
 

 

 
 

PPRA 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 

RISCOS AMBIENTAIS 
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO 
LOURENÇO 

 
 
 
 

CONTROLE INTERNO, GABINETE DO 
PREFEITO E PROCURADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO 

 
 
 

 
 

 
DIVINO DE SÃO LOURENÇO- ES 

OUTUBRO DE 2020 



 

 

SUMÁRIO 
DOCUMENTO BASE .................................................................................................. 3 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO .......................................................................... 4 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA ..................................................................... 4 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA ..................................................................... 4 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA ..................................................................... 4 

2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO ................................................................ 5 

3. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 6 

4. ATIVIDADES DO MUNICÍPIO ................................................................................. 6 

5. CARACTERISTICAS DO AMBIENTE DE TRABALHO ........................................... 7 

6. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES ............................................................. 7 

7. INTEGRAÇÃO COM A CIPA................................................................................... 8 

8. DEFINIÇÕES .......................................................................................................... 8 

9. ESTRUTURA DO PPRA ....................................................................................... 13 

10. DESENVOLVIMENTO DO PPRA ....................................................................... 13 

11. METODOLOGIAS DE AÇÃO .............................................................................. 13 

11.1 ANTECIPAÇÃO ................................................................................................. 13 

11.2 RECONHECIMENTO ........................................................................................ 14 

12. FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS ........... 15 

13. PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO 
PPRA ........................................................................................................................ 15 

14. CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES ............................................... 15 

15. CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO ................................. 16 

16. PLANEJAMENTO ANUAL- METAS, PRIORIDADES E CRONOGRAMAS ........ 16 

17. INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS ........................................................ 16 

18. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS POR GHE ........... 17 

19. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS 
SERVIDORES ........................................................................................................... 17 

20. ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO ...................................... 17 

20.1 ANTECIPAÇÃO ................................................................................................. 17 

20.2 RECONHECIMENTO ........................................................................................ 17 

20.2.1 RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE ................... 18 

20.2.1.1 CONTROLE INTERNO ............................................................................... 19 

20.2.1.2 GABINETE DO PREFEITO ......................................................................... 20 

20.2.1.3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ................................................ 24 

21. CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS .......................................................... 25 

21.1 CARACTERÍSTICAS DOS E.P.I. ...................................................................... 26 

22. NÍVEL DE AÇÃO ................................................................................................. 29 

23. CRONOGRAMA AÇÃO DO PPRA ...................................................................... 29 

24. PLANEJAMENTO ANUAL, METAS E PRIORIDADES ....................................... 29 

25. RECOMENDAÇÕES GERAIS ............................................................................ 30 

26. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ............................................... 30 

27. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 31 

ANEXOS ................................................................................................................... 32 

MODELO DE FICHA DE ENTREGA DE E.P.I. ......................................................... 33 

CRONOGRAMA DE AÇÃO DO PPRA – ANO 2020/2021 ........................................ 34 

 



3 

    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO BASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

    

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 

84.11-6-00 Administração pública em geral 

 

RESPONSÁVEL 

NOME CARGO 

Eleardo Brasil Prefeito 

TELEFONE E-MAIL 

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

 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Controle Interno 3551-1130 / 3511-1177 / 3511-1186 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Praça 10 de agosto, nº 10  Centro 29.590-000 

Nº TOTAL DE 
SERVIDORES 

01 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Gabinete do Prefeito (28) 3551-1177 / 3511-1186 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Praça 10 de agosto, nº 10  Centro 29.590-000 

Nº TOTAL DE 
SERVIDORES 

05 

 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA 

SECRETARIA TELEFONE 

Procuradoria Geral do Município (28) 3551-1177 / 3511-1186 

ENDEREÇO BAIRRO CEP 

Praça 10 de agosto, nº 10  Centro 29.590-000 

Nº TOTAL DE 
SERVIDORES 

01 
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2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO 
 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

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

ENDEREÇO BAIRRO 

Rua Jose Moreno Filho, n°34 – Pavmto 2 Centro 

CIDADE ESTADO CEP 

Ibatiba ES 29.395-000 

E-MAIL TELEFONE 

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

 

 

 

 

RESPONSÁVEL 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. INTRODUÇÃO 

 

O PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) regulamentado pela NR 09 

(Portaria 3.214/78) se enquadra em um conjunto de medidas mais abrangentes e se 

articula principalmente com a NR 07 PCMSO (Programa de Controle Médico Saúde 

Ocupacional). 

 
Elaborado, o PPRA é um Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais, 

contemplando todas as suas categorias de forma qualitativa, com o objetivo de 

preservar a saúde e a integridade de todos os servidores do município, através da: 

 Antecipação; 

 Reconhecimento; 

 Avaliação; 

 
Controle de riscos ambientais existentes ou que venham a ocorrer no ambiente de 

trabalho, no que diz respeito a Saúde e Segurança do trabalhador. 

 
Em atendimento as exigências da NR 09 (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais), no que se refere ao reconhecimento e avaliação dos riscos relacionados 

a agentes químicos, físico e biológico de forma qualitativa, este é um documento que 

engloba as MEDIDAS PREVENTIVAS, quanto aos riscos relacionados às atividades 

existentes no município. 

 

O PPRA é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas do município, no 

campo da preservação da saúde e da integridade física dos servidores. Estando 

articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras. Possui também o 

objetivo de atender as obrigatoriedades legais, prevista nas normas específicas. 

 
4. ATIVIDADES DO MUNICÍPIO 

 
O município atua no ramo de administração pública em geral. 
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5. CARACTERISTICAS DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

As características do ambiente de trabalho estão descritas na tabela de 

reconhecimento de riscos ambientais. 

 

6. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 

 
DO EMPREGADOR 

 
Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade 

permanente do município. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e 

regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho. Elaborar ordens de serviço 

sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos servidores por comunicados, 

cartazes ou meios eletrônicos. 

 
Informar aos servidores:  

 Os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; 

 Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pelo 

município; 

 Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de 

diagnóstico aos quais os próprios servidores forem submetidos; 

 Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho; 

 Permitir que representantes dos servidores acompanhem a fiscalização dos 

preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; 

 Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou 

doença relacionada ao trabalho; 

 Deixar disponível o documento-base suas alterações e complementações, de 

modo a proporcionar o imediato acesso das autoridades competentes. 
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DOS SERVIDORES 

 

 Colaborar com o município na aplicação das Normas Regulamentadoras - NR; 

 Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA; 

 Seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos do PPRA; 

 Informar ao seu superior hierárquico direto ocorrências que, a seu julgamento, 

possam implicar risco à saúde dos servidores; 

 Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do 

trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; 

 Usar o EPI fornecido pelo empregador; 

 Submeter-se aos exames médicos previstos na Norma Regulamentadora – 

NR-7. 

 

7. INTEGRAÇÃO COM A CIPA 

 

Os servidores terão participação efetiva no programa, através dos seus 

representantes da CIPA que estiver em gestão, dando sugestões e informando a 

administração sobre condições que julgarem de risco. O documento base, suas 

alterações e complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, 

quando existente no município, de acordo com a NR-5. 

8. DEFINIÇÕES 

 
HIGIENE OCUPACIONAL 

 
É a ciência e arte dedicada à prevenção, reconhecimento, avaliação e controle dos 

riscos existentes ou originados nos locais de trabalho, os quais podem prejudicar a 

saúde e o bem-estar das pessoas no trabalho, enquanto considera os possíveis 

impactos sobre o meio ambiente em geral. 

 

RISCOS AMBIENTAIS 

 
Para efeito da NR – 9, item 9.1.5, que trata do PPRA, são considerados riscos 

ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos que, em função de sua natureza, 
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concentração ou intensidade e tempo de exposição, forem capazes de causar dano a 

saúde do trabalhador. 

 
AGENTES FÍSICOS 

 
São as diversas formas de energia a que possam estar expostas os servidores. 

Devem ser considerados durante as avaliações, os agentes físicos que se apresentam 

nas seguintes formas de energia: 

 Ruído; 

 Vibração;  

 Pressões anormais; 

 Temperaturas extremas (frio e calor); 

 Radiações ionizantes; 

 Radiações não ionizantes; 

 Infra-som e ultra-som. 

 

AGENTES QUÍMICOS 

 
São substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via 

respiratória, ou pela natureza da atividade de exposição possam ter contato através 

da pele ou serem absorvidos pelo organismo por ingestão. Nas formas de:  

 Poeiras; 

 Fumos;  

 Névoas; 

 Neblinas; 

 Gases;  

 Vapores.  
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AGENTES BIOLÓGICOS  

 
Os Agentes Biológicos se apresentam nas formas de micro-organismos e parasitas 

infecciosos vivos e suas toxinas, tais como:  

 Bactérias; 

 Fungos; 

 Bacilos; 

 Parasitas; 

 Protozoários; 

 Vírus. 

Além dos Riscos Ambientais mencionados na NR – 9, o TEM estabelece também os 

riscos relacionados abaixo: 

AGENTES ERGONÔMICOS  

Conjunto de parâmetro que devem ser estudados e implantados de forma a permitir a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

servidores, proporcionando conforto e segurança na desenvoltura de suas atividades.    

 Esforço físico intenso; 

 Levantamento e transporte manual de peso; 

 Exigência de postura inadequada; 

 Controle rígido de produtividade; 

 Imposição de ritmos excessivos; 

 Trabalho em turno e noturno; 

 Jornadas de trabalho prolongada. 

AGENTE MÊCANICO (RISCO DE ACIDENTE) 

São agentes que se originam das atividades mecânicas: que envolvem máquinas e 

equipamentos, responsáveis pelo surgimento das lesões nos servidores quando a 

ocorrência dos acidentes do trabalho, tais como: 

 Arranjo físico inadequado; 

 Máquinas e equipamentos sem proteção; 
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 Ferramentas inadequadas ou defeituosas; 

 Iluminação inadequada  

 Eletricidade; 

 Probabilidade de incêndio ou explosão; 

 Armazenamento inadequado  

 Animais peçonhentos. 

 

OUTROS FATORES DE RISCO 

São agentes adversos responsáveis pelo surgimento de doenças e/ou ser causador 

de acidentes, tais como: 

 Umidade. 
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CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS EM GRUPOS DE 

ACORDO COM A SUA NATUREZA 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

VERDE VERMELHO MARROM AMARELO AZUL CINZA 

RISCOS FÍSICOS 
RISCOS 

QUÍMICOS 

RISCOS 

BIOLÓGICOS 

RISCOS 

ERGONÔMICOS 

RISCOS DE 

ACIDENTES 

OUTROS 

FATORES DE 

RISCO 

 

Ruídos  

 

Vibrações 

 

Radiações 

ionizantes 

 

Radiações não-

ionizantes 

 

Frio  

 

Calor 

 

Pressões 

anormais 

 

 

 

Poeiras Fumos  

 

Névoas Neblinas  

 

Gases Vapores 

 

Substâncias 

 

Compostos ou 

produtos químicos 

em geral 

 

Vírus  

 

Bactérias  

 

Protozoários  

 

Fungos  

 

Parasitas  

 

Bacilos 

 

Esforço físico 

intenso 

 

Levantamento e 

transporte manual 

de peso 

 

Exigência de 

postura 

inadequada 

 

Controle rígido de 

produtividade 

 

Imposição de 

ritmos excessivos 

 

Trabalho em turno 

e noturno 

 

Jornadas de 

trabalho 

prolongadas 

 

Monotonia e 

repetitividade 

 

Outras situações 

causadoras de 

stress físico e/ou 

psíquico 

 

Arranjo físico 

inadequado 

 

Máquinas e 

equipamentos sem 

proteção 

 

Ferramentas 

inadequadas ou 

defeituosas 

 

Iluminação 

inadequada  

 

Eletricidade 

 

Probabilidade de 

incêndio ou 

explosão 

 

Armazenamento 

inadequado  

 

Animais 

peçonhentos 

 

Outras situações 

de risco que 

poderão contribuir 

para a ocorrência 

de acidentes 

 

Umidade 
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9. ESTRUTURA DO PPRA 

 

O PPRA descrito no documento base deve conter os aspectos estruturais do 

programa, tais como: 

 O planejamento anual com o estabelecimento das metas a serem cumpridas e 

com os prazos para a sua implantação; 

 A estratégia e a metodologia de ação; 

 A forma de registro; 

 Manutenção e divulgação dos dados; 

 Periodicidade e forma de avaliação do seu desenvolvimento. 

 

10. DESENVOLVIMENTO DO PPRA 

 
O PPRA foi elaborado com base no desenvolvimento das etapas de um programa de 

Higiene Ocupacional, que consiste em:  

 Antecipação; 

 Reconhecimento; 

 Avaliação; 

 Monitoramento e controle dos riscos ambientais. 

 
11. METODOLOGIAS DE AÇÃO 

 

11.1 ANTECIPAÇÃO 

 
Deverá ser assegurado pelo responsável do município a avaliação de toda a 

modificação que porventura aconteça no ambiente de trabalho, considerando seus 

riscos e perigos potencialmente presentes. 
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11.2 RECONHECIMENTO 

 

Para elaboração do reconhecimento foi realizada a caracterização de todos os 

servidores: Nome, NIT, cargo CBO, função do município atividades que realizem, 

setores onde estão lotados, regime de revezamento, com objetivo de estudar como 

eles se relacionam com os processos e com os agentes/perigos presentes nestes 

processos e no ambiente. 

 
Para cada setor do município então é feito um mapeamento dos processos e 

atividades existentes com o objetivo de identificar os grupos de servidores que 

realizam atividades similares visando facilitar a identificação de perigos no município. 

A estes grupos de servidores damos nome de GHE. 

 
Cada processo pode ser constituído de um ou mais GHE, isto será determinado 

levando-se em conta a similaridade de cada atividade realizada e consequentemente 

quanto à exposição aos mesmos perigos. Em seguida caracteriza-se o ambiente de 

trabalho para cada GHE: setor (local físico onde realiza suas atividades), verificando-

se as condições sanitárias, iluminação, ventilação, estado de conservação, etc. 

 
Para cada GHE então é realizado a identificação dos perigos levando em conta as 

atividades, máquinas equipamentos, ferramentas, toxicidade dos produtos químicos 

que utilizam, agentes e perigos presentes e a eficácia das medidas de proteção 

existentes. 

 
Em seguida realiza-se a avaliação qualitativa dos riscos e a priorização de ações e/ou 

avaliações necessárias ao seu controle. 
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12. FORMA DE REGISTRO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS 

 
Este programa constitui um sistema de dados, estruturando de forma a construir um 

histórico técnico e administrativo do PPRA. Os dados deverão ser mantidos por um 

período mínimo de 20 (vinte) anos, estando sempre disponíveis aos servidores 

interessados, seus representantes legais e autoridades da área. 

 
O presente documento-base e suas alterações e complementações deverão ser 

apresentados e discutidos com a CIPA ou a pessoa designada para o cumprimento 

das atribuições da NR-5, conforme o caso. 

13. PERIODICIDADE E FORMA DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO 

PPRA 

 

O PPRA deverá ser avaliado anualmente com o objetivo de medir a eficácia do 

programa observando se foram cumpridas todas as metas descritas no planejamento 

anual e se as medidas de controle adotadas realmente eliminaram, neutralizaram ou 

reduziram os riscos e/ouse houve o aparecimento de novos riscos no ambiente de 

trabalho. 

 

14. CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES 

 

Foi realizado levantamento das priorizações das ações de acordo com as 

necessidades encontradas na avaliação ambiental dos riscos, e classificada da 

seguinte forma: 

CRITÉRIO PARA PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES 

P1 Medidas urgentes 

P2 Medidas com urgência moderada. 

P3 Medidas não urgentes. 
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15. CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO 

 
Foi utilizado o seguinte critério para definição das necessidades de monitoramento 

com suas respectivas periodicidades, de acordo com avaliação qualitativa, frequência 

e risco no qual o servidor se encontra exposto. 

 

16. PLANEJAMENTO ANUAL- METAS, PRIORIDADES E CRONOGRAMAS 

 

O planejamento anual e o quadro de implementação das metas do PPRA, encontra-

se anexo este documento. 

 

17. INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS 

 

FISPQ é um documento normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) conforme norma, ABNT-NBR 14725. Este documento, denominado ficha com 

dados de Segurança segundo Decreto nº 2.657 de 03/07/1998, deve ser recebido 

pelos empregadores que utilizem produtos químicos, tornando-se um documento 

obrigatório para a comercialização destes produtos. 

 

A FISPQ fornece informações sobre vários aspectos desses produtos químicos 

(substancias ou preparados) quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio 

ambiente. A FISPQ fornece, para esses aspectos conhecimentos básicos sobre os 

produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situação 

de emergência. 

 

Sugerimos que o município mantenha arquivo atualizado contendo as FISPQ’s dos 

produtos químicos utilizados para consulta sempre que for necessário. 
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18. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS POR GHE 

 

Para identificação de perigos e avaliação de risco foi realizado a caracterização dos 

três elementos primordiais do reconhecimento, o servidor, o agente e o ambiente, os 

servidores foram agrupados de acordo com a atividade e similaridade da exposição 

aos mesmos perigos. Para cada GHE, foi elaborada a planilha de identificação de 

perigos e avaliação de riscos. 

19. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DOS RISCOS E DA EXPOSIÇÃO DOS 

SERVIDORES 

Com base na avaliação qualitativa de riscos, não foram identificadas as necessidades 

de avaliações quantitativas da exposição. 

20. ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO 

 

20.1 ANTECIPAÇÃO 

 

Não foram encontrados projetos de novas ampliações, nem mudanças nos métodos 

e processos de trabalho. 

20.2 RECONHECIMENTO 

 

Esta etapa envolve a identificação e a explicitação dos riscos existentes nos 

ambientes de trabalho.  As informações necessárias adquiridas nesta etapa foram: 

 A determinação e localização das possíveis fontes geradoras; 

 Trajetórias e meios de propagação; 

 Caracterização das atividades e do tipo de exposição; 

 Identificação das funções e determinação do número de servidores expostos 

ao risco; 

 Obtenção de dados existentes no município; 

 Indicativos de possível comprometimento da saúde decorrentes do trabalho; 

 Possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados; 
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 A descrição das medidas de controle já existentes no município e das possíveis 

alterações para aumentar a sua eficiência na redução ou eliminação dos riscos 

ambientais. 

20.2.1 RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS POR GHE 

SETOR GHE CARGO/ FUNÇÃO 
QTD 

SERVIDORES 

Controle Interno - Controlador Interno 01 

Gabinete do Prefeito 

01 

Prefeito 01 

Vice Prefeito 01 

- Chefe de Gabinete 01 

- 
Coordenador de Publicidade e 

Comunicação Social 
01 

- Oficial de Gabinete / Recepcionista 01 

Procuradoria Geral do 
Município 

- Procurador Geral do Município 01 
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20.2.1.1 CONTROLE INTERNO 

  

CONTROLADOR INTERNO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

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

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Controlador Interno 

Controlar, analisar e acompanhar documentos e processos administrativos encaminhados das outras secretarias do 
município e emitir relatórios; prestar atendimento presencial e telefônico esclarecendo possíveis dúvidas e fornecendo 
orientações; executar serviços de digitação de textos, planilhas e outros; arquivar e desarquivar documentos e outros 
processos inerentes ao serviço; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou 
solicitadas pelo superior de toda administração pública. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos / 
Trabalho intensivo com 

teclado ou outros 
dispositivos de entrada 

de dados /  
Excesso de situações de 

estresse /  
Exigência de alto nível de 
concentração, atenção e 

memoria 

HP / 
HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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20.2.1.2 GABINETE DO PREFEITO 

 
  

GHE 01 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 02 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Prefeito 

Administrar o município; conceber e implantar, de forma ordenada e ininterrupta, as metas e objetivos emanados da 
constituição da república e da lei orgânica municipal, em consonância com as demais leis específicas e com o objetivo 
do desenvolvimento local e do aprimoramento dos serviços prestados à comunidade; reivindicar junto às esferas 
públicas e privadas o recebimento de benefícios para o município, além de convênios e outras ações que visem à 
execução de serviços e à captação e destino de recursos; apresentar projetos de lei à câmara municipal, além de 
promulgar, sancionar ou vetar leis que já tenham passado por votação entre os vereadores caso uma decisão legislativa 
seja inconstitucional, é dever do prefeito vetar o artigo em questão. 

Vice Prefeito 
Auxiliar o prefeito a dirigir e administrar o governo municipal, fixando políticas globais e setoriais, acompanhando a 
execução das mesmas e avaliando seus resultados, para assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança do 
município e a defesa das instituições, elabora projetos que beneficiem o município e os munícipes. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Excesso de 
situações de 

estresse /  
Exigência de alto 

nível de 
concentração, 

atenção e memória 

HP / 
E / 
HP  

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, úlcera, 
etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Queda de mesmo 

nível 
HP Ambiente de trabalho Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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CHEFE DE GABINETE 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

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

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Chefe de Gabinete 

Fornecer suporte ao prefeito municipal; desenvolver atividades de cunho administrativo como elaborar documentos, 
memorandos, ofícios, requerimentos, comunicados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 
arquivar e desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço; realizar atendimento e orientações a 
usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação 
profissional; prestar informações ou dar pareceres em processos dentro dos limites de conhecimento que o cargo exige; 
executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio 
de propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos /  
Trabalho intensivo com 

teclado ou outros 
dispositivos de entrada 

de dados /  
Excesso de situações de 

estresse 

HP / 
HP / 
HP / 

E 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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COORDENADOR DE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

Ambientes diversos de acordo com as atividades a serem executadas. 01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Coordenador de 
Publicidade e 

Comunicação Social 

Realizar viagens a trabalho; prestar o atendimento ao público repassando as informações que se fizerem necessárias; 
arquivar e desarquivar documentos e outros processos inerentes ao serviço; realizar atendimento e orientações a 
usuários de serviços públicos municipais sobre os assuntos que caracterizam o conteúdo de sua área de habilitação 
profissional; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo 
superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Trabalho em posturas 
incômodas ou pouco 

confortáveis por longos 
períodos /  

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos 

/ Exigência de alto 
nível de concentração, 

atenção e memória 

HP / 
HP / 
HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP 
Ambiente de 

trabalho 
Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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OFICIAL DE GABINETE / RECEPCIONISTA 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

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

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Oficial de Gabinete / 
Recepcionista 

Receber ligações telefônicas, prestar o atendimento e as informações que se fizerem necessárias e repassar ligações ao 
seu respectivo destino; saber operar aparelhos telefônicos, entre outros, visando estabelecer comunicação interna, 
externa ou interurbana; recepcionar, identificar, averiguar suas pretensões para, então, prestar informações; realizar o 
encaminhamento do público aos locais solicitados; receber e registrar recados e/ou comunicados; registrar por escrito ou 
através do uso de computador, as visitas e os telefonemas atendidos, bem como dados pessoais ou comerciais; zelar 
pelo controle dos registros e anotações; receber e transmitir recados e documentos; executar outras atividades correlatas 
de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 Fonte(s) 
Geradora(s) / 

Trajetória, meio de 
propagação e 

penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Excesso de 
situações de 

estresse 

HP / 
HP 

Ambiente de 
trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e problemas 
da coluna vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, úlcera, 
etc.), ansiedade, medo, 

comportamentos estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente 
Queda de mesmo 

nível 
HP Ambiente de trabalho Acidentes e desgaste físico. NA 

Avaliação 
Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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20.2.1.3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

  

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO TOTAL DE SERVIDORES EXPOSTOS: 

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

01 

CARGO/ FUNÇÃO DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Procurador Geral do 
Município 

Executar atividades que dizem respeito ao planejamento de ações de trabalho, elaboração, implantação e gerenciamento 
de projetos, organização de sistemas de informações gerenciais, análise e sistematização de processos de trabalho e 
assuntos correlatos; executar atividades relativas ao planejamento e estruturação de atividades relacionadas com as 
demandas dos usuários dos serviços públicos municipais, que dizem respeito aos objetivos da unidade organizacional 
municipal e/ou à área a qual encontra-se habilitado; elaborar, executar planos, programas, projetos, métodos e 
estratégias de trabalho; acompanhar a legislação aplicável aos objetivos da unidade organizacional e/ou à área a qual 
encontra-se habilitado; elaboração de estudos e emissão de pareceres por solicitação do dirigente da unidade 
organizacional; executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade e/ou solicitadas pelo 
superior. 

Agente 
Ambiental 

Perigo 

T
ip

o
 d

e
 

E
x
p

o
s

iç
ã
o

 

Fonte(s) Geradora(s) / 
Trajetória, meio de 

propagação e 
penetração 

Dano(s) a Saúde 

Perfil de Exposição Existente 

Intensidade/ 
Concentração 

Técnica 
Utilizada 

Ergonômico 

Postura sentada por 
longos períodos / 

Frequente execução de 
movimentos repetitivos 

/ Trabalho intensivo 
com teclado ou outros 
dispositivos de entrada 

de dados /  
Excesso de situações 

de estresse /  
Exigência de alto nível 

de concentração, 
atenção e memória 

HP / 
HP / 
HP / 
E / 
HP 

Ambiente de trabalho 

Cansaço, alteração no sono, 
tensão,  dores musculares, 

hipertensão arterial, doenças 
nervosas, acidentes e 
problemas da coluna 
vertebral, doenças do 

aparelho digestivo (gastrite, 
úlcera, etc.), ansiedade, 
medo, comportamentos 

estereotipados. 

NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Acidente Queda de mesmo nível HP Ambiente de trabalho Acidentes e desgaste físico. NA 
Avaliação 

Qualitativa 

Controle(s) existente(s) e sua Eficácia 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

Nome 
C.A. (Certificado de 

Aprovação) 
Índice de 
Redução  

Intensidade/ 
Concentração 

(Valor Atenuado) 
Eficaz S/N 

I I N.AV I N.AV 

PA - Procedimentos Administrativos/ EPC - Equipamentos de Proteção Coletiva 

Nome Eficaz S/N 

I N. AV 

Legendas: S= Sim, N= Não, N.AV.= Não Avaliado, NA= Não Aplicável, I=Inexistente, NI= Não identificado, HP= Habitual Permanente, HI= 
Habitual intermitente, E= Eventual  
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21. CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS 

 
Envolve a adoção de medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou redução 

dos riscos ambientais. Devem ser adotadas medidas de controle quando forem 

identificados os riscos potenciais na fase de antecipação, quando forem constatados 

riscos evidentes a saúde na fase de reconhecimento, quando os resultados das 

avaliações quantitativas forem superiores aos valores limites previstos na NR-15 ou 

na ACGIH(AMERICAN CONFERENCE OF GOVERMMENTAL INDUSTRIAL 

HYGIENISTS) e quando, através do controle médico da saúde ficar caracterizado o 

nexo causal entre danos observados na saúde e dos servidores e a situação de 

trabalho a que eles ficam expostos. 

 

As Medidas de Controle a serem implantadas deverão obedecer a seguinte ordem 

hierárquica: 

I. Medidas de Controle Coletivo; 

II. Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho; 

III. Utilização de EPI. 
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21.1 CARACTERÍSTICAS DOS E.P.I. 

 

EPI DESCRIÇÃO CONSERVAÇÃO 

PROTETOR AUDITIVO 

 
 

Equipamento destinado à proteção das 
pessoas que trabalham em locais com 
ruído elevado e acima dos limites de 
tolerância e limite de ação. 

Manter sempre limpo para boa 
higiene e conforto. Os pré-
moldados podem ser 
reutilizados desde que 
adequadamente higienizados. 
O uso de água morna e sabão 
neutro é o suficiente. 

CAPACETE 

 

Equipamento destinado a proteger a 
cabeça contra impactos contundentes. 
Deverá ser utilizado pelos 
colaboradores dos setores de produção 
constantemente, e sua conservação é 
guarda é de responsabilidade do 
empregado. 

Manter limpo e evitar danos no 
casco e na carneira. Se o 
mesmo apresentar 
fissura/quebra deverá ser 
trocado imediatamente. 

 
LUVA DE SEGURANÇA  
(RASPA/VAQUETA OU 

EQUIVALENTE) 
 
 

Equipamento utilizado para a proteção 
das mãos e punhos, contra riscos de 
ferimentos por corte, lacerações etc. 
Deverá ser utilizada nos serviços de 
levantamento e transporte de materiais, 
e em todos aqueles que tragam riscos 
às mãos dos funcionários da área de 
produção. 

Deverá ser solicitado um 
equipamento novo, quando o 
mesmo não apresentar 
condições de uso. Não deve 
ser submetido à umidade. 

LUVA QUÍMICA/CREME PROTETOR 
 

 

São como cremes que quando 
passados sobre a pele no caso sobre 
as mãos, fazem uma película de 
camada especial que ajuda na hora de 
lavar as mãos, ou seja, aquela sujeira 
que ficava em toda a mão, sairá mais 
fácil e não irá fazer mal à saúde. Usado 
por profissionais que trabalham com 
máquinas e componentes metálicos 
que necessitam de lubrificações com 
graxas e óleos e outros produtos 
químicos 

Manter em local de fácil 
acesso, não deixar a tampa 
aberta. Quando aplicado forma 
uma película protetora contra o 
ataque de produtos químicos 
diversos tais como: óleos, 
graxas, solventes, colas, 
adesivos, thinner, óleos. 
Sempre faça uma boa lavagem 
das mãos e mantenha as 
unhas sempre cortadas para 
que não exista nenhum lugar 
para “guardar” sujeiras de 
baixo das unhas. 
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EPI DESCRIÇÃO CONSERVAÇÃO 

LUVA DE LÁTEX 

 
 

As luvas de látex são utilizadas nas mais 
variadas situações, toda indústria utiliza 
em alguma etapa as luvas de 
látex.Aplicações: manuseio de alimentos, 
químicos, produtos agrícolas, 
higienização e serviços gerais. 

Deverá ser solicitado um 
equipamento novo, quando o 
mesmo não apresentar 
condições de uso. Pode ser 
submetido à umidade. 

MÁSCARA DE PROTEÇÃO 
RESPIRATÓRIA 

 

 
 

 
 

As máscaras de proteção respiratória que 
visam a proteção do usuário contra a 
inalação de agentes nocivos à saúde 
(poeiras, produtos químicos, etc.). 
Existem vários modelos no mercado, e a 
definição de qual máscara é a mais 
indicada se dará através da análise do 
risco no qual o trabalhador está exposto. 
Os usuários de respiradores deverão 
manter sua barba feita, para que seja 
efetiva a vedação proposta pelo 
respirador. 

O respirador deve ser limpo e 
higienizado regularmente. Os 
respiradores devem ser 
guardados de modo que 
estejam protegidos contra 
agentes físicos e químicos. 
Não devem ser colocados em 
gavetas e caixas de 
ferramentas (a menos que 
estejam protegidos contra 
contaminação, distorção 
entre outros). Deverá ser 
trocado sempre que se 
encontrar saturada, 
perfurada, rasgada ou com 
falta de vedação. 

ÓCULOS DE SEGURANÇA 

 

São óculos específicos para muitas 
atividades profissionais, tanto comerciais 
como industriais, que requerem o uso 
recomendável ou obrigatório destes. 
Equipamento destinado a proteger os 
olhos dos trabalhadores contra partículas 
e poeiras em suspensão e produtos 
químicos, entre outros. 
Cada tipo de óculos possui diversas 
opções de desenho, conformação ao 
rosto, material e lentes, conforme seu 
uso. 

Devem ser mantidos sempre 
limpos. Utilizar pano macio, 
água e sabão neutro. 

CALÇADO DE SEGURANÇA 

 

Calçado destinado à proteção dos pés do 
trabalhador. Deve ser utilizado em todos 
os locais, durante toda a jornada de 
trabalho. 

O calçado deve ser 
periodicamente limpo e 
engraxado para manter o 
couro macio. Não devem ser 
submetidas à local com 
excesso de umidade, para tal 
deve ser utilizada bota de 
borracha. 
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EPI DESCRIÇÃO CONSERVAÇÃO 

ROUPA DE TRABALHO/UNIFORME 
 

 
 

Roupa para trabalho destinada a 
proteger o corpo do funcionário do 
contato com as partículas em 
suspensão (poeiras) e produtos 
químicos quando for o caso. 
Recomenda-se roupa em tecido 
resistente, porem leve e confortável 
com mangas compridas e do tipo 
macacão. 

O funcionário deve 
providenciar sua limpeza e 
manutenção. Somente será 
entregue uma nova muda 
contra a entrega da anterior. 

CINTO DE SEGURANÇA E 
ACESSÓRIOS PARA TRABALHO EM 

ALTURA 

 

O Cinto de Segurança bem como os 
acessórios para trabalho em altura 
(trava quedas, talabarte, linha de vida, 
ponto de ancoragem, etc.) deverão 
atender as exigências contidas na NR-
35 que trata das atividades em trabalho 
em altura (acima de 2 metros de altura). 
Sendo seu uso obrigatório. 

Antes da utilização do cinto, 
deve-se verificar com cuidado o 
estado das costuras, 
certificando-se de que não 
estejam desfiadas. Também é 
necessário verificar se as 
fivelas e os mosquetões estão 
funcionando corretamente. 
Deve ser realizada a APR para 
todo trabalho em altura. 

OBSERVAÇÃO 
Todos os EPI utilizados pelo município deverão possuir C.A. (Certificado 
de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego). 
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22. NÍVEL DE AÇÃO 

 

É o valor acima do qual deverão ser iniciadas as medidas preventivas de forma a 

minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os 

limites de exposição. Tais medidas são: 

 Medições periódicas da exposição ocupacional; 

 Treinamento dos servidores; 

 Acompanhamento médico com monitoramento biológico apropriado.  

 Os níveis adotados são os previstos na NR – 9: 

 Agentes Químicos: Metade dos limites de exposição ocupacionais adotados. 

 Ruído: Dose de 0.5 (50% de dose) do limite de tolerância previsto para a jornada 

de trabalho. 

 

23. CRONOGRAMA AÇÃO DO PPRA 

 

Ao final deste documento está em anexo o CRONOGRAMA DE AÇÃO DO PPRA com 

as principais atividades a serem realizadas ao longo do ano pelo município, visando 

melhorar as condições de trabalho e segurança de seus servidores. 

 

É de responsabilidade do MUNICÍPIO providenciar o cumprimento das ações 

estabelecidas no Cronograma de Ação em anexo a este documento. 

 

24. PLANEJAMENTO ANUAL, METAS E PRIORIDADES 

 

São em linhas gerais os resultados que o município deseja atingir após a implantação 

do PPRA, conforme o cronograma anual de execuções de ações. As recomendações 

existentes no cronograma devem ser verificadas durante a realização do PPRA e 

indicam um possível caminho a ser traçado, não excluindo a possibilidade da 

existência de outras que não foram mencionadas. 

 

O município a deverá analisar a tabela de Ações Necessárias e Prioridades que se 

encontra em anexo a este PPRA, ações essas que esse município deverá fornecer 

um prazo para providenciar a regularização das anomalias encontradas. 
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25. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

Recomenda-se observar as definições de ações necessárias e prioridades anexadas 

ao PPRA, a fim de controle, no intuito de preservar a saúde e segurança dos 

servidores. 

 

26. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Os Equipamentos de proteção individual utilizados deverão ter seus devidos C.A. 

verificados periodicamente a fim de verificar sua validade para o uso dos funcionários. 

Em anexo ao PPRA encontra-se a tabela de CA e os respectivos EPI’s utilizados 

atualmente pelo município. 
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27. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo deste trabalho foi fornecer dados sobre a exposição ocupacional 

a que estão sujeitos os servidores. Servindo ainda como forma de auditoria anual ao 

programa de prevenção de riscos ambientais. Todos os riscos apontados neste 

documento deverão ser acompanhados pelo PCMSO do município, realizando os 

exames médicos periódicos visando certificar se as medidas de controle estão sendo 

eficazes. 

 

A responsabilidade técnica do presente documento, que foi confeccionado pela 

Engenheira de Segurança do Trabalho Suenny Esperidon dos Santos, CREA/ ES – 

027948/ D, restringe-se exclusivamente as avaliações e recomendações realizadas 

pelo mesmo. Ficando sob inteira responsabilidade do município a implantação e 

acompanhamento das medidas de correção. 

 

  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: 1688063820-2 
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MODELO DE FICHA DE ENTREGA DE E.P.I. 
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CRONOGRAMA DE AÇÃO DO PPRA – ANO 2020/2021 

IT
E

M
 

AÇÃO META ESTRATÉGIA E METODOLOGIA 

P
R

IO
R
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A

D
E

 

RESPONSÁVEL 

2

2
0
2
0
 

2

2
0
2
1
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

01 

Realizar treinamento de 
introdutório para todos os 

novos servidores da 
Prefeitura; 

Conscientização dos novos 
servidores do local de trabalho e 

atividade desenvolvida. 

Treinamento durante horário de 
trabalho, utilizando ferramentas de 
exposição oral, apresentações em 

projetor e vídeos. 

1 
Município de Divino 
de São Lourenço / 

MEDTRAB 
X X X X X X X X X X X X X 

02 
Realizar a apresentação da 
Ordem de Serviço conforme 

NR 01 

Informar aos servidores sobre: 
medidas de segurança, 

atividades desenvolvidas e 
procedimentos. 

Elaboração pela parte técnica e 
apresentação ao servidor. 

1 

Município de Divino 
de São Lourenço / 

MEDTRAB X X X X X X X X X X X X X 

03 
Realizar treinamento de 

Uso, Higienização e 
Conservação de EPI’s 

Conscientização dos servidores 
de cada setor. 

Treinamento durante horário de 
trabalho para cada setor, utilizando 

ferramentas de exposição oral, 
apresentações em projetor e vídeos. 

1 

Município de Divino 
de São Lourenço / 

MEDTRAB  X            

04 
Controle de fornecimento de 
EPI de todos os servidores. 

Proteção do servidor através do 
Equipamento de Proteção 

Individual. 

Distribuição e controle através das 
fichas de entrega dos EPI´s 

1 
Município de Divino 
de São Lourenço / 

MEDTRAB 
X X X X X X X X X X X X X 

05 
Realizar inspeção nos 

extintores. 

Inspeção de Segurança para 
verificar as condições de 

segurança necessárias em caso 
de sinistro. 

Visita Técnica no local de trabalho, 
verificando a validade, localização e 
sinalização dos extintores conforme 

normativa vigente. 

1 

Município de Divino 
de São Lourenço / 

MEDTRAB   X           

06 Implantação da CIPA 
Formar a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes 

Realizar processo eleitoral e de 
posse de acordo com os 

parâmetros e determinações da 
NR-5. 

2 

Município de Divino 
de São Lourenço / 

MEDTRAB  X            

07 
Treinamento para 
membros da CIPA 

(NR-5) 

Capacitação para membros da 
CIPA. 

Treinamento durante horário de 
trabalho para cada setor, utilizando 

ferramentas de exposição oral, 
apresentações em projetor e 

vídeos. 

2 

Município de Divino 
de São Lourenço / 

MEDTRAB    X x         

08 
Elaboração do Mapa de 

riscos 
Elaborar os mapas de risco por 

setor. 

Identificar os riscos, informar aos 
servidores e visitantes evitando 

acidentes do trabalho. 
2 

Município de Divino 
de São Lourenço / 

MEDTRAB 
      X       

09 Renovação do PPRA 
Atualizar as informações do 

PPRA 

Refazer a avaliação qualitativa, 
verificando se há necessidades de 

novas avaliações quantitativas. 
1 -             X 

Prioridade: (1) Alta; (2) Moderada; (3) Baixa 

 


