14 (Biológico/ Contato 
com esgoto) da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) e em Grau máximo 40% referente 
ao agente de risco Biológico. 

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 esgoto. 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 e) 
trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto 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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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 05 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Pedreiro 

Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, 
esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para 
construir; reformar ou reparar prédios e obras similares; realizar manutenção em rede de 
esgoto; orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do 
trabalho; orientar a composição de mistura, cimento, areias, pedra, dosando as quantidades 
para obter argamassa desejada; assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; 
construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; realizar trabalhos de 
manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; rebocar estruturas 
construídas; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de 
complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de Serviços  
Públicos Municipais / 
Auxiliar de Pedreiro 

Efetuar a carga, descarga e transporte de materiais, servindo-se das próprias mãos ou 
utilizando carrinho de mão e/ou ferramentas manuais, possibilitando a utilização ou remoção 
daqueles materiais; misturar cimento, areia, água, brita e outros materiais, através de 
processos manuais ou mecânicos, obtendo concreto ou argamassa; preparar e transportar 
materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer peça, limpando-as e arrumando-as de acordo 
com instruções; realizar manutenção em rede de esgoto; 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 Habitual Intermitente, agente de risco Químico/ 
Poeira mineral de forma Habitual Intermitente, ao agente de risco Biológico/ Contato com esgoto de forma Habitual 
Permanente, e a Outros Fatores de Risco/ Umidade de forma Eventual, cuja(s) análise(s) quantitativa(s) e 
qualitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõem a demais agentes de riscos nocivos. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Alcemar Antônio de Souza 

Cargo: Pedreiro Data da Avaliação: 07/07/2020 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (NR-15) 

Circuito de Ponderação: “A” / Circuito de Resposta: “Slow/ Lenta” / Critério de Referência: 85 dB(A) 
Nível Limiar de Integração: 80 dB (A) / Incremento de duplicação de dose= 5 (q=5) 

DADOS DA AVALIAÇÃO DE RUÍDO 

HORÁRIO AVALIAÇÃO 
TEMPO TOTAL 

(min) 

CALIBRAÇÃO 

INICIO 
PAUSA 

FIM INICIAL FINAL 
INICIO FIM 

07:44:46 10:58:46 12:03:17 14:48:17 359 114 dB 114 dB 

Dose (%) Dose Diária (%) 
Jornada diária de 

Trabalho (min) 

Nível de 
Exposição 

Normalizado 
(NEN) 

70,68 93,96 480 84,55 

No final deste documento encontram-se em anexo a dosimetria do período medido e histograma. 
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AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

De acordo com avaliação quantitativa do ruído no qual o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se 
encontra(m) exposto(s), verificou-se que o NEN (Nível de Exposição Normalizado) é de 84,55 dB(A) (para 
exposição de 8h/dia, 40h/semana), portanto abaixo do limite de tolerância que é de 85,00 dB (A), de acordo com a 
NR15 da Portaria 3.214/78/ Anexo 1. 

POEIRA MINERAL – SÍLICA 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Alcemar Antônio de Souza 

Cargo: Pedreiro Data da Coleta: 07/07/2020 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Nº da 

amostra 

ID 

Amostrador 

Vazão 

da 

Bomba 

(L/min) 

Tempo de 

Amostragem 

(min) 

Volume 

(L) 

Resultado 

Particulado 

Respirável 

(mg) 

Concentração 

Particulado 

Respirável 

(mg/m³) 

Resultado 

Massa de 

Sílica 

(mg) 

Concentração 

Massa de 

Sílica  

(mg/m³) 

% de 

Sílica 

3183-

1/2020 
PVC 17165 1,70 195 331,5 0,171 0,516 <0,004 <0,012 N.A 

3184-

1/2020 
PVC 17187 1,70 165 280,5 0,154 0,549 <0,004 <0,014  

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

 
 

ELEMENTOS 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 
LIMITE DE 

TOLERÂNCIA (mg/m³) 

CONCENTRAÇÃO 
TOTAL DE SÍLICA 

(mg/m³) 
INSALUBRE 

Poeiras Minerais 
Sílica (Respirável) 

Habitual 
Intermitente 

N.D. N.D. NÃO 

 
N.D.-  Não Detectado 

NR 15/ ANEXO 12: Limite de Tolerância Sílica Cristalizada Respirável = 8/(% quartzo + 2)  
No final deste documento encontra-se em anexo o Relatório de Análise dos resultados mencionados acima. 

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 ao risco 
Biológico/ Contato com esgoto. 
 
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 esgoto de forma Habitual Permanente é 
caracterizado como Insalubre Grau máximo (40%). 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA CONTATO COM ESGOTO 

EPI CA 

Botina – Tipo B 26285 
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LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) 
de riscos estabelecidos pela NR 15/Anexo 14 (Biológico/ Contato com esgoto) da Portaria 3.214/78 do M.T.E, o(s) 
cargo(s) analisado(s) faz(em) e em Grau máximo 40% referente ao agente de risco Biológico. 

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 esgoto. 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 e) 
trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto 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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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS  PÚBLICOS MUNICIPAIS / OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
E ESGOTO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços  
Públicos Municipais / 

Operador de Estação de 
Tratamento de Água e 

Esgoto 

Realizar o controle e tratamento da água; efetuar a manutenção das redes; desenvolver 
reparos em vazamentos; executar a leitura dos parâmetros de tratamento de água; 
organizar e comandar o funcionamento da unidade de tratamento de água; auxiliar na 
construção de pontes; 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 06 

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 Departamento 
de Obras / Mecânico 

Desmontar, montar, limpar e regular motores, carburadores, órgãos de transmissão e 
demais componentes do equipamento, para devolver ou manter as máquinas em 
perfeitas condições de funcionamento; inspecionar veículos, máquinas pesadas e 
aparelhos eletromecânicos em geral, a fim de detectar as causas da anormalidade de 
funcionamento e providenciar a sua recuperação; executar serviços de reparações, 
recondicionamento e reposição de peças; executar a manutenção preventiva e corretiva 
de veículos e máquinas desmontando-as, total ou parcialmente, para conservar ou 
substituir peças defeituosas; testar veículos, motores e peças diversas, bem como 
verificar o resultado do trabalho executado, para aferir-lhes as condições de 
funcionamento e certificar-se de que seu funcionamento encontra-se nas condições 
exigidas; efetuar lubrificação nos veículos e máquinas; executar outras atividades 
correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Ajudante de Mecânico 

Auxiliar o mecânico a desmontar, montar, limpar e regular motores, carburadores, órgãos 
de transmissão e demais componentes do equipamento, para devolver ou manter as 
máquinas em perfeitas condições de funcionamento; inspecionar veículos, máquinas 
pesadas e aparelhos eletromecânicos em geral, a fim de detectar as causas da 
anormalidade de funcionamento e providenciar a sua recuperação; auxiliar na execução 
de serviços de reparações, recondicionamento e reposição de peças; auxiliar na 
execução da manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas desmontando-
as, total ou parcialmente, para conservar ou substituir peças defeituosas; auxiliar o 
mecânico a testar veículos, motores e peças diversas, bem como verificar o resultado do 
trabalho executado, para aferir-lhes as condições de funcionamento e certificar-se de que 
seu funcionamento encontra-se nas condições exigidas; 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/ Óleos minerais e graxa 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 executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este(s) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual a risco Químico/ 
Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (óleos minerais e graxa). 
 

Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/ Anexo 13. No que se refere às atividades que envolvem agentes químicos, cuja insalubridade é 
caracterizada pela avaliação qualitativa. 
 

De acordo com NR15/ Anexo 13 da Portaria 3.214/78, o contato com hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
de forma Eventual para Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina 
ou outras substâncias cancerígenas afins é caracterizado como Insalubre Grau máximo (40%). 
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LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 13 (Químico/ Óleos minerais e graxas) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., 
o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em Grau máximo  40%. 

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) Químico/ Óleos minerais e graxa. 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 1.0.7 alínea b) 
extração, produção e utilização de óleos minerais e parafinas 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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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

AUXILIAR OPERACIONAL DE MÁQUINAS / AJUDANTE GERAL 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar Operacional de 
Máquinas / Ajudante 

Geral 

Realizar a limpeza dos locais onde a máquina não consegue chegar, retirando entulhos com 
a utilização de ferramentas manuais; sinalizar as áreas onde serão realizadas as 
manutenções; desenvolver atividades de retirada de resíduos de fábricas e oficinas, restos 
de materiais de construção, entulhos provenientes de reformas e demolições, retirando os 
móveis, bem como terra, folhas e galhos dos jardins, objetivando a desobstrução da via 
pública; 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 Habitual Intermitente, ao agente de risco Químico/ 
Poeira mineral de forma Habitual Intermitente e ao agente de risco Químico/ Óleos minerais e graxa de forma Eventual, 
cuja(s) análise(s) qualitativa(s) e quantitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõem a demais 
agentes de riscos nocivos. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: XX 

Cargo: XX Data da Avaliação: XX 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (NR-15) 

Circuito de Ponderação: “A” / Circuito de Resposta: “Slow/ Lenta” / Critério de Referência: 85 dB (A) 
Nível Limiar de Integração: 80 dB (A) / Incremento de duplicação de dose= 5 (q=5) 

DADOS DA AVALIAÇÃO DE RUÍDO 

HORÁRIO AVALIAÇÃO 
TEMPO TOTAL 

(min) 

CALIBRAÇÃO 

INICIO 
PAUSA 

FIM INICIAL FINAL 
INICIO FIM 

     114 dB 114 dB 

Dose (%) Dose Diária (%) 
Jornada diária de 

Trabalho (min) 

Nível de 
Exposição 

Normalizado 
(NEN) 

    

No final deste documento encontram-se em anexo a dosimetria do período medido e histograma. 

AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

De acordo com avaliação quantitativa do ruído no qual o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se encontra(am) 
exposto(s), verificou-se que o NEN (Nível de Exposição Normalizado) é de 00,00 dB(A) (para exposição de 8h/dia, 
40h/semana), portanto acima/abaixo do limite de tolerância que é de 85 dB(A), de acordo com a NR15 da Portaria 
3.214/78/ Anexo 1. 
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POEIRA MINERAL – SÍLICA 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: XX 

Cargo: XX Data da Coleta:XX 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Nº da 

amostra 

ID 

Amostrador 

Vazão 

da 

Bomba 

(L/min) 

Tempo de 

Amostragem 

(min) 

Volume 

(L) 

Resultado 

Particulado 

Respirável 

(mg) 

Concentração 

Particulado 

Respirável 

(mg/m³) 

Resultado 

Massa de 

Sílica 

(mg) 

Concentração 

Massa de 

Sílica  

(mg/m³) 

% de 

Sílica 

          

          

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

 
 

ELEMENTOS 
TIPO DE 

EXPOSIÇÃO 
LIMITE DE 

TOLERÂNCIA (mg/m³) 

CONCENTRAÇÃO 
TOTAL DE SÍLICA 

(mg/m³) 
INSALUBRE 

Poeiras Minerais 
Sílica (Respirável) 

Habitual 
Intermitente 

N.D. N.D. XX 

 
N.D.-  Não Detectado 

NR 15/ ANEXO 12: Limite de Tolerância Sílica Cristalizada Respirável = 8/(% quartzo + 2)  
No final deste documento encontra-se em anexo o Relatório de Análise dos resultados mencionados acima. 

QUÍMICO 

De acordo com análise realizada nos ambientes de trabalhos e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este(s) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Eventual a risco Químico/ 
Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (óleos minerais e graxas). 
 

Tal exposição possui enquadramento legal quanto ao grau de insalubridade de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78/ 
Anexo 13. No que se refere às atividades que envolvem agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada pela 
avaliação qualitativa. 
 

De acordo com NR15/ Anexo 13 da Portaria 3.214/78, o contato com hidrocarbonetos e outros compostos de carbono 
de forma Eventual para Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais, óleo queimado, parafina ou 
outras substâncias cancerígenas afins é caracterizado como Insalubre Grau máximo (40%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 13 (Químico/ Óleos minerais e graxas) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., o(s) 
cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em Grau máximo  40%. 

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) Químico/ Óleos minerais e graxa. 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 1.0.7 alínea b) extração, 
produção e utilização de óleos minerais e parafinas 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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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS / AJUDANTE GERAL 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais/ 

Ajudante Geral 

Realizar a limpeza dos locais onde a máquina não consegue chegar, retirando entulhos com 
a utilização de ferramentas manuais; sinalizar as áreas onde serão realizadas as 
manutenções; prover a limpeza e manutenção dos canteiros e  jardins, varrendo, capinando 
e retirando os entulhos; realizar poda de árvores; limpar bueiros; auxiliar no caminhão pipa 
na limpeza das vias públicas; zelar pela conservação dos locais onde estão sendo realizados 
os serviços, bem como dos materiais utilizados; realizar a roçagem (roçadeira) de estradas, 
terrenos , ruas, parques, vias, jardins, e outros logradouros públicos; rastelar, eventualmente, 
os lixos derramados próximos aos latões e ensaca-los; acondicionar o lixo para que seja 
coletado e encaminhado para o aterro sanitário; 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 Habitual Intermitente, ao agente de risco Físico/ 
Vibração de mãos e braços de forma Habitual Intermitente, ao agente de risco Biológico/ Contato com lixo urbano de 
forma Habitual Intermitente, cuja(s) análise(s) qualitativa(s) e quantitativa(s) do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e 
não se expõem a demais agentes de riscos nocivos. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Sebastião Lourenço Soares 

Cargo: Auxiliar de Serviços Públicos Municipais / Ajudante Geral Data da Avaliação: 09/07/2020 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (NR-15) 

Circuito de Ponderação: “A” / Circuito de Resposta: “Slow/ Lenta” / Critério de Referência: 85 dB (A) 
Nível Limiar de Integração: 80 dB (A) / Incremento de duplicação de dose= 5 (q=5) 

DADOS DA AVALIAÇÃO DE RUÍDO 

HORÁRIO AVALIAÇÃO 
TEMPO TOTAL 

(min) 

CALIBRAÇÃO 

INICIO 
PAUSA 

FIM INICIAL FINAL 
INICIO FIM 

07:16:23 11:05:23 12:07:00 14:18:00 360 114 dB 114 dB 

Dose (%) Dose Diária (%) 
Jornada diária de 

Trabalho (min) 

Nível de 
Exposição 

Normalizado 
(NEN) 

401,22 531,69 480 97,05 

No final deste documento encontram-se em anexo a dosimetria do período medido e histograma. 

AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

De acordo com avaliação quantitativa do ruído no qual o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se encontra(am) 
exposto(s), verificou-se que o NEN (Nível de Exposição Normalizado) é de 97,05 dB(A) (para exposição de 8h/dia, 
40h/semana), portanto acima do limite de tolerância que é de 85 dB(A), de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78/ 
Anexo 1. 
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VIBRAÇÃO DE MÃO E BRAÇOS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: XX 

Função: XX Função: XX 

Equipamento avaliado: XX 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Aceleração Resultante 
de Exposição (are) 

Aceleração Resultante de 
Exposição Normalizada 

(aren) 

Valor da Dose de 
Vibração Resultante 

(VDVR) 

Valor da Dose de Vibração Da 
Exposição (VDVexpj) 

m/s² m/s² m/s1,75 

VDVexpj (X) m/s1,75 

VDVexpj (Y) m/s1,75 

VDVexpj (Z) m/s1,75 
 

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

Tipo de 
Avaliação 

Tempo de 
Exposição 

Limite de Tolerância 
aren 

Limite de 
Ação aren 

(m/s2) 

Resultado 
Vibração 

aren 
INSALUBRE 

Vibração de 
Mãos e Braços 

Habitual 
Intermitente 

5 m/s² > 2,5 a < 3,5  m/s²  
 

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 Intermitente ao risco 
Biológico/Contato com Lixo Urbano. 
 
Tal exposição não 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 Lixo Urbano de forma Habitual Intermitente é 
caracterizado como NÃO INSALUBRE, porém, não desobriga o fornecimento e a utilização das medidas de proteção 
administrativas, coletivas e individuais cabíveis. 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de risco(s) 
estabelecidos pela NR 15/ Anexo 1 (Físico/ Ruído contínuo ou intermitente), e Anexo 10 (Umidade) 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%) referente aos 
agentes de risco Físico e ao agente de risco Umidade. 

LAUDO PREVIDENCIÁRIO 

Visto que o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa ao(s) agente(s) de 
risco Físico/ Ruído contínuo ou intermitente. 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 enquadra no Item 2.0.1 alínea a) Exposição a Níveis de 
Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) fazendo jus a Aposentadoria Especial de 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. 

 



 

49 

 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS / AJUDANTE GERAL 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais/ 

Ajudante Geral 

Realizar a roçagem (roçadeira) de estradas, terrenos , ruas, parques, vias, jardins, e outros 
logradouros públicos; rastelar os matos cortados para que possa ser recolhidos 
posteriormente; realizar o corte de galhos que atrapalham a passagem nas via; construir 
estrutura para pontes de madeira; 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 Habitual Intermitente e ao agente de risco Físico/ 
Vibração de mãos e braços de forma Habitual Intermitente, cuja(s) análise(s) qualitativa(s) e quantitativa(s) do(s) 
agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõem a demais agentes de riscos nocivos. 

RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: Sebastião Lourenço Soares 

Cargo: Auxiliar de Serviços Públicos Municipais / Ajudante Geral Data da Avaliação: 09/07/2020 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (NR-15) 

Circuito de Ponderação: “A” / Circuito de Resposta: “Slow/ Lenta” / Critério de Referência: 85 dB (A) 
Nível Limiar de Integração: 80 dB (A) / Incremento de duplicação de dose= 5 (q=5) 

DADOS DA AVALIAÇÃO DE RUÍDO 

HORÁRIO AVALIAÇÃO 
TEMPO TOTAL 

(min) 

CALIBRAÇÃO 

INICIO 
PAUSA 

FIM INICIAL FINAL 
INICIO FIM 

07:16:23 11:05:23 12:07:00 14:18:00 360 114 dB 114 dB 

Dose (%) Dose Diária (%) 
Jornada diária de 

Trabalho (min) 

Nível de 
Exposição 

Normalizado 
(NEN) 

401,22 531,69 480 97,05 

No final deste documento encontram-se em anexo a dosimetria do período medido e histograma. 

AVALIAÇÃO DO RUÍDO 

De acordo com avaliação quantitativa do ruído no qual o(s) servidor(es) no exercício de suas atividades se encontra(am) 
exposto(s), verificou-se que o NEN (Nível de Exposição Normalizado) é de 97,05 dB(A) (para exposição de 8h/dia, 
40h/semana), portanto acima do limite de tolerância que é de 85 dB(A), de acordo com a NR15 da Portaria 3.214/78/ 
Anexo 1. 
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VIBRAÇÃO DE MÃO E BRAÇOS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome do Servidor: XX 

Função: XX Função: XX 

Equipamento avaliado: XX 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

Aceleração Resultante 
de Exposição (are) 

Aceleração Resultante de 
Exposição Normalizada 

(aren) 

Valor da Dose de 
Vibração Resultante 

(VDVR) 

Valor da Dose de Vibração 
Da Exposição (VDVexpj) 

m/s² 

m/s² m/s1,75 

VDVexpj (X) m/s1,75 

VDVexpj (Y) m/s1,75 

VDVexpj (Z) m/s1,75 
 

CARACTERIZAÇÃO DA INSALUBRIDADE 

Tipo de 
Avaliação 

Tempo de 
Exposição 

Limite de Tolerância 
aren 

Limite de 
Ação aren 

(m/s2) 

Resultado 
Vibração 

aren 
INSALUBRE 

Vibração de 
Mãos e Braços 

Habitual 
Intermitente 

5 m/s² > 2,5 a < 3,5  m/s² XX 
 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 1 (Físico/ Ruído contínuo ou intermitente) 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 ao(s) agente(s) de 
risco Físico/ Ruído contínuo ou intermitente. 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 enquadra no Item 2.0.1 alínea a) Exposição a Níveis de 
Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) fazendo jus a Aposentadoria Especial de 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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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS / AJUDANTE GERAL 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais / 

Ajudante Geral 

Realizar a limpeza das ruas, retirando entulhos utilizando ferramentas manuais; sinalizar 
as áreas onde serão realizadas as manutenções; zelar pela conservação dos locais onde 
estão sendo realizados os serviços, bem como dos materiais utilizados; construir bueiros 
eventualmente; 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, 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. 

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 

GHE 07 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Pedreiro / 
Gari 

Realizar a coleta de lixo, utilizando ferramentas manuais apropriadas; recolher os sacos 
de lixo colocados nas calçadas e lixeiras; acondicionar o lixo no caminhão para que 
seja encaminhado para o aterro sanitário; executar outras atividades correlatas de 
mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Auxiliar de Serviços 
Públicos Municipais / 

Varredor 

Realizar a varrição de ruas, avenidas, terrenos, sarjetas e calçadões e outros 
logradouros públicos, utilizando ferramentas manuais apropriadas; rastelar os lixos 
derramados próximos aos latões e ensaca-los; acondicionar o lixo para que seja 
coletado e encaminhado para o aterro sanitário; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Gari / Varredor 

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 expõe ao 
agente de risco Biológico/ Contato com lixo urbano de forma Habitual Permanente, cuja(s) análise(s) qualitativa(s) 
do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõem a demais agentes de riscos nocivos. 

BIOLÓGICO 

De acordo com análise realizada no ambiente de trabalho e atividades executadas pelo(s) servidor(es) que 
desempenha(m) este(s) cargo(s), o(s) mesmo(s) está(ão) exposto(s) de forma Habitual Permanente ao risco 
Biológico/ Contato com lixo urbano. 
 
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 Lixo Urbano de forma Habitual Permanente 
é caracterizado como Insalubre Grau máximo (40%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/ Contato com lixo urbano) da Portaria 3.214/78 do M.T.E., 
o(s) cargo(s) analisado(s) faz(em) jus ao adicional de Insalubridade em Grau máximo 40%. 

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 lixo urbano. 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 g) coleta e industrialização de lixo 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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TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS  PÚBLICOS MUNICIPAIS / VARREDOR 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Auxiliar de Serviços  
Públicos Municipais / 

Varredor 

Realizar a varrição de ruas, avenidas, terrenos, sarjetas e calçadões e outros logradouros 
públicos, utilizando ferramentas manuais apropriadas; auxiliar eventualmente na 
construção de pontes; 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. 

 

  



 

54 

 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

GHE 08 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES POR CARGO 

CARGO / FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

Coveiro 

Executar trabalhos de preparação de sepulturas, abrindo e fechando covas, para 
permitir o sepultamento de cadáveres; preparar a sepultura, escavando a terra e 
escorando as parcelas da abertura, ou retirando a lápide e limpando o interior das covas 
já existentes, para permitir o sepultamento; auxiliar na colocação do caixão, 
manipulando as cordas de sustentação; fechar a sepultura, recobrindo-a de terra e cal 
ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo; efetuar a limpeza e 
a conservação dos cemitérios; executar outras atividades correlatas de mesma natureza 
e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente de Serviços 
Públicos Municipais / 

Coveiro 

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 expõe ao 
agente de risco Biológico/ Exumação de corpos de forma Habitual Permanente, cuja(s) análise(s) qualitativa(s) 
do(s) agente(s) é apresentada abaixo, e não se expõem a demais agentes de riscos nocivos. 

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/ Exumação de corpos.  
 
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, a atividade de exumação de corpos em cemitérios de forma 
Habitual Permanente é caracterizada como insalubre em Grau médio (20%). 

LAUDO TRABALHISTA 

Visto que o(s) servidor(s) no exercício de suas atividades está(ão) exposto(s) de forma significativa a agente(s) de 
risco(s) estabelecidos pela NR 15/ Anexo 14 (Biológico/ Exumação de corpos) 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/ Exumação de corpos. 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 d) 
trabalhos de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados 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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ANEXOS 
(CARGOS X INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE e ART) 
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CARGOS X INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 
INSALUBRIDADE E 
PERICULOSIDADE 

Sede 
Administrativa 

01 

Secretário Municipal de 
Obras 

Inexistente 

Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

Engenheiro Civil 
Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

- 
Chefe de Área de Serviços 

Urbanos 
Inexistente 

Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos 

Municipais / Auxiliar 
Administrativo 

Inexistente 
Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

02 

Auxiliar de Serviços Públicos 
Municipais / Vigia 

Inexistente 
Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

Auxiliar de Pedreiro / Vigia 

Gari / Vigia 

Pedreiro / Vigia 

03 

Chefe de Área de 
Conservação e Manutenção / 

Servente 
Químico/ 
Biológico 

Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

Auxiliar de Serviços Públicos 
Municipais / Servente 

Auxiliar de Pedreiro / 
Servente 

Operacional 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos 

Municipais / Encarregado 
Físico 

Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

- 
Chefe de Departamento de 

Urbanização / Eletricista 
Inexistente 

Não Insalubre/ 
Periculoso 30% 

- Motorista 
Físico/ 

Químico 

Aguardando 
avaliação/ 

Não Periculoso 

- Motorista 
Físico/ 

Químico 

Aguardando 
avaliação/ 

Não Periculoso 

04 

Pedreiro Físico/ 
Químico/ 
Biológico 

Insalubre 40%/ 
Não Periculoso Auxiliar de Serviços Públicos 

Municipais / Pedreiro 

05 

Pedreiro 
Físico/ 

Químico/ 
Biológico 

Insalubre 40%/ 
Não Periculoso 

Auxiliar de Serviços Públicos 
Municipais / Auxiliar de 

Pedreiro 

- 

Auxiliar de Serviços Públicos 
Municipais / Operador de 

Estação de Tratamento de 
Água e Esgoto 

Inexistente 
Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

06 

Chefe de Departamento de 
Obras / Mecânico Químico 

Insalubre 40%/ 
Não Periculoso 

Ajudante de Mecânico 
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SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
RISCOS 

AVALIADOS 
INSALUBRIDADE E 
PERICULOSIDADE 

Operacional 

- 
Auxiliar Operacional de 

Máquinas / Ajudante Geral 
Físico/ 

Químico 
Insalubre 40%/ 
Não Periculoso 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos 
Municipais / Ajudante Geral 

Físico/ 
Biológico 

Insalubre 20%/ 
Não Periculoso 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos 
Municipais / Ajudante Geral 

Físico 
Insalubre 20%/ 
Não Periculoso 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos 
Municipais / Ajudante Geral 

Físico 
Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

07 

Auxiliar de Pedreiro / Gari 

Biológico 
Insalubre 40%/ 
Não Periculoso 

Auxiliar de Serviços Públicos 
Municipais / Varredor 

Gari / Varredor 

- 
Auxiliar de Serviços Públicos 

Municipais / Varredor 
Inexistente 

Não Insalubre/ 
Não Periculoso 

08 

Coveiro 

Biológico 
Insalubre 20%/ 
Não Periculoso Agente de Serviços Públicos 

Municipais / Coveiro 

 


