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6.98.3 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) ................................. 563 
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6.100 Setor: SEAD - Secretaria de Administração (Secretaria) .................................. 569 

6.100.1 Cargo: Secretário (Secretário)................................................................... 570 

6.101 Setor: SEAD - Secretaria de Administração (Recepção I) ................................ 572 
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6.103.2 Cargo: Coordenador da Divisão de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo 
(Coordenador da Divisão de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo) .................... 581 

6.103.3 Cargo: Coordenador de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente (Coordenador 
de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente) ............................................................... 584 
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6.113.1 Cargo: Assistente Social (Assistente Social) ............................................. 647 

6.114 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania 
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6.118.3 Cargo: Diretor de Departamento de Atendimento e Apoio ao Idoso (Diretor de 
Departamento de Atendimento e Apoio ao Idoso)..................................................... 669 

6.119 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania 
(Cadastro Único Bolsa Família/Direção) ........................................................................ 671 

6.119.1 Cargo: Diretor da Divisão de Políticas e Programas Assistenciais (Diretor da 
Divisão de Políticas e Programas Assistenciais) ....................................................... 672 
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(CRAS/Limpeza) ........................................................................................................... 679 
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1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social: Município de Santo Augusto 

Nome Fantasia: Prefeitura Municipal de Santo Augusto 

CNPJ: 87.613.105/0001-02 

Endereço: Rua Coronel Júlio Pereira dos Santos, Nº 515 

Bairro: Centro 

Cidade: Santo Augusto 

Estado: RS 

CEP: 98590-000  

Telefone: (55) 3781-4362 

Celular: 3781-4368 

E-mail: drh@santoaugusto.rs.gov.br; compras@santoaugusto.rs.gov.br 

Nº Empregados: 506 

Atividade Principal: Administração pública em geral 

CNAE: 84.11-6-00 

Grau de Risco: 1, conforme Quadro 1 da NR-4 
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2 AVALIADORES(as) RESPONSÁVEIS 

 

Nome: Leonardo Teixeira Rodrigues 

Engenheiro Mecânico/Engenheiro de Segurança do Trabalho 

CREA/MT: MT09515/D 

NIT(PIS/PASEP): 190.10446.93-2 
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3 OBJETIVO 

O Laudo Técnico do P.P.R.A. tem por objetivos verificar e emitir parecer técnico a respeito da 
existência ou não de condições que possam se caracterizar como insalubres e/ou periculosas, 
de acordo com a Portaria 3214/78, em sua NR-15, NR-16 e demais normas legais pertinentes, 
nas atividades exercidas pelos empregados na empresa. 
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4 CONDIÇÕES PRELIMINARES 

Relatório conclusivo da inspeção realizada na empresa MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, 
através da análise dos riscos ambientais, com observância dos dispositivos legais vigentes. 
A matéria relativa à Segurança e Medicina do Trabalho está disciplinada no capítulo V do 
Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, alterado pela Lei no 6.514/77, e 
regulamentada pela Portaria 3.214/78, através das respectivas Normas Regulamentadoras 
(NR's). Com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos relativos à 
matéria, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, considerando sua 
classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 
razão do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Para tanto, foram 
efetuados os devidos levantamentos, na companhia do representante da empresa, Sra. 
Raquel Wagi Kraemer/Assistente Técnico em Segurança do Trabalho e do(s) empregado(s), 
os quais prestaram informações a respeito das atividades desenvolvidas. 

5 NORMAS REGULAMENTADORAS 

5.1 NR-01 - Disposições Gerais 

Dispõe a primeira Norma Regulamentadora elencada na Portaria 3.214/78, sobre a 
obrigatoriedade das empresas privadas e públicas em geral, que possuem empregados 
regidos pela Consolidação Trabalhista, ao cumprimento dos preceitos legais e regulamentares 
relativos à segurança e medicina do trabalho, estabelecendo as obrigações que são exigidas 
do empregador e do empregado e, dos órgãos de fiscalização competentes (Secretaria de 
Segurança e Saúde no Trabalho - SSST, em âmbito nacional e, Delegacia Regional do 
Trabalho - DRT, em âmbito estadual).  

5.2 NR-03 - Embargo ou Interdição 

Trata a Norma Regulamentadora em questão do ato de embargo ou de interdição, medidas 
promovidas pelo órgão competente do MTE que importam na paralisação total ou parcial da 
obra ou do estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, sempre que, através 
de laudo técnico, vier demonstrada a existência de grave e iminente risco ao trabalhador, 
considerada assim, toda condição ambiental de trabalho que possa causar acidente ou 
doença profissional com lesão grave à sua integridade física (do trabalhador).  

5.3 NR-04 - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 

Segundo o preceito contido na NR em questão, as empresas que possuam empregados 
empregados regidos pela CLT, deverão manter ou não, Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, na forma estabelecida, considerando 
a graduação do risco da atividade principal da empresa e o número total de empregados 
existentes, conforme demonstrativos constantes no quadro II*, que integram a referida Norma 
(NR-04).  

5.4 NR-05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

Segundo as revisões desta Norma, primeiro deverá ser verificado qual sua atividade 
econômica (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE) e posteriormente o 
enquadramento do respectivo Grupo com o número médio de funcionários do 
estabelecimento. Isto feito, ficará determinado se há ou não necessidade de organizar e 
manter em funcionamento uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
composta de representantes do empregador e dos empregados.  
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5.5 NR-06 - Equipamento de Proteção Individual 

A empresa deverá fornecer para os funcionários somente EPI homologados pelo MTE, ou 
seja, todos os equipamentos fornecidos devem possuir Certificado de Aprovação. O 
fornecimento do EPI é obrigatório, eis que, em alguns locais de trabalho, não é possível adotar 
medidas de proteção coletiva. Com isto, os EPI foram adotados para proteção contra os riscos 
de acidentes e/ou doenças profissionais do trabalho, durante o período em que as medidas 
de proteção coletivas (se possível) estiverem sendo implantadas ou para atender situações 
de emergência.  
 
A empresa deverá fornecer os EPI aos empregados gratuitamente e, em estado de 
funcionamento e conservação.  
A comprovação do fornecimento deve ser feita através de um "Recibo de EPI", onde deve 
constar a relação dos EPI entregues ao empregado, a data da entrega, orientações sobre a 
obrigatoriedade e o modo de uso e informações sobre as sanções impostas no caso do não 
uso, devidamente assinado pelo empregado, atestando o efetivo recebimento dos mesmos.  

5.6 NR-07 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte do empregador, do 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção 
e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.  

5.7 NR-08 - Edificações 

Estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para 
garantir segurança e conforto aos que nela trabalham. Assim, temos:  

• altura mínima de 3,00 metros de pé direito, do piso ao teto;  

• pisos sem saliências nem depressões, possibilitando a circulação das pessoas e a 
movimentação dos materiais;  

• aberturas nos pisos e paredes, protegidas, impedido a queda de pessoas ou 
objetos;  

• os pisos, escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar 
cargas móveis e fixas;  

• escadas e rampas fixas devem ser construídas, de acordo com as normas técnicas 
oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação  

• nos locais (corredores, passagens, escadas, etc.) onde houver perigo de 
escorregamento, devem ser empregados materiais anti-derrapantes;  

• os andares acima do solo, que não forem vedados por paredes externas, devem 
dispor de guarda-corpo de proteção contra quedas.  

• Além destes requisitos técnicos, deverão ser observadas também, formas de 
proteção contra intempéries, de acordo com as normas relativas à resistência ao 
fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência 
estrutural e impermeabilidade.  

5.8 NR-09 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

Estabelece a norma, em foco, a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de 
todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA. Devem constituir objeto do PPRA os 
riscos ambientais, agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente do trabalho 
e que possam causar danos a saúde do trabalhador.  
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5.9 NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade 

Conforme estabelece esta NR, a empresa deve possuir aterramento de todas as máquinas e 
equipamentos, resultando com isto, uma maior segurança para os funcionários que ali 
trabalham. Por outro lado, a instalação elétrica deverá estar de acordo com o que preconiza 
esta NR no tocante a proteção contra incêndios, perigo de contato, bem como, na proteção 
contra curtos circuitos.  

5.10 NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais 

Dispõe sobre os critérios de segurança para a movimentação, transporte, armazenagem e 
manuseio de materiais, máquinas e equipamentos e das áreas de trabalho onde são 
instalados. Desta forma temos:  

• as áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais deverão ser 
demarcadas com faixas pintadas no piso com a cor branca;  

• os poços dos elevadores deverão ser cercados e isolados com material resistente. 
As portas de acesso ao mesmo deverão conter sistema de bloqueio de abertura nos 
vários pavimentos, a fim de evitar que algum funcionário abra a mesma quando na 
ausência deste elevador no pavimento em questão;  

• deverão ser instaladas nos elevadores, placas indicando a carga máxima admissível 
nos mesmos;  

• o operador de empilhadeira e de outros equipamentos de movimentação de 
materiais motorizados, deverá possuir curso de treinamento específico para tal, com 
diploma e crachá diferenciado dos demais, sendo que a cada ano o funcionário 
deverá passar por exame de saúde completo, por conta do empregador;  

• os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, 
elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, talhas, 
empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes 
tipos,serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias 
garantias de resistência e segurança, e conservados em perfeitas condições de 
trabalho;  

• em todo equipamento será indicada, em lugar visível, a carga máxima de trabalho 
permitida;  

• as empilhadeiras e outros equipamentos de movimentação de materiais deverão 
possuir sinal sonoro de advertência, quando do seu deslocamento;  

• o armazenamento de material não deverá obstruir os equipamentos de combate a 
incêndio (extintores, hidrantes, caixas de mangueiras, etc.), bem como saídas de 
emergência.  

5.11 NR-12 - Máquinas e Equipamentos 

Dispõe sobre os critérios de segurança para a instalação de máquinas e equipamentos e das 
áreas de trabalho onde são instalados.  
Desta forma temos:  

• armazenagem e manuseio de materiais, máquinas e equipamentos e das áreas de 
trabalho onde são instalados. Desta forma temos:  

• as mesas de trabalho bem como o ponto de operação das prensas ou de outros 
equipamentos devem estar na altura e posição adequadas para evitar a fadiga dos 
funcionários;  

• os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente devem ser executados por 
pessoas devidamente credenciadas (mecânicos e eletricistas da manutenção), 
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sendo expressamente proibido que os funcionários que trabalhem em tais máquinas 
efetuem qualquer tipo de reparo emergencial.  

5.12 NR-13 - Caldeiras e Recipientes sob Pressão 

Trata dos aspectos relativos à utilização devida dos equipamentos que produzem vapor, ar 
comprimido ou outro tipo qualquer de fluído sob pressão superior à atmosférica, impondo para 
tanto: a observância de limite de tolerância permissível quanto ao maior valor de pressão 
efetiva de vapor ou ar comprimido; a utilização de dispositivos de segurança; a freqüente 
atualização dos dados que constituem o histórico da vida útil dos equipamentos e 
especificações técnicas relativas para fins de segurança, critérios para instalação dos 
equipamentos; exigência de inspeções periódicas nos equipamentos por profissional 
habilitado e treinamento obrigatório para operadores.  
 
Se a empresa possuir caldeira e/ou reservatório de ar comprimido, os mesmos deverão passar 
por uma inspeção de segurança por profissional habilitado para tal, conforme preceitua a 
Portaria nº 023 de 27 de Dezembro de 1994, a qual modificou a NR-13 da Portaria 3.214/78 
e NB-55 da ABNT.  

5.13 NR-14 - Fornos 

Esta Norma Regulamentadora trata especificamente da utilização de fornos, especificando os 
critérios e exigências que devem ser observados na construção e instalação destes 
equipamentos. 
  
Os fornos, para qualquer utilização, devem ser construídos solidamente, revestidos com 
material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância 
estabelecidos pela Norma Regulamentadora - NR 15.  
 
Devem ser instalados de forma a evitar acúmulo de gases nocivos e altas temperaturas em 
áreas vizinhas, ou seja, em locais adequados, oferecendo o máximo de segurança e conforto 
aos trabalhadores.  

5.14 NR-15 - Atividades e Operações Insalubres (Anexos 01 a 14) 

Consideram-se atividades insalubres aquelas, que, por 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, intensidade do agente e do tempo de exposição aos 
seus efeitos. 
 
A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medida de 
ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e/ou com a 
utilização de equipamento de proteção individual.  
 
A adoção de medida de ordem coletiva implica na implantação dos denominados 
Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC - e a medida de ordem individual implica na 
implantação de Equipamentos de Proteção Individual - EPI.  

5.15 NR-16 - Atividades e Operações Perigosas 

São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos nº 1 e 2 desta 
NR, EXPLOSIVOS e INFLAMÁVEIS, respectivamente. Também, temos as atividades e 
operações perigosas com RADIAÇÕES IONIZANTES ou SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS, 
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Anexo acrescentado pela Portaria 3.393/87 e pela Portaria 518/03. E nos trabalhos com 
ENERGIA ELÉTRICA regulamentada pelo Decreto 93412/86.  
 
São consideradas em condições de periculosidade as atividades ou operações executadas 
com explosivos sujeitos a degradação química ou autocatalítica; ação de agentes exteriores, 
tais como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e atritos. Entretanto a 
empresa não deposita nem muito menos manipula com tais produtos.  
 
As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liqüefeitos, em quaisquer quer 
vasilhames e a granel, são considerados em condição de periculosidade, com exclusão para 
o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 litros para os inflamáveis líquidos 
e 135 kg para os inflamáveis gasosos liqüefeitos. As quantidades de inflamáveis, contidas nos 
tanques de consumo próprio dos veículos não serão consideradas para efeito desta Norma.  

5.16 NR-17 - Ergonomia 

Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer os parâmetros que possibilitam a adaptação 
das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de forma a 
proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Trata dos aspectos 
que envolvam o levantamento, transporte e descarga de materiais, o mobiliário, os 
equipamentos, as condições ambientais do posto de trabalho e a própria organização do 
mesmo. A empresa deverá, dentro de suas possibilidades, efetuar um Programa Ergonômico 
dos postos de trabalho em que haja esforços e condições que prejudiquem a saúde do 
trabalhador.  
 
Por outro lado, quanto ao iluminamento, sabemos que o Anexo 04 da NR-15 foi revogado pela 
Portaria 3.751 de 23/11/90, sendo que passou para esta NR, baseando-se na NBR-5413 da 
ABNT.  

5.17 NR-21 - Trabalho a Céu Aberto 

Esta Norma Regulamentadora define as medidas especiais que devem ser exigidas nos 
trabalhos realizados a céu aberto, visando proteger a saúde e integridade física do 
trabalhador. 

5.18 NR-22 - Trabalhos Subterrâneos 

Estabelece normas sobre segurança e medicina do trabalho para atividades desenvolvidas 
no subsolo, na exploração de minas.  

5.19 NR-23 - Proteção Contra Incêndios 

Esta Norma Regulamentadora define medidas e critérios que determinarão o enquadramento, 
instalação, identificação, manuseio e operacionalidade dos dispositivos de combate contra 
incêndios. Requer-se a adequação desta norma para a obtenção do certificado de habite-se 
e na ocasião em que é realizado o seguro das instalações.  

5.20 NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 

Esta Norma Regulamentadora determina critérios quantitativos e qualitativos para que exista 
conforto e higiene nos locais de trabalho para os trabalhadores.  
 
A empresa deverá atender as normas, nos aspectos apresentados abaixo:  

• instalações sanitárias;  
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• vestiários;  

• refeitórios;  

• cozinhas;  

• alojamento;  

• por ocasião das refeições;  

• disposições gerais.  

5.21 NR-25 - Resíduos Industriais 

A empresa deve controlar a emissão de resíduos, sejam gasosos, líquidos e sólidos, de forma 
que não possam causar poluição do local de trabalho, bem como do meio ambiente. Para tal, 
a mesma deve depositar tais resíduos em locais apropriados, conforme normas dos órgãos 
que regulam tal procedimento (FEPAM, Secretaria da Saúde, IBAMA, etc.).  

5.22 NR-26 - Sinalização de Segurança 

SINALIZAÇÃO COLORIDA DE SEGURANÇA  
A empresa deverá adotar as cores padrão para sinalização de segurança, conforme preceitua 
esta NR, tais como: tubulações de ar comprimido, água potável, inflamáveis, produtos 
químicos e outros, delimitação de corredores e áreas de circulação, equipamentos de 
combate a incêndios, proteções de partes móveis em máquinas, partes de punção, etc.  
ROTULAGEM PREVENTIVA DE PRODUTOS QUÍMICOS  
A rotulagem dos produtos perigosos ou nocivos à saúde deverá ser feita segundo as normas 
previstas nesta NR.  
 
Para tal, a empresa deve possuir um levantamento de todos os produtos químicos utilizados 
na mesma e efetuar a sua rotulagem de forma que estes sejam breves, precisos, redigidos 
em termos simples e de fácil compreensão.  

5.23 NR-27 - Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no 
Ministério 

Regulamenta o exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho, estabelecendo 
os requisitos e critérios exigidos para concessão do registro profissional. 

5.24 NR-28 - Fiscalização e Penalidades 

Essa norma trata da ação fiscalizadora dos Agentes de Inspeção do Trabalho do MTE nas 
empresas, visando à garantia do cumprimento das disposições legais e regulamentares 
vigentes, relativas à segurança e saúde do trabalhador, e da aplicação das penalidades 
previstas para cada caso, de conformidade com o disposto no quadro de gradação das multas 
e no quadro de classificação das infrações (Anexos I e II integrantes da NR-28).  

5.25 NR-32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde 

Esta Norma Regulamentadora - NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 
a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 
saúde em geral. Esta norma aplica-se a qualquer edificação destinada à prestação de 
assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, 
pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade, sejam hospitais ou 
consultórios médicos em geral.  
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5.26 NR-35 - Trabalho em Altura 

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em 
altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a 
segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta 
atividade. 35.1.2 Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m 
(dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda. Esta norma se complementa com 
as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos Órgãos competentes e, na ausência ou 
omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. 
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6 DESCRIÇÃO DOS SETORES E CARGOS, RECONHECIMENTO DOS RISCOS 
AMBIENTAIS 

6.1 Setor: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.1.1 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.1.2 Cargo: Professor II (Professor II) 

Número de Empregados: 4 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.2 Setor: Cartório Eleitoral (Administrativo) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.2.1 Cargo: Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar trabalhos de escritório de certa complexidade, que requeiram alguma capacidade 
de julgamento. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Cartório Eleitoral 276.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.3 Setor: CEPAN - Centro Educacional Padre Anchieta (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.3.1 Cargo: Professor III (Professor III) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.4 Setor: Conselho Tutelar (Administrativo) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 40.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.4.1 Cargo: Conselheiro Tutelar (Conselheiro Tutelar) 

Número de Empregados: 4 
CBO: 5153-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atender às crianças e adolescentes sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados; 
atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas em Lei; 
promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto: requisitar serviços públicos no 
âmbito do Município, nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança e representar junto à autoridade judicial nos casos de descumprimento injustificado 
de suas deliberações; encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente; encaminhar à 
autoridade judiciária os casos de sua competência; providenciar a medida estabelecida pela 
autoridade judiciária quanto a: encaminhamento de pais ou responsáveis, mediante termo de 
responsabilidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e frequência 
obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental; inclusão em programa oficial 
ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; inclusão em 
programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; requisição de 
tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; abrigo 
em entidade e colocação em família substituta; expedir notificações; requisitar certidões de 
nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário; assessorar o Poder 
Executivo na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente; representar, em nome da pessoa e da família, contra 
a violação dos direitos previstos no inciso II do § 3º do artigo 220 da Constituição da República 
de 1988; representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do 
pátrio poder. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento e mesa) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
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Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Conselho Tutelar 157.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.5 Setor: Conselho Tutelar (Coordenação Administrativa) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.5.1 Cargo: Conselheiro Tutelar (Conselheiro Tutelar) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5153-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atender às crianças e adolescentes sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados; 
atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas em Lei; 
promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto: requisitar serviços públicos no 
âmbito do Município, nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança e representar junto à autoridade judicial nos casos de descumprimento injustificado 
de suas deliberações; encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente; encaminhar à 
autoridade judiciária os casos de sua competência; providenciar a medida estabelecida pela 
autoridade judiciária quanto a: encaminhamento de pais ou responsáveis, mediante termo de 
responsabilidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e frequência 
obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental; inclusão em programa oficial 
ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; inclusão em 
programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; requisição de 
tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; abrigo 
em entidade e colocação em família substituta; expedir notificações; requisitar certidões de 
nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário; assessorar o Poder 
Executivo na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente; representar, em nome da pessoa e da família, contra 
a violação dos direitos previstos no inciso II do § 3º do artigo 220 da Constituição da República 
de 1988; representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do 
pátrio poder. 
OBS: atualmente, exerce o cargo de Coordenador Administrativo do Conselho Tutelar. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
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Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Conselho Tutelar 230.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.6 Setor: E.M.E.F. Antônio João (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.6.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, prédios 
públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários 

públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.7 Setor: E.M.E.F. Antônio João (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.7.1 Cargo: Auxiliar de Ensino (Auxiliar de Ensino) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3311-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar junto aos alunos, auxiliando os professores nas diversas tarefas educacionais da escola. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.7.2 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.7.3 Cargo: Professor II (Professor II) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
 
 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 60 

 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 61 

 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.7.4 Cargo: Professor III (Professor III) 

Número de Empregados: 4 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 65 

6.8 Setor: E.M.E.F. Antônio João (Secretaria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Lajota 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.8.1 Cargo: Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2523-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar nas secretarias dos estabelecimentos de ensino, executando tarefas burocráticas 
inerentes aos mesmos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 190.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.9 Setor: E.M.E.F. Antônio João (Direção/Supervisão Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 20.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.9.1 Cargo: Professor II (Professor II/Supervisora de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 205.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.9.2 Cargo: Professor III (Professor III/Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. 
Participar de reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria 
Municipal da Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e 
conselhos municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 220.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.10 Setor: E.M.E.F. Antônio João (Vigilância) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.10.1 Cargo: Vigilante (Vigilante) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5173-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos de supervisão, 
relacionados com a conservação e segurança dos prédios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 

Periculosidade 

Vigilante 

Grupo de Risco: P 

eSocial: 06.001 

Descrição: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Monitoramento (vigilância). 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões em decorrência de violência física. 
Recomendações: 
Em caso invasão do local que está sob sua responsabilidade, acionar a polícia imediatamente 
e seguir as instruções recebidas no seu curso de formação. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO INSALUBRES", eis que não foram 
constatados indícios de exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por 
sua intensidade, duração e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, 
de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 
Santo Augusto-RS e dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, 
insalubridade e periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o 
uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Vigilante: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO 
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INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de exposição à agentes de natureza 

física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, permitam o 

enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências 

- Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade ou que não 

tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado durante a jornada de 
trabalho e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado conforme NR-17 (mesa e 
assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.11 Setor: E.M.E.F. Antônio Liberato (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.11.1 Cargo: Auxiliar de Ensino (Auxiliar de Ensino) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3311-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar junto aos alunos, auxiliando os professores nas diversas tarefas educacionais da escola. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.11.2 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 4 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.11.3 Cargo: Professor II (Professor II) 

Número de Empregados: 9 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 87 

 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.11.4 Cargo: Professor III (Professor III) 

Número de Empregados: 9 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 90 

 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.12 Setor: E.M.E.F. Antônio Liberato (Orientação Educacional) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 25.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.12.1 Cargo: Professor IV - Atendimento Especial Individualizado (Professor IV - 
Atendimento Especial Individualizado) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. 
Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas. Participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as 
atividades de articulação com as famílias e a comunidade. Incumbir-se das demais tarefas 
indispensáveis ao cumprimento dos fins educacionais da escola e de processo de ensino e 
de aprendizagem. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos e 
de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos, 
público-alvo da Educação Especial. Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 
Especializado contemplando: a identificação das habilidades e necessidades educacionais 
específicas dos alunos; a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos 
pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as necessidades 
educacionais específicas dos alunos; o cronograma do atendimento e a carga horária, 
individual ou em pequenos grupos. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino 
e inclusão escolar. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Orientar professores e 
famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Ensinar e 
utilizar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia e participação. Estabelecer articulação com os professores da sala 
de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades 
escolares. Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 
necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no 
ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades proposta no currículo. Promover 
atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores. Organizar e manter 
atualizados os registros de avaliação do aluno. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
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mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 86.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 95 

6.12.2 Cargo: Psicólogo Geral (Psicólogo Geral) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2515-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atendimento a crianças, adolescentes, escolares e adultos em sessões individuais e coletivos; 
desenvolvimento de ações preventivas em escolares, grupos e comunidades; 
encaminhamento a outros profissionais; desenvolvimento de ações de educação para a saúde 
e demais atividades que lhe forem atribuídas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
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Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 86.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 97 

6.13 Setor: E.M.E.F. Antônio Liberato (Monitoria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.13.1 Cargo: Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 3341-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades envolvendo a execução de atividades de cuidado, orientação, recreação e 
trabalhos relacionados com o atendimento de crianças e adolescentes em estabelecimentos 
de ensino, visando à formação de bons hábitos e senso de responsabilidade. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.14 Setor: E.M.E.F. Antônio Liberato (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.14.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
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dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, 
prédios públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de 

sanitários públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.15 Setor: E.M.E.F. Antônio Liberato (Secretaria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 25.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.15.1 Cargo: Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2523-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar nas secretarias dos estabelecimentos de ensino, executando tarefas burocráticas 
inerentes aos mesmos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 108.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.16 Setor: E.M.E.F. Antônio Liberato (Zeladoria) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.16.1 Cargo: Zelador (Zelador) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5141-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Zelar pela conservação e embelezamento, com manutenção e limpeza dos ambientes nos 
prédios da administração municipal. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.062 

Descrição: Pintura a pincel com esmaltes, tintas e vernizes em solvente contendo 

hidrocarbonetos aromáticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: a) pintura ou aplicação com pincel de 
esmaltes, tintas, líquidos e vernizes contendo hidrocarbonetos aromáticos. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
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EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição (exceto banheiros). 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 111 

Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (B) Biológico 
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6.17 Setor: E.M.E.F. Antônio Liberato (Direção/Supervisão Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 25.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.17.1 Cargo: Professor I (Professor I/Supervisora de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 169.0 500.0  

 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.17.2 Cargo: Professor I (Professor I/Vice-Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 49.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 119 

6.17.3 Cargo: Professor II (Professor II/Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 160.0 500.0  

 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico / (E) Ergonômico 
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6.18 Setor: E.M.E.F. Antônio Liberato (Jardinagem) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.18.1 Cargo: Jardineiro (Jardineiro) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 6220-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples cabendo executar todas as atividades de jardinagem no Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 92.40 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Luva Multitato  CA: 34491 

• Protetor Auricular Tipo Concha  CA: 14235 

• Protetor Facial  CA: 3473 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo.  
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Concha). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou intermitente 
superior a 85 dB (A). 
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RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso do Protetor Solar. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: N/A 

Descrição: Óleos e Graxas 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Creme Protetor de Segurança  CA: 4234 
Fonte Geradora: 
Manutenção e lubrificação de máquinas utilizadas no corte e aparo de gramas. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, registrar, treinar e acompanhar o uso da luva de látex e creme protetor de 
segurança. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
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Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(B) Biológico 
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6.19 Setor: E.M.E.F. Rui Barbosa (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.19.1 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.19.2 Cargo: Professor II (Professor II) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.19.3 Cargo: Professor III (Professor III) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.20 Setor: E.M.E.F. Rui Barbosa (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.20.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, prédios 
públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários 

públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.21 Setor: E.M.E.F. Rui Barbosa (Secretaria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 9.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cimento alisado 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.21.1 Cargo: Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2523-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar nas secretarias dos estabelecimentos de ensino, executando tarefas burocráticas 
inerentes aos mesmos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 171.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.22 Setor: E.M.E.F. Rui Barbosa (Direção/Supervisão Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 
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6.22.1 Cargo: Professor III (Professor III/Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 297.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.22.2 Cargo: Professor III (Professor III/Supervisora de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 255.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.23 Setor: E.M.E.F. São João (Direção/Supervisão Escolar/Orientação Educacional) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 30.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.23.1 Cargo: Professor II (Professor II/Supervisora de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 422.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.23.2 Cargo: Professor III (Professor III/Diretor) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 158 

 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 422.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.23.3 Cargo: Professor III (Professor III/Orientadora Educacional) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 422.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 162 

6.24 Setor: E.M.E.F. São João (Monitoria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.24.1 Cargo: Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3341-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades envolvendo a execução de atividades de cuidado, orientação, recreação e 
trabalhos relacionados com o atendimento de crianças e adolescentes em estabelecimentos 
de ensino, visando à formação de bons hábitos e senso de responsabilidade. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.25 Setor: E.M.E.F. São João (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.25.1 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.25.2  
Cargo: Professor II (Professor II) 

Número de Empregados: 8 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. 
Acompanhar e avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores 
estagiários. Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto 
na comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, 
execução e avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. 
Participar de reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria 
Municipal da Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e 
conselhos municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.25.3 Cargo: Professor III (Professor III) 

Número de Empregados: 7 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.26 Setor: E.M.E.F. São João (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.26.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, prédios 
públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários 

públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.27 Setor: E.M.E.F. São João (Secretaria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 25.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.27.1 Cargo: Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2523-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar nas secretarias dos estabelecimentos de ensino, executando tarefas burocráticas 
inerentes aos mesmos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 330.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.28 Setor: E.M.E.F. Sol Nascente (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.28.1 Cargo: Professor - Magistério (Professor - Magistério) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.28.2 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.28.3 Cargo: Professor II (Professor II) 

Número de Empregados: 6 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.28.4 Cargo: Professor III (Professor III) 

Número de Empregados: 6 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.28.5 Cargo: Professor IV - Atendimento Especial Individualizado (Professor IV - 
Atendimento Especial Individualizado) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. 
Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas. Participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as 
atividades de articulação com as famílias e a comunidade. Incumbir-se das demais tarefas 
indispensáveis ao cumprimento dos fins educacionais da escola e de processo de ensino e 
de aprendizagem. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos e 
de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos, 
público-alvo da Educação Especial. Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 
Especializado contemplando: a identificação das habilidades e necessidades educacionais 
específicas dos alunos; a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos 
pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as necessidades 
educacionais específicas dos alunos; o cronograma do atendimento e a carga horária, 
individual ou em pequenos grupos. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino 
e inclusão escolar. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Orientar professores e 
famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Ensinar e 
utilizar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia e participação. Estabelecer articulação com os professores da sala 
de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades 
escolares. Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 
necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no 
ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades proposta no currículo. Promover 
atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores. Organizar e manter 
atualizados os registros de avaliação do aluno.    
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
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mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.29 Setor: E.M.E.F. Sol Nascente (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.29.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, 
prédios públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de 

sanitários públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.30 Setor: E.M.E.F. Sol Nascente (Monitoria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.30.1 Cargo: Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 3341-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades envolvendo a execução de atividades de cuidado, orientação, recreação e 
trabalhos relacionados com o atendimento de crianças e adolescentes em estabelecimentos 
de ensino, visando à formação de bons hábitos e senso de responsabilidade. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.31 Setor: E.M.E.F. Sol Nascente (Secretaria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 

Descrição: 
Ventilação artificial compartilhada. 
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6.31.1 Cargo: Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2523-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar nas secretarias dos estabelecimentos de ensino, executando tarefas burocráticas 
inerentes aos mesmos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 293.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.32 Setor: E.M.E.F. Sol Nascente (Direção/Supervisão Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 8.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 

Descrição: 
Ventilação artificial compartilhada. 
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6.32.1 Cargo: Professor II (Professor II/Supervisora de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 515.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.32.2 Cargo: Professor III (Professor III/Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 405.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.33 Setor: E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Monitoria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.33.1 Cargo: Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Número de Empregados: 23 
CBO: 3341-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades envolvendo a execução de atividades de cuidado, orientação, recreação e 
trabalhos relacionados com o atendimento de crianças e adolescentes em estabelecimentos 
de ensino, visando à formação de bons hábitos e senso de responsabilidade. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Trabalhos ou operações em contato intermitente na limpeza e higienização de bebês, troca 
de fraldas e trabalhos similares. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, exigir e acompanhar o uso de Luvas de procedimento para a 
realização das atividades. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
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24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
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Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.34 Setor: E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Monitoria de Creche) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.34.1 Cargo: Monitor de Creche (Monitor de Creche) 

Número de Empregados: 7 
CBO: 3311-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Planejar e executar atividades de integração entre educação e cuidados às crianças de 0 a 6 
anos de idade, estimulando os reflexos, a criatividade, a aprendizagem através do 
desenvolvimento integral, por meio da ludicidade, recreação e literatura infantil. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Trabalhos ou operações em contato intermitente na limpeza e higienização de bebês, troca 
de fraldas e trabalhos similares. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, exigir e acompanhar o uso de Luvas de procedimento para a 
realização das atividades. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
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24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
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Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.35 Setor: E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.35.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 5 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, 
prédios públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários 

públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 229 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.36 Setor: E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.36.1 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 13 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.36.2 Cargo: Professor II (Professor II) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.37 Setor: E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Secretaria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.37.1 Cargo: Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2523-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar nas secretarias dos estabelecimentos de ensino, executando tarefas burocráticas 
inerentes aos mesmos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 94.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.38 Setor: E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Direção/Supervisão Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.38.1 Cargo: Professor I (Professor I/Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 285.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.38.2 Cargo: Professor I (Professor I/Supervisora de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 612.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.38.3 Cargo: Professor I (Professor I/Vice-Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 285.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.39 Setor: E.M.E.I. Vaga-Lume (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.39.1 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 10 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 253 

 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 254 

6.39.2 Cargo: Professor II (Professor II) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, 
execução e avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. 
Participar de reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria 
Municipal da Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e 
conselhos municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.39.3 Cargo: Professor IV - Atendimento Especial Individualizado (Professor IV - 
Atendimento Especial Individualizado) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola. Elaborar e cumprir plano de 
trabalho segundo a proposta pedagógica da escola. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento. 
Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas. Participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as 
atividades de articulação com as famílias e a comunidade. Incumbir-se das demais tarefas 
indispensáveis ao cumprimento dos fins educacionais da escola e de processo de ensino e 
de aprendizagem. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos e 
de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos, 
público-alvo da Educação Especial. Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional 
Especializado contemplando: a identificação das habilidades e necessidades educacionais 
específicas dos alunos; a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos 
pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as necessidades 
educacionais específicas dos alunos; o cronograma do atendimento e a carga horária, 
individual ou em pequenos grupos. Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino 
e inclusão escolar. Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Orientar professores e 
famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno. Ensinar e 
utilizar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia e participação. Estabelecer articulação com os professores da sala 
de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 
acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades 
escolares. Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 
necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes vivenciam no 
ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades proposta no currículo. Promover 
atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores. Organizar e manter 
atualizados os registros de avaliação do aluno. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
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mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.40 Setor: E.M.E.I. Vaga-Lume (Monitoria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 261 

6.40.1 Cargo: Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Número de Empregados: 25 
CBO: 3341-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades envolvendo a execução de atividades de cuidado, orientação, recreação e 
trabalhos relacionados com o atendimento de crianças e adolescentes em estabelecimentos 
de ensino, visando à formação de bons hábitos e senso de responsabilidade. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Trabalhos ou operações em contato intermitente na limpeza e higienização de bebês, troca 
de fraldas e trabalhos similares. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, exigir e acompanhar o uso de Luvas de procedimento para a 
realização das atividades. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
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24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
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Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.41 Setor: E.M.E.I. Vaga-Lume (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.41.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
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dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, 
prédios públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários 

públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.42 Setor: E.M.E.I. Vaga-Lume (Atendimento de Creche) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.42.1 Cargo: Atendente de Creche (Atendente de Creche) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3311-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de atividades 
de orientação, recreação e atendimento infantil. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Trabalhos ou operações em contato intermitente na limpeza e higienização de bebês, troca 
de fraldas e trabalhos similares. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, exigir e acompanhar o uso de Luvas de procedimento para a 
realização das atividades. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 271 

como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
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Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.43 Setor: E.M.E.I. Vaga-Lume (Monitoria de Creche) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.43.1 Cargo: Monitor de Creche (Monitor de Creche) 

Número de Empregados: 5 
CBO: 3311-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Planejar e executar atividades de integração entre educação e cuidados às crianças de 0 a 6 
anos de idade, estimulando os reflexos, a criatividade, a aprendizagem através do 
desenvolvimento integral, por meio da ludicidade, recreação e literatura infantil. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Trabalhos ou operações em contato intermitente na limpeza e higienização de bebês, troca 
de fraldas e trabalhos similares. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, exigir e acompanhar o uso de Luvas de procedimento para a 
realização das atividades. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
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24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
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Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.44 Setor: E.M.E.I. Vaga-Lume (Secretaria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 16.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 

 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 278 

6.44.1 Cargo: Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2523-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar nas secretarias dos estabelecimentos de ensino, executando tarefas burocráticas 
inerentes aos mesmos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 215.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico / (E) Ergonômico 
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6.45 Setor: E.M.E.I. Vaga-Lume (Direção/Supervisão Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.45.1 Cargo: Professor I (Professor I/Vice-Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 90.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.45.2 Cargo: Professor I (Professor I/Supervisora de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 90.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.45.3 Cargo: Professor II (Professor II/Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 90.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.46 Setor: E.M.E.I. Vovó Amália (Professores) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.46.1 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 8 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
(mesa e cadeira) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Estudo da viabilidade econômico-financeiro para investimento e implantação de tapetes 
ergonômicos antifadiga. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre os intervalos das aulas, mobiliário adequado 
conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.47 Setor: E.M.E.I. Vovó Amália (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.47.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, prédios 
públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 297 

de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários 

públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.48 Setor: E.M.E.I. Vovó Amália (Secretaria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 16.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.48.1 Cargo: Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2523-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar nas secretarias dos estabelecimentos de ensino, executando tarefas burocráticas 
inerentes aos mesmos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 145.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.49 Setor: E.M.E.I. Vovó Amália (Direção/Supervisão Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 

 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 303 

6.49.1 Cargo: Professor I (Professor I/Diretora) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 89.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.49.2 Cargo: Professor I (Professor I/Supervisora de Escola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 259.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.49.3 Cargo: Professor I (Professor I/Orientadora Educacional) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 311 

 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Escolas 143.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.50 Setor: E.M.E.I. Vovó Amália (Monitoria Escolar) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.50.1 Cargo: Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 3341-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades envolvendo a execução de atividades de cuidado, orientação, recreação e 
trabalhos relacionados com o atendimento de crianças e adolescentes em estabelecimentos 
de ensino, visando à formação de bons hábitos e senso de responsabilidade. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Trabalhos ou operações em contato intermitente na limpeza e higienização de bebês, troca 
de fraldas e trabalhos similares. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, exigir e acompanhar o uso de Luvas de procedimento para a 
realização das atividades. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
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24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
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Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.51 Setor: EFF - Novo Milênio (Agência Comunitária de Saúde) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 6.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 

 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 317 

6.51.1 Cargo: Agente Comunitário de Saúde (Agente Comunitário de Saúde) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5151-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizam visitas a domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da 
saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam 
partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; 
incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, 
autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; 
executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência e socorrem 
as vítimas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e 
enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta o § 5º 
do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
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das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para 
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
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Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO 

DE 2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso 

salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário 

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 

2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE EM 

CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ASSEGURA AOS 

AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE “ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR VENCIMENTO DO 

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 478.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico 
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6.52 Setor: EFF - Novo Milênio (Consultório Odontológico) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.52.1 Cargo: Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de Odontologia) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3224-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar consultório dentário para: acompanhamento do paciente; exodontias; restaurações; 
pequenas cirurgias; lavar e esterilizar luvas e instrumental; visitas escolares (municipal e 
estadual); preenchimentos de fichas odontológicas: organização de fichas de alunos; 
organizar as listas escolares para serem atendidas no gabinete da SMSMA; organizar o 
controle e solicitação de material para uso de odontologia, realização de projetos; juntamente 
com chefia e odontológica; realização de projetos; juntamente com chefia e odontólogos; 
aplicação e preparo do flúor de bochecho; palestra; ensinamento escovação; atividades 
solicitadas e supervisionadas por odontólogos; desenvolvimento de ações de educação para 
a saúde e demais atividades que lhe forem atribuídas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 70.60 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos odontológicos. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Não ha necessidade de medida de controle, devido á concentração do agente estar abaixo 
do limite de tolerância estabelecido no anexo I da Norma Regulamentadora 15. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 
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Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos com 
pacientes (hipoclorito de sódio). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatoses e pneumoconioses. 
Medidas de Controle Existentes: 
Limitação do tempo de exposição e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
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Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como 
manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como manuseio de 

objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 418.0 500.0  
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6.52.2 Cargo: Odontólogo (Odontólogo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2232-32 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo diagnósticos, tratamento 
bucodental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório e de 
radiografia, bem como participar de programas voltados para a saúde pública. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 81.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos odontológicos. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Não ha necessidade de medida de controle, devido á concentração do agente estar abaixo 
do limite de tolerância estabelecido no anexo I da Norma Regulamentadora 15. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos com 
pacientes (hipoclorito de sódio). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatoses e pneumoconioses. 
Medidas de Controle Existentes: 
Limitação do tempo de exposição e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
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Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 332 

Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 418.0 500.0  
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6.53 Setor: EFF - Novo Milênio (Enfermagem) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 

 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 334 

6.53.1 Cargo: Enfermeiro (Enfermeiro) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2235-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenação, supervisão, estudo, programação, fiscalização, atuação direta em trabalhos de 
enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes , neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 530.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.54 Setor: EFF - Novo Milênio (Farmácia) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 9.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Porta 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Porta 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.54.1 Cargo: Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar a atendimento dos serviços de Enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 339 

as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 405.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.55 Setor: EFF - Novo Milênio (Atendimento Individualizado) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 6.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.55.1 Cargo: Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar a atendimento dos serviços de Enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
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as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 488.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.56 Setor: EFF - Novo Milênio (Vacinação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 9.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.56.1 Cargo: Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar a atendimento dos serviços de Enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
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as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 482.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.57 Setor: ESF II - Zona Leste (Recepção) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 4.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.57.1 Cargo: Recepcionista (Recepcionista) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4221-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Estabelecer contatos com o público, informando, orientando e selecionando pequenos 
problemas ou dificuldades que possam surgir. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 885.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.58 Setor: ESF II - Zona Leste (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.58.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 354 

providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, 
prédios públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de 

sanitários públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.59 Setor: ESF II - Zona Leste (Enfermagem) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.59.1 Cargo: Enfermeiro (Enfermeiro) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2235-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenação, supervisão, estudo, programação, fiscalização, atuação direta em trabalhos de 
enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 405.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.60 Setor: ESF II - Zona Leste (Agência Comunitária de Saúde) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 6.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 
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6.60.1 Cargo: Agente Comunitário de Saúde (Agente Comunitário de Saúde) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 5151-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizam visitas a domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da 
saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam 
partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; 
incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, 
autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; 
executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência e socorrem 
as vítimas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e 
enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta o § 5º 
do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
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das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para 
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
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Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO 

DE 2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso 

salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário 

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 

2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE EM 

CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ASSEGURA AOS 

AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE “ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR VENCIMENTO DO 

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 353.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico 
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6.61 Setor: ESF II - Zona Leste (Consultório Odontológico) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.61.1 Cargo: Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de Odontologia) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3224-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar consultório dentário para: acompanhamento do paciente; exodontias; restaurações; 
pequenas cirurgias; lavar e esterilizar luvas e instrumental; visitas escolares (municipal e 
estadual); preenchimentos de fichas odontológicas: organização de fichas de alunos; 
organizar as listas escolares para serem atendidas no gabinete da SMSMA; organizar o 
controle e solicitação de material para uso de odontologia, realização de projetos; juntamente 
com chefia e odontológica; realização de projetos; juntamente com chefia e odontólogos; 
aplicação e preparo do flúor de bochecho; palestra; ensinamento escovação; atividades 
solicitadas e supervisionadas por odontólogos; desenvolvimento de ações de educação para 
a saúde e demais atividades que lhe forem atribuídas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 70.60 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos odontológicos. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Não ha necessidade de medida de controle, devido á concentração do agente estar abaixo 
do limite de tolerância estabelecido no anexo I da Norma Regulamentadora 15. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 
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Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos com 
pacientes (hipoclorito de sódio). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatoses e pneumoconioses. 
Medidas de Controle Existentes: 
Limitação do tempo de exposição e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
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Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 1095.0 500.0  
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6.61.2 Cargo: Odontólogo (Odontólogo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2232-32 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo diagnósticos, tratamento 
bucodental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório e de 
radiografia, bem como participar de programas voltados para a saúde pública. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 81.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos odontológicos. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Não ha necessidade de medida de controle, devido á concentração do agente estar abaixo 
do limite de tolerância estabelecido no anexo I da Norma Regulamentadora 15. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos com 
pacientes (hipoclorito de sódio). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatoses e pneumoconioses. 
Medidas de Controle Existentes: 
Limitação do tempo de exposição e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
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Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 1095.0 500.0  
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6.62 Setor: ESF II - Zona Leste (Vacinação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 8.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.62.1 Cargo: Técnico de Enfermagem (Técnico de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade cabendo o auxílio a equipe de enfermagem 
do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 347.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.63 Setor: ESF II - Zona Sul (Recepção ) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 6.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Lajota 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.63.1 Cargo: Recepcionista (Recepcionista) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4221-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Estabelecer contatos com o público, informando, orientando e selecionando pequenos 
problemas ou dificuldades que possam surgir. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 670.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.64  
Setor: ESF II - Zona Sul (Vacinação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Lajota 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.64.1 Cargo: Técnico de Enfermagem (Técnico de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade cabendo o auxílio a equipe de enfermagem 
do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 710.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.65 Setor: ESF II - Zona Sul (Farmácia) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Lajota 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.65.1 Cargo: Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar a atendimento dos serviços de Enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
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as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 270.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.66 Setor: ESF II - Zona Sul (Atendimento Médico) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 8.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.66.1 Cargo: Médico de Estratégia de Saúde da Família (Médico de Estratégia de 
Saúde da Família) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2231-16 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças do corpo 
humano. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
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Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 430.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.67 Setor: ESF II - Zona Sul (Enfermagem) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.67.1 Cargo: Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar a atendimento dos serviços de Enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
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as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 227.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.67.2 Cargo: Enfermeiro (Enfermeiro) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2235-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenação, supervisão, estudo, programação, fiscalização, atuação direta em trabalhos de 
enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 227.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.68 Setor: ESF II - Zona Sul (Consultório Odontológico) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Parede: Alvenaria 
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6.68.1 Cargo: Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de Odontologia) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3224-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar consultório dentário para: acompanhamento do paciente; exodontias; restaurações; 
pequenas cirurgias; lavar e esterilizar luvas e instrumental; visitas escolares (municipal e 
estadual); preenchimentos de fichas odontológicas: organização de fichas de alunos; 
organizar as listas escolares para serem atendidas no gabinete da SMSMA; organizar o 
controle e solicitação de material para uso de odontologia, realização de projetos; juntamente 
com chefia e odontológica; realização de projetos; juntamente com chefia e odontólogos; 
aplicação e preparo do flúor de bochecho; palestra; ensinamento escovação; atividades 
solicitadas e supervisionadas por odontólogos; desenvolvimento de ações de educação para 
a saúde e demais atividades que lhe forem atribuídas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 70.60 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos odontológicos. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Não ha necessidade de medida de controle, devido á concentração do agente estar abaixo 
do limite de tolerância estabelecido no anexo I da Norma Regulamentadora 15. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 
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Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos com 
pacientes (hipoclorito de sódio). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatoses e pneumoconioses. 
Medidas de Controle Existentes: 
Limitação do tempo de exposição e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 407 

Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 378.0 500.0  
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6.68.2 Cargo: Odontólogo (Odontólogo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2232-32 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo diagnósticos, tratamento 
bucodental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório e de 
radiografia, bem como participar de programas voltados para a saúde pública. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 81.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos odontológicos. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Não ha necessidade de medida de controle, devido á concentração do agente estar abaixo 
do limite de tolerância estabelecido no anexo I da Norma Regulamentadora 15. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos com 
pacientes (hipoclorito de sódio). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatoses e pneumoconioses. 
Medidas de Controle Existentes: 
Limitação do tempo de exposição e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
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Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 418.0 500.0  
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6.69 Setor: ESF II - Zona Sul (Agência Comunitária de Saúde) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 25.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.69.1 Cargo: Agente Comunitário de Saúde (Agente Comunitário de Saúde) 

Número de Empregados: 6 
CBO: 5151-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizam visitas a domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da 
saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam 
partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; 
incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, 
autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; 
executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência e socorrem 
as vítimas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e 
enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta o § 5º 
do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
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das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para 
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
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Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO 

DE 2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso 

salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário 

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 

2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE EM 

CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ASSEGURA AOS 

AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE “ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR VENCIMENTO DO 

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 423.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico 
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6.70 Setor: ESF II - Zona Sul (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 422 

6.70.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, 
prédios públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de 

sanitários públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.71 Setor: ESF IV - Centro (Agência Comunitária de Saúde) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 7.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Lajota 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 

Descrição: 
O ambiente de atuação também pode ser considerado variado em virtude das atividades 
externas. 
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6.71.1 Cargo: Agente Comunitário de Saúde (Agente Comunitário de Saúde) 

Número de Empregados: 4 
CBO: 5151-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizam visitas a domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da 
saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam 
partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; 
incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, 
autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; 
executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência e socorrem 
as vítimas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e 
enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta o § 5º 
do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
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das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para 
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
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Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO 

DE 2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso 

salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário 

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 

2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE EM 

CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ASSEGURA AOS 

AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE “ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR VENCIMENTO DO 

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 324.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico 
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6.72 Setor: ESF IV - Centro (Avaliação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Lajota 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.72.1 Cargo: Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar a atendimento dos serviços de Enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
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as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 400.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.73 Setor: ESF IV - Centro (Enfermagem) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 8.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.73.1 Cargo: Enfermeiro (Enfermeiro) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2235-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenação, supervisão, estudo, programação, fiscalização, atuação direta em trabalhos de 
enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 414.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.74 Setor: ESF IV - Centro (Ambulatório) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.74.1 Cargo: Técnico de Enfermagem (Técnico de Enfermagem) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 3222-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade cabendo o auxílio a equipe de enfermagem 
do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Febre, tosse seca, cansaço, dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e 
perda de fala ou movimento. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
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Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 556.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.75 Setor: ESF IV - Interior (Recepção ) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 16.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Lajota 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.75.1 Cargo: Recepcionista (Recepcionista) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4221-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Estabelecer contatos com o público, informando, orientando e selecionando pequenos 
problemas ou dificuldades que possam surgir. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 486.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.76 Setor: ESF IV - Interior (Agência Comunitária de Saúde) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.76.1 Cargo: Agente Comunitário de Saúde (Agente Comunitário de Saúde) 

Número de Empregados: 10 
CBO: 5151-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizam visitas a domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da 
saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam 
partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; 
incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, 
autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; 
executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência e socorrem 
as vítimas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e 
enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta o § 5º 
do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
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das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para 
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
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Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO 

DE 2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso 

salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário 

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 

2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE EM 

CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ASSEGURA AOS 

AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE “ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR VENCIMENTO DO 

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 324.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico 
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6.77 Setor: ESF IV - Interior (Enfermagem) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 8.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.77.1 Cargo: Enfermeiro (Enfermeiro) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2235-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenação, supervisão, estudo, programação, fiscalização, atuação direta em trabalhos de 
enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 412.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.77.2 Cargo: Técnico de Enfermagem (Técnico de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade cabendo o auxílio a equipe de enfermagem 
do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 412.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.78 Setor: ESF IV - Interior (Avaliação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Lajota 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.78.1 Cargo: Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar a atendimento dos serviços de Enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados (COVID-19). 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Febre, tosse seca, cansaço, dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e 
perda de fala ou movimento. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: c) trabalho com pacientes em isolamento 
por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente 
esterilizados. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: c) trabalho com pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 385.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.79 Setor: ESF V - Zona Oeste (Consultório Odontológico) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 7.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.79.1 Cargo: Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de Odontologia) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3224-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar consultório dentário para: acompanhamento do paciente; exodontias; restaurações; 
pequenas cirurgias; lavar e esterilizar luvas e instrumental; visitas escolares (municipal e 
estadual); preenchimentos de fichas odontológicas: organização de fichas de alunos; 
organizar as listas escolares para serem atendidas no gabinete da SMSMA; organizar o 
controle e solicitação de material para uso de odontologia, realização de projetos; juntamente 
com chefia e odontológica; realização de projetos; juntamente com chefia e odontólogos; 
aplicação e preparo do flúor de bochecho; palestra; ensinamento escovação; atividades 
solicitadas e supervisionadas por odontólogos; desenvolvimento de ações de educação para 
a saúde e demais atividades que lhe forem atribuídas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 70.60 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos odontológicos. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Não ha necessidade de medida de controle, devido á concentração do agente estar abaixo 
do limite de tolerância estabelecido no anexo I da Norma Regulamentadora 15. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 
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Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos com 
pacientes (hipoclorito de sódio). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatoses e pneumoconioses. 
Medidas de Controle Existentes: 
Limitação do tempo de exposição e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
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Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 537.0 500.0  
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6.79.2 Cargo: Odontólogo (Odontólogo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2232-32 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo diagnósticos, tratamento 
bucodental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório e de 
radiografia, bem como participar de programas voltados para a saúde pública. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 81.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos odontológicos. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Não ha necessidade de medida de controle, devido á concentração do agente estar abaixo 
do limite de tolerância estabelecido no anexo I da Norma Regulamentadora 15. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 471 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos com 
pacientes (hipoclorito de sódio). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatoses e pneumoconioses. 
Medidas de Controle Existentes: 
Limitação do tempo de exposição e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
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Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 537.0 500.0  
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6.80 Setor: ESF V - Zona Oeste (Agência Comunitária de Saúde) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 35.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.80.1 Cargo: Agente Comunitário de Saúde (Agente Comunitário de Saúde) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 5151-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizam visitas a domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da 
saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam 
partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; 
incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, 
autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; 
executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência e socorrem 
as vítimas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e 
enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta o § 5º 
do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
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das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para 
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
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Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO 

DE 2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso 

salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário 

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 

2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE EM 

CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ASSEGURA AOS 

AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE “ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR VENCIMENTO DO 

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 563.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico 
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6.81 Setor: ESF V - Zona Oeste (Recepção ) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.81.1 Cargo: Recepcionista (Recepcionista) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4221-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Estabelecer contatos com o público, informando, orientando e selecionando pequenos 
problemas ou dificuldades que possam surgir. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 345.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.82 Setor: ESF V - Zona Oeste (Enfermagem) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 7.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.82.1 Cargo: Enfermeiro (Enfermeiro) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2235-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenação, supervisão, estudo, programação, fiscalização, atuação direta em trabalhos de 
enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 487 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 487.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.82.2 Cargo: Técnico de Enfermagem (Técnico de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade cabendo o auxílio a equipe de enfermagem 
do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 487.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.83 Setor: ESF V - Zona Oeste (Farmácia) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 8.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Porta 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Porta 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.83.1 Cargo: Técnico de Enfermagem (Técnico de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade cabendo o auxílio a equipe de enfermagem 
do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 493 

consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 254.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.84 Setor: ESF V - Zona Oeste (Vacinação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.84.1 Cargo: Técnico de Enfermagem (Técnico de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade cabendo o auxílio a equipe de enfermagem 
do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 476.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.85 Setor: ESF V - Zona Oeste (Atendimento Individualizado) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 6.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.85.1 Cargo: Técnico de Enfermagem (Técnico de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade cabendo o auxílio a equipe de enfermagem 
do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
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consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 850.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.86 Setor: Gabinete do Prefeito Municipal (Assessoria de Projetos e Captação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 35.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.86.1 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 250.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.87 Setor: Gabinete do Prefeito Municipal (Prefeito) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 40.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.87.1 Cargo: Prefeito (Prefeito) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1112-50 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Nomear e exonerar os Secretários Municipais; exercer, com o auxílio dos Secretários 
Municipais, a direção superior da Administração Municipal; iniciar o processo legislativo, na 
forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; sancionar, promulgar e fazer publicar as leis 
aprovadas pela Câmara de Vereadores, bem como expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução; vetar projetos de lei, total ou parcialmente; dispor sobre a organização e o 
funcionamento da administração municipal na forma da lei; comparecer ou remeter 
mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão 
legislativa, expondo a situação do Município e solicitando as providências que julgar 
necessárias; nomear os servidores que a lei assim determinar; (NR) (redação estabelecida 
pelo art. 1º da Emenda à LOM nº 007, de 12.12.2006); enviar à Câmara Municipal o Plano 
Plurianual, o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias e as propostas de orçamento previstas 
nesta Lei Orgânica; prestar, anualmente, à Câmara Municipal, dentro de noventa dias 
consecutivos após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; 
prover e extinguir os cargos públicos municipais na forma da lei; celebrar convênios para 
execução de obras e serviços; (NR) (redação estabelecida pelo art. 1º da Emenda à LOM nº 
009, de 22.9.2009); prover os cargos em comissão do Poder Executivo, na forma da lei; 
prestar, por escrito e no prazo de trinta dias consecutivos, a contar do recebimento, as 
informações que a Câmara Municipal solicitar a respeito dos serviços a cargo do Poder 
Executivo; (NR) (redação estabelecida pelo art. 1º da Emenda à LOM nº 007, de 12.12.2006); 
conceder, permitir, ou autorizar a execução, por terceiros, de obras e serviços públicos, 
observada a legislação federal e estadual sobre licitações; contrair empréstimos, mediante 
prévia autorização da Câmara; fixar, por decreto, as tarifas ou preços públicos, de forma a 
cobrir os custos e encargos do Município pelas atividades prestadas; oficializar as vias e 
logradouros públicos, obedecida a legislação que as denominou, bem como as normas legais 
pertinentes; solicitar o auxílio da Polícia do Estado, para garantir o cumprimento de seus atos; 
comparecer espontaneamente à Câmara, para expor e tratar de assuntos de interesse 
público, em sessão previamente determinada; convocar extraordinariamente a Câmara, 
quando o interesse da administração o exigir; exercer outras atribuições previstas nesta Lei 
Orgânica. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 
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Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
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mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 227.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.88 Setor: Gabinete do Prefeito Municipal (Coordenação Administrativa) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 20.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.88.1 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 224.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.88.2 Cargo: Professor III (Professor III/Chefe de Gabinete) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
OBS: Atualmente, exerce o cargo de chefe de gabinete. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 301.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.89 Setor: Gabinete do Prefeito Municipal (Coordenação de Comunicação e 
Ouvidoria) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.89.1 Cargo: Coordenador de Comunicação e Ouvidoria (Coordenador de 
Comunicação e Ouvidoria) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1423-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Prover a assessoria imediata ao Prefeito Municipal, bem como promover a comunicação e a 
publicidade das ações de governo, como objetivo de estabelecer canal de comunicação direta 
entre Município e população, propiciando o exercício da cidadania, bem como a 
democratização dos serviços públicos, na construção de um modelo de gestão participativa; 
contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços e otimização dos recursos existentes, 
funcionando como instrumento de avaliação gerencial na busca da eficácia dos serviços; 
contribuir com o processo de humanização dos serviços públicos, buscando alcançar a 
satisfação dos munícipes e a valorização dos servidores municipais, através das seguintes 
ações: coordenar sistema de comunicação interno e externo com o propósito de divulgar 
através da imprensa falada, escrita, televisionada, mídias eletrônicas e redes sociais, os atos 
e ações administrativas, conferindo caráter de transparência da gestão; estabelecer elos entre 
o poder público e a comunidade criando canal direto de comunicação e integração; elaborar 
sinopse semanal de matérias relevantes publicadas na imprensa e encaminhar às Secretarias 
para subsidiar o estabelecimento de diretrizes para suas ações; documentar informações 
através da elaboração de relatórios e fornecer registros de atividades realizadas, mantendo 
dados atualizados e sob sigilo quando necessário; divulgar o Município em eventos, 
coordenando a propaganda e marketing do Município; promover a comunicação entre a 
população e Poder Executivo; receber, esclarecer, encaminhar, acompanhar ou responder a 
manifestações, reclamações, denúncias, bem como representações provenientes da 
população do Município de Santo Augusto, a respeito de atos da Administração Municipal, 
dando ciência destas ações ao Chefe do Poder Executivo; prestar informações ao Gabinete 
do Prefeito com o objetivo de tornar públicos os atos da Administração Municipal que estejam 
sendo questionados pela população; coordenar e organizar o arquivo fotográfico das 
atividades e assuntos de interesse do Município; executar outras atividades correlatas e ter a 
escolaridade mínima para provimento do cargo de Coordenador de Comunicação e Ouvidoria, 
que é o superior incompleto. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 112.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.90 Setor: Gabinete do Prefeito Municipal (Controle Interno) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Porta 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Compensado 

Descrição: 
Ventilação artificial compartilhada. 
 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 521 

6.90.1 Cargo: Técnico em Controle Interno (Técnico em Controle Interno) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 1421-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a fiscalização e a 
assistência a autoridade e aos órgãos integrantes da organização estrutural do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 191.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.91 Setor: Gabinete do Prefeito Municipal (Procuradoria) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Porta 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Porta 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Compensado 

Descrição: 
Ventilação artificial compartilhada. 
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6.91.1 Cargo: Advogado (Advogado) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2410-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a assistência jurídica a 
autoridade e aos órgãos integrantes da organização estrutural da prefeitura, bem como a 
representação judicial e extrajudicial do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 100.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.91.2 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 250.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.92 Setor: Gabinete do Prefeito Municipal (Coordenação de Esporte, Lazer e 
Recreação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Porta 

Iluminação Natural: Porta 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Compensado 
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6.92.1 Cargo: Coordenador de Esporte, Lazer e Recreação (Coordenador de Esporte, 
Lazer e Recreação) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1311-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Organizar, orientar, difundir e fiscalizar as diferentes práticas de esporte, recreação e lazer no 
Município e nas escolas da rede pública municipal; organizar, dirigir e coordenar eventos 
esportivos no perímetro urbano e rural, visando contribuir no fortalecimento do espírito 
comunitário; dirigir e coordenar projetos, programas e ações esportivas, recreativas e de lazer, 
bem como providenciar infraestrutura adequada; organizar, dirigir e coordenar intercâmbios 
nas diversas modalidades esportivas, recreativas e de lazer; dirigir outras atividades que lhe 
forem delegadas ou determinadas pelo Prefeito; ter a escolaridade mínima para provimento 
do cargo de Coordenador de Esporte, Recreação e Lazer que é Ensino Médio Incompleto. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 223.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.93 Setor: Gabinete do Vice-Prefeito (Assessoria de Gabinete) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.93.1 Cargo: Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito (Assessor de Gabinete do Vice-
Prefeito) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2523-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Assessorar e subsidiar o Vice-Prefeito em assuntos do Gabinete; acompanhar os trabalhos 
desenvolvidos pelo Gabinete do Vice-Prefeito; organizar a agenda do Vice-Prefeito; propor ao 
Vice-Prefeito medidas destinadas ao aperfeiçoamento ou redirecionamento de programas, 
projetos e atividades em execução no Gabinete, com vistas à otimização dos seus projetos; 
promover a articulação do Vice-Prefeito com instituições públicas e privadas; executar outras 
atividades correlatas; ter a escolaridade mínima para provimento do cargo de Assessor de 
Gabinete do Vice-Prefeito que é Ensino Médio Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 79.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.94 Setor: Gabinete do Vice-Prefeito (Vice-Prefeito) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.94.1 Cargo: Vice-Prefeito (Vice-Prefeito) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1112-55 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar no trato aos assuntos políticos e administrativos assegurando o andamento do fluxo 
de informações ao Gabinete do Prefeito e, especificamente, representar o Prefeito Municipal 
em seus impedimentos. O Prefeito Municipal efetuará a delegação de atribuições ao Vice-
Prefeito através de Decreto Executivo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
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Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 475.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.95 Setor: Hospital Bom Pastor (Administrativo) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.95.1 Cargo: Professor I (Professor I/Administradora do Hospital) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 243.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.96 Setor: SEAD - Secretaria de Administração (Divisão de Recursos Humanos 
(DRH)) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 30.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.96.1 Cargo: Assistente Técnico em Segurança do Trabalho (Assistente Técnico em 
Segurança do Trabalho) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3516-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar atividades relacionadas à segurança do trabalho, analisando e formulando projetos 
e adotando medidas preventivas e corretivas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 287.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 
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6.96.2 Cargo: Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar trabalhos de escritório de certa complexidade, que requeiram alguma capacidade 
de julgamento. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 236.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 547 

6.96.3 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 289.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.96.4 Cargo: Técnico de Recursos Humanos (Técnico de Recursos Humanos) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2524-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Cuidar dos assuntos relativos ao setor de Pessoal, elaborar anteprojetos de lei e de 
regulamentos indispensáveis à execução das normas que dispõe sobre a função pública, 
acompanhar a evolução e o desempenho do Quadro de Pessoal. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 550 

Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 255.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 551 

6.97 Setor: SEAD - Secretaria de Administração (Compras) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 30.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.97.1 Cargo: Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar trabalhos de escritório de certa complexidade, que requeiram alguma capacidade 
de julgamento. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 135.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.97.2 Cargo: Oficial de Compras (Oficial de Compras) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 3542-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Efetuar todas as compras solicitadas pelas secretarias e Administração Municipal. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 252.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.98 Setor: SEAD - Secretaria de Administração (Recepção II) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 20.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janela 

Iluminação Natural: Janela 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 

 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 557 

6.98.1 Cargo: Almoxarife (Almoxarife) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4141-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar trabalhos de aquisição de material e outros próprios do almoxarifado. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.014 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Queda de objetos nos membros inferiores durante a realização de atividades. 
Fonte Geradora: 
Queda de materiais. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou grave. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (botina de segurança). 
Recomendações: 
Utilizar botina de segurança para a realização das atividades. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 157.0 500.0  
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Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.98.2 Cargo: Almoxarife - Nível I (Almoxarife - Nível I) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4141-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Efetua o lançamento de entrada e saída dos materiais que estão no almoxarifado no sistema 
da prefeitura; realiza a organização das mercadorias recebidas e sua distribuição através de 
fracionamento de produtos (óleo lubrificantes, thinner e solvente). 
OBS: realiza as suas atividades no almoxarifado da SMOVU. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: N/A 

Descrição: Óleos e Graxas 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Fracionamento de óleos lubrificantes e solventes. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, registrar, treinar e acompanhar o uso da luva de látex, óculos de segurança, 
máscara de proteção respiratória e botina de segurança. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
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dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.014 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Queda de objetos nos membros inferiores durante a realização de atividades. 
Fonte Geradora: 
Queda de materiais. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou grave. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (botina de segurança). 
Recomendações: 
Utilizar botina de segurança para a realização das atividades. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 98.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (B) Biológico 
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6.98.3 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 131.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.99 Setor: SEAD - Secretaria de Administração  (Vigilância) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.99.1 Cargo: Vigilante (Vigilante) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5173-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos de supervisão, 
relacionados com a conservação e segurança dos prédios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 

Periculosidade 

Vigilante 

Grupo de Risco: P 

eSocial: 06.001 

Descrição: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Monitoramento (vigilância). 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões em decorrência de violência física. 
Recomendações: 
Em caso invasão do local que está sob sua responsabilidade, acionar a polícia imediatamente 
e seguir as instruções recebidas no seu curso de formação. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO INSALUBRES", eis que não foram 
constatados indícios de exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por 
sua intensidade, duração e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, 
de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 
Santo Augusto-RS e dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, 
insalubridade e periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o 
uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Vigilante: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO 
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INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de exposição à agentes de natureza 

física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, permitam o 

enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências 

- Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade ou que não 

tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado durante a jornada de 
trabalho e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado conforme NR-17 (mesa e 
assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.100 Setor: SEAD - Secretaria de Administração (Secretaria) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 20.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.100.1 Cargo: Secretário (Secretário) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Desempenhar á direção geral das unidades a ele vinculadas, dos trabalhos da Secretaria no 
cumprimento das suas atribuições, e o auxílio político-administrativo ao Prefeito Municipal 
para cumprimento das metas de governo, propostas no plano de governo, chefiando a sua 
Secretaria e coordenando todos os servidores nelas lotados e todos os trabalhos realizados, 
além de todas as atribuições constantes no artigo 52, § 2º  da Lei Orgânica Municipal. A 
escolaridade mínima para provimento do cargo de Secretário Municipal de Administração é 
Ensino Superior Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 236.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.101 Setor: SEAD - Secretaria de Administração (Recepção I) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 20.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Gesso 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.101.1 Cargo: Recepcionista (Recepcionista) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4221-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Estabelecer contatos com o público, informando, orientando e selecionando pequenos 
problemas ou dificuldades que possam surgir. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 83.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.102 Setor: SEAD - Secretaria de Administração (Assistência Técnica - Informática) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 8.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.102.1 Cargo: Assistente Técnico em Informática (Assistente Técnico em 
Informática) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3172-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar manutenção e melhoria de equipamentos e ferramentas de Informática e orientar os 
usuários no uso das mesmas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 236.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.103 Setor: SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente  
(SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente ) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 90.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.103.1 Cargo: Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar trabalhos de escritório de certa complexidade, que requeiram alguma capacidade 
de julgamento. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 190.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.103.2 Cargo: Coordenador da Divisão de Indústria, Comércio, Serviços e 
Turismo (Coordenador da Divisão de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Dirigir os trabalhos de formulação dos programas, projetos e atividades voltadas ao 
desenvolvimento da indústria, comércio, serviços e turismo; dirigir as ações que visem atrair 
indústrias do Município e região, visando à localização e relocalização na área industrial do 
Município; organizar, coordenar e dirigir programas de estudos, palestras, treinamentos, feiras 
e eventos em parcerias com outras entidades do setor; implantar banco de dados, orientando 
a coleta de informações pertinentes ao mercado produtor e consumidor, nos diferentes 
setores econômicos e o número de estabelecimentos em operação; estimular a capacitação 
das pessoas que atuam na área do comércio, indústria, serviços e turismo, organizando 
cursos de capacitação em todas estas áreas; participar de eventos em nível local, regional e 
estadual com vistas ao desenvolvimento dos setores de indústria, comércio, serviços e 
turismo; articular com o setor produtivo de serviços treinamentos, cursos e atividades de 
qualificação pessoal na área de gestão e tecnologia e turismo; dirigir e coordenar ações de 
integração com outros municípios, visando o desenvolvimento do turismo regional; incentivar 
e orientar novos empreendedores a investirem na área de turismo urbano e rural; incentivar, 
dirigir e coordenar a elaboração de projetos turísticos para o Município; dirigir outras atividades 
que lhe forem designadas pelo Secretário;  ter a escolaridade mínima para provimento do 
cargo de Coordenador de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo que é Ensino Médio 
Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
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Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 276.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.103.3 Cargo: Coordenador de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 
(Coordenador de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Elaborar, desenvolver e supervisionar projetos referentes a processos produtivos, 
agropastoris e agroindustriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade de 
produção; garantir a reprodução dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das 
populações rurais; buscar alternativas de ensino-aprendizagem que visem à melhoria da 
pequena propriedade, viabilizando-a técnica e economicamente; formular e desenvolver a 
política de abastecimento do Município, visando contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida de seus habitantes, considerando a agricultura como atividade econômica necessária ao 
desenvolvimento Municipal; organizar e fomentar feiras e eventos que desenvolvam os 
setores primário e secundário; coordenar ações conjuntas com órgãos de representatividade 
do setor primário; formular e desenvolver a política de abastecimento do Município, 
melhorando a qualidade de vida de seus habitantes, considerando a pecuária como atividade 
econômica de desenvolvimento Municipal; coordenar a assistência técnica prestada aos 
pecuaristas e a cadeia produtiva na área animal que envolva a avicultura de corte, piscicultura, 
bovinocultura e suinocultura e outras atividades que envolvam as atividades produtivas e 
ordenação da cadeia alimentar; fomentar e promover a pecuária no Município através de 
ações que incentivem a produção de leite, carne, ovos e outros produtos de origem animal;  
supervisionar as atividades de inseminação artificial e melhoramento genético e acompanhar 
a sanidade pecuária do rebanho bovino do Município; planejar, coordenar e executar projetos 
de captação de recursos e verbas; orientar a elaboração de levantamento dos problemas 
ambientais do Município, estabelecendo áreas prioritárias de atuação, em conjunto com as 
demais secretarias municipais; coordenar e implantar políticas públicas de recuperação e 
preservação do meio ambiente no Município; coordenar e organizar encontros, palestras para 
esclarecimento e conscientização das questões ambientais, à comunidade em geral, bem com 
que, a educação ambiental, em todos os níveis de ensino; coordenar as atividades relativas 
aos licenciamentos ambientais de qualquer natureza, que venham a ser expedidos pelo 
Município, na forma da lei; assessorar na elaboração de normas técnicas, legais e 
procedimentos a serem regulamentados pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente - 
COMDEMA, visando à proteção ambiental; executar outras tarefas correlatas voltadas ao 
desenvolvimento da pecuária; ter a escolaridade mínima para provimento do cargo de 
Coordenador da Divisão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente que é o Ensino Médio 
Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 252.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.103.4 Cargo: Engenheiro Agrônomo (Engenheiro Agrônomo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2221-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a orientação e execução 
de projetos em geral relacionados com a preservação e exploração de recursos naturais, 
economia rural, defesa e inspeção agrícola, bem como promoção agropecuária. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 236.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 
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6.103.5 Cargo: Fiscal Ambiental e de Postura (Fiscal Ambiental e de Postura) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3522-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade, envolvendo o planejamento, supervisão, 
fiscalização, autuação e execução de atividades referente ao licenciamento ambiental de 
impacto local de acordo com a legislação vigente, bem como a fiscalização no âmbito 
municipal do cumprimento do Código de Posturas, vistoriando, orientando e autuando os 
munícipes. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 
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Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
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Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 457.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 593 

6.103.6 Cargo: Licenciador Ambiental (Licenciador Ambiental) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2140-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior, de grande complexidade cabendo-lhe registrar licenciamentos 
ambientais do Município segundo Legislação vigente. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 320.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 
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6.103.7 Cargo: Médico Veterinário (Médico Veterinário) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2233-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Prestar assistência médica veterinária aos produtores rurais do Município. Coordenar e 
realizar a inspeção sanitária em nível municipal. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
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BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.002 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com carnes, glândulas, 

vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-

contagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 

• Bota de Borracha  CA: 26629 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Avental Impermeável  CA: 11793 
Fonte Geradora: 
Contato com animais e seus dejetos. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Doenças infecciosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, registrar, treinar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: d) atividades em contato com carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, pelos e dejeções de animais portadores de doenças 
infecto-contagiosas, como carbunculose, brucelose e tuberculose. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com carnes, glândulas, 

vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-

contagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, 

de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - dos adicionais de 

penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades 

insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: 
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(ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): I - 

INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: d) atividades em contato com carnes, glândulas, vísceras, 

sangue, ossos, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, 

como carbunculose, brucelose e tuberculose. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 168.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico 
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6.103.8 Cargo: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente (Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio 
Ambiente) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar à direção geral das unidades a ele vinculadas e dos trabalhos da Secretaria no 
cumprimento das suas atribuições, e o auxílio político-administrativo ao Prefeito Municipal 
para cumprimento das metas de governo, propostas para a área no plano de governo, 
chefiando a sua Secretaria e coordenando todos os servidores nela lotados e todos os 
trabalhos realizados, além de todas as atribuições constantes no artigo 52, § 2º, da Lei 
Orgânica Municipal. Ter escolaridade mínima para provimento do cargo de Secretário 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Ensino Médio Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 814.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.103.9 Cargo: Técnico Agrícola (Técnico Agrícola) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3211-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Prestar assistência e orientação aos lavradores e criadores, bem como auxiliar no trabalho de 
defesa sanitária animal e vegetal, e conservação e proteção do solo manutenção de água. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 
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Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 238.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico / (E) Ergonômico 
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6.104 Setor: SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente  
(Vigilância) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.104.1 Cargo: Vigilante (Vigilante) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5173-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos de supervisão, 
relacionados com a conservação e segurança dos prédios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 

Periculosidade 

Vigilante 

Grupo de Risco: P 

eSocial: 06.001 

Descrição: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Monitoramento (vigilância). 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões em decorrência de violência física. 
Recomendações: 
Em caso invasão do local que está sob sua responsabilidade, acionar a polícia imediatamente 
e seguir as instruções recebidas no seu curso de formação. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO INSALUBRES", eis que não foram 
constatados indícios de exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por 
sua intensidade, duração e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, 
de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 
Santo Augusto-RS e dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, 
insalubridade e periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o 
uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Vigilante: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO 
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INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de exposição à agentes de natureza 

física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, permitam o 

enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências 

- Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade ou que não 

tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado durante a jornada de 
trabalho e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado conforme NR-17 (mesa e 
assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.105 Setor: SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente  
(Operação de Máquinas) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.105.1 Cargo: Operador de Máquina (Operador de Máquina) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 7151-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Operar máquinas rodoviárias agrícolas e equipamentos rodoviários. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 92.40 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Luva Multitato  CA: 34491 

• Protetor Auricular Tipo Concha  CA: 14235 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo.  
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Concha). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou intermitente 
superior a 85 dB (A). 
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RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Protetor Solar  CA: 27893 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso do Protetor Solar. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

VIBRAÇÃO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.016 

Local: Corpo Inteiro 

Posição: Sentado 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: 1.15 m/s² 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Operação de máquinas. 
Meio de Propagação: 
Corpo do trabalhador. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda de equilíbrio, lentidão de reflexos, aumento da frequência de batimento do coração, 
falta de concentração para o trabalho, visão turva, enjôo, gastrite, ulcerações e Sindrome de 
Raynaud. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Manutenções das máquinas existentes. 
Recomendações: 
Manter as atividades de manutenção das máquinas em dia. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: m) operação da máquinas rodoviárias, 
agrícolas e tratores. 
 

Insalubridade? 

VIBRAÇÃO - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, 

de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - dos adicionais de 

penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades 

insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: 

(ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - 

INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: m) operação da máquinas rodoviárias, agrícolas e tratores. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar) e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 minutos por turno em 
caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 
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6.106 Setor: SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente  
(Limpeza Urbana) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.106.1 Cargo: Gari (Gari) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5142-25 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Efetuar a coleta de lixo urbano e rural, operar na usina de reciclagem, efetuar a limpeza de 
ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 
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Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos e pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: g) manuseio de álcalis cáusticos, produtos 
de limpeza ou terrosos como cal, cimento e derivados. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 
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• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Látex  CA: 30133 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: a) coleta e industrialização do lixo urbano. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 

de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: a) coleta e 

industrialização do lixo urbano. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.014 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Queda de objetos nos membros inferiores durante a realização de atividades. 
Fonte Geradora: 
Queda de materiais. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou grave. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (botina de segurança). 
Recomendações: 
Utilizar botina de segurança para a realização das atividades. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 618 

Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.006 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Levantamento e transporte manual de peso 
Fonte Geradora: 
Atividade de recolhimento do lixo urbano. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dores nas costas (dores lombares), entorses, deslocamentos de disco e hérnias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas. 
Recomendações: 
Elaboração e implantação de procedimentos de trabalho sobre os métodos a serem adotados. 
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6.107 Setor: SEFIN - Secretaria de Finanças (Secretário) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 20.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.107.1 Cargo: Inspetor Tributário/Secretário Municipal 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Orientar e exercer a Fiscalização geral com respeito à aplicação das Leis tributárias do 
Município, bem como ao que se refere à fiscalização especializada. 
OBS: Atualmente, exerce o cargo de Secretário Municipal de Finanças. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 75.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.108 Setor: SEFIN - Secretaria de Finanças (Finanças Municipais) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 30.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 

 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 623 

6.108.1 Cargo: Contador (Contador) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2522-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior de grande complexidade, envolvendo supervisão, coordenação e 
execução de trabalhos relacionados com a área de contabilidade do Município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 262.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.108.2 Cargo: Inspetor Tributário (Inspetor Tributário) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2544-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Orientar e exercer a Fiscalização geral com respeito à aplicação das Leis tributárias do 
Município, bem como ao que se refere à fiscalização especializada. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 157.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.108.3 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 4 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 215.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.108.4 Cargo: Tesoureiro (Tesoureiro) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3532-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Receber e guardar valores; efetuar pagamentos; ser responsável pelos valores entregues à 
sua guarda. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 207.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.109 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (CRAS/Recepção) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Econômica 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.109.1 Cargo: Diretor da Divisão de Proteção Social Básica – CRAS  (Diretor da 
Divisão de Proteção Social Básica – CRAS) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e avaliação 
das ações, Programas, projetos, serviços e benefícios; Articular com a rede de serviços sócio 
assistenciais e as demais políticas sociais; Coordenar a execução das ações de forma a 
manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços 
ofertados no CRAS e pela rede prestadora de serviços; Definir com os profissionais critérios 
de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; Definir com a equipe técnica os 
meios e as ferramentas teórico-metodológicas de trabalho com as famílias, grupos de famílias 
e comunidade; Buscar aprimoramento das ações, o alcance de resultados positivos para as 
famílias atendidas e o fortalecimento teórico e metodológico do trabalho desenvolvido; 
Mapear, articular e potencializar a rede sócio assistencial no território de abrangência do 
CRAS; Promover e participar de reuniões periódicas com representantes de outras políticas 
públicas, visando a articular e a ação intersetorial; Participar de Conselhos, fóruns e outros 
espaços de controle social; Monitorar os serviços prestados às famílias, com avaliação de 
resultados e impacto; Dirigir outras atividades relacionadas à sua Divisão que lhe forem 
designadas pelo Secretário; Ter a escolaridade mínima para o provimento do cargo de Diretor 
da Divisão de Proteção Social Básica - CRAS, que é ensino médio completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
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Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Centro de Referência 
de Assistência Social 

285.0 500.0  
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Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.110 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (CRAS/Sala de Atendimento) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Econômica 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.110.1 Cargo: Psicólogo (Psicólogo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2515-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior de grande complexidade, cabendo-lhe atuar em todos os 
programas sociais do município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 637 

Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Centro de Referência 
de Assistência Social 

205.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.111 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (CRAS/Orientadora Social) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Econômica 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.111.1 Cargo: Assistente Social (Assistente Social) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2516-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução qualificada de 
trabalhos relativos a coordenação, orientação e assistência social e população, bem como a 
participação em programas específicos e de atendimento a saúde pública em geral. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Centro de Referência 
de Assistência Social 

88.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.111.2 Cargo: Orientador Social (Orientador Social) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2516-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade que exige formação em magistério. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Centro de Referência 
de Assistência Social 

90.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.112 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Recepção) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.112.1 Cargo: Recepcionista (Recepcionista) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4221-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Estabelecer contatos com o público, informando, orientando e selecionando pequenos 
problemas ou dificuldades que possam surgir. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 229.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.113 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Assistência Social) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 8.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.113.1 Cargo: Assistente Social (Assistente Social) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2516-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução qualificada de 
trabalhos relativos a coordenação, orientação e assistência social e população, bem como a 
participação em programas específicos e de atendimento a saúde pública em geral. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 184.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.114 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Secretaria) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.114.1 Cargo: Secretário Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Secretário Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Direção geral das unidades a ele vinculadas e dos trabalhos da Secretaria no cumprimento 
das suas atribuições, e o auxílio político administrativo ao Prefeito Municipal para 
cumprimento das metas de governo, propostas para a área no plano de governo, chefiando a 
sua Secretaria e coordenando todos os servidores nela lotados e todos os trabalhos 
realizados, além de todas as atribuições constantes no artigo 52, § 2º, da Lei Orgânica 
Municipal; a escolaridade mínima para provimento do cargo de Secretário Municipal de 
Habitação, Assistência Social e de Cidadania é Superior Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 651 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 324.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.115 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Administrativo) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 

 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 653 

6.115.1 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 277.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.116 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Coordenação de Habitação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 6.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.116.1 Cargo: Coordenadora de Habitação e Assistência Social (Coordenadora 
de Habitação e Assistência Social) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenar programas habitacionais para atender à população irregularmente localizada, nas 
periferias da cidade ou áreas de domínio público; Coordenar o Fundo Municipal de Habitação; 
Orientar no controle da imigração de novas famílias em situação de carência; Organizar e 
coordenar a distribuição de materiais de construção, objeto de demolição de prédios públicos 
ou privados, para as famílias necessitadas; Supervisionar os registros e documentos de todas 
as ações realizadas; Articular-se com órgãos habitacionais, com a finalidade de estabelecer 
programas habitacionais de erradicação de submoradias; Coordenar e supervisionar projetos 
na área de habitação de natureza social do Município; Assessorar tecnicamente as obras 
sociais existentes no Município, em seus planos, programas e projetos de trabalho; Orientar 
a elaboração de levantamento cadastral de todos os núcleos habitacionais implantados pelo 
Município, pendentes de regularização da propriedade de cada ocupante e adotar medidas 
definitivas para que a transferência, mediante escritura pública, seja efetivada de forma legal; 
Supervisionar o cadastro e atualização da carência habitacional do Município, constando 
todos os dados de identificação dos candidatos, que permita uma avaliação consistente da 
real necessidade, para posterior inclusão em programas de habitação de interesse social; 
Coordenar outras atividades relacionadas à sua coordenadoria que lhe forem designadas pelo 
Secretário; Ter a escolaridade mínima para provimento do cargo de Coordenador de 
Habitação e Assistência Social que é Ensino Superior Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
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Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 225.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.117 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Sala de Atendimentos) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.117.1 Cargo: Assistente Social (Assistente Social) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2516-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução qualificada de 
trabalhos relativos a coordenação, orientação e assistência social e população, bem como a 
participação em programas específicos e de atendimento a saúde pública em geral. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 661 

Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 274.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.117.2 Cargo: Psicólogo (Psicólogo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2515-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior de grande complexidade, cabendo-lhe atuar em todos os 
programas sociais do município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 263.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.118 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Coordenação/CREAS e Centro do Idoso) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Incandescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.118.1 Cargo: Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar trabalhos de escritório de certa complexidade, que requeiram alguma capacidade 
de julgamento. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 282.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.118.2 Cargo: Diretor da Divisão de Proteção Social Especial-CREAS (Diretor da 
Divisão de Proteção Social Especial-CREAS) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenar o processo, com a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, fluxo de 
entrada acolhida, acompanhamento, encaminhamento e desligamento e indivíduos do 
CREAS; Coordenar a oferta e o acompanhamento dos serviços, incluindo o monitoramento 
dos registros de informações e avaliação das ações desenvolvidas; Coordenar a alimentação 
dos registros de informações e monitorar o envio regular de informações sobre o CREAS 
encaminhando-os ao órgão gestor; Contribuir para avaliação, por parte do órgão gestor dos 
resultados obtidos pelo CREAS; Coordenar os encaminhamentos a Rede e seu 
acompanhamento; Participar das reuniões de planejamento promovido pelo órgão Gestor de 
Assistência Social e representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado; Discutir 
com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que 
possam qualificar o trabalho; Dirigir outras atividades relacionadas à sua Divisão que lhe forem 
designados pelo secretário; Ter a escolaridade mínima para provimento do cargo de Diretor 
da Divisão de Proteção Social Especial - CREAS, que é ensino médio completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
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Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 287.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.118.3 Cargo: Diretor de Departamento de Atendimento e Apoio ao Idoso 
(Diretor de Departamento de Atendimento e Apoio ao Idoso) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Planejar e dirigir a política pública desenvolvida pela Secretaria para o atendimento ao idoso; 
Desenvolver serviços e projetos de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem 
como atividades esportivas, recreativas, culturais e lazer; Realizar campanhas 
socioeducativas com ênfase na divulgação dos direitos a pessoa idosa e contra a violência e 
maus tratos destes; Monitorar, registrar e avaliar as ações realizadas com os idosos; Dirigir 
outras atividades relacionadas ao seu departamento que lhe forem designadas pelo 
Secretário; Ter a escolaridade mínima para provimento do cargo de Diretor do Departamento 
de Atendimento e Apoio ao Idoso que é Ensino Médio Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 74.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.119 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Cadastro Único Bolsa Família/Direção) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.119.1 Cargo: Diretor da Divisão de Políticas e Programas Assistenciais (Diretor 
da Divisão de Políticas e Programas Assistenciais) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Dirigir, em caráter coletivo, o atendimento às famílias participantes do Programa Bolsa Família 
e Cadastro Único; atender em caráter individualizado as famílias participantes dos Programas 
e Políticas Assistenciais; assessorar a Secretária nos trabalhos desenvolvidos pelos 
funcionários nos atendimentos nas unidades; manter, controlar e atualizar os cadastros 
referentes aos programas assistenciais;  dirigir outras atividades relacionadas à sua divisão 
que lhe forem designadas pelo Secretário; ter a escolaridade mínima para provimento do 
cargo de Diretor de Divisão de Políticas e Programas Assistenciais que é Ensino Médio 
Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 263.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.120 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Centro Municipal de Alimentos) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 40.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.120.1 Cargo: Encarregado da Produção de Alimentos (Encarregado da 
Produção de Alimentos) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 8401-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Orientar, coordenar e executar os serviços de produção de alimentos, controle de qualidade, 
assim como a manutenção das máquinas da Central de Alimentos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 83.00 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor Auricular Tipo Concha  CA: 14235 
Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo.  
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Concha). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Observações: 
Devido a pandemia, foram mantidos as intensidades de ruído medidas no programa e laudos 
anteriores. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
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CALOR 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.023 

Regime de Trabalho: Trabalho contínuo 

Tipo de Atividade: Moderada 

Descanso no local de trabalho: Sim 

Técnica: Termômetro de Mercúrio 

Intensidade: 29.00 ºC IBUTG 

Limite de Tolerância: 26.70 ºC IBUTG 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPC's do Agente: 
EPC eficaz: Sim 
EPC utilizado: 

• Exaustor 
Fonte Geradora: 
Fogão industrial. 
Meio de Propagação: 
Irradiação.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Fadiga, falhas na percepção e no raciocínio, desidratação, queimaduras, esgotamento físico 
e prostrações. 
Medidas de Controle Existentes: 
Ventiladores (exaustores) instalados na parede. 
Recomendações: 
Disponibilizar locais de descanso termicamente mais amenos para intervalos. Nestes locais o 
trabalhador deve exercer no máximo atividades leves e disponibilizar água fresca para os 
trabalhadores expostos ao calor. 
Observações: 
Devido a pandemia, foram mantidos as intensidades de calor medidas no programa e laudos 
anteriores. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

CALOR: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades 

devem ser classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios 

de exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, 

duração e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, 

a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-

RS e dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
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Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
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Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 393.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 679 

6.121 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (CRAS/Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.121.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, prédios 
públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários 

públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.122 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.122.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 4 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, prédios 
públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - insalubridade grau médio: j) limpeza de sanitários 

públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.123 Setor: SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania (Transportes) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.123.1 Cargo: Motorista (Motorista) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 7823-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Dirigir e conservar máquinas e equipamentos rodoviários e veículos do município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar) e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 minutos por turno em 
caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.124 Setor: SESUPLAN - Secretaria de Supervisão e Planejamento (SESUPLAN - 
Secretaria de Supervisão e Planejamento) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 30.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.124.1 Cargo: Arquiteto (Arquiteto) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2141-25 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Projetar, orientar, fiscalizar e supervisionar as construções de edificações públicas, obras 
urbanísticas e de caráter artístico. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 355.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.124.2  
Cargo: Diretor da Divisão de Ações Administrativas (Diretor da Divisão de 
Ações Administrativas) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Assessorar o Secretário no processo de pesquisa voltada a inovações na área de 
planejamento; coordenar ações na pesquisa de subsídios e inovações para a atualização e 
modernização da legislação institucional do Município; orientar e supervisionar a elaboração 
das leis orçamentárias do Município; coordenar estudos e propor ações, programas e projetos 
que visem contribuir para o uso e ocupação do solo urbano; dirigir e articular outras ações 
relacionadas área de planejamento; executar outras atividades correlatas; ter a escolaridade 
mínima para provimento do cargo de Diretor da Divisão de Ações Administrativas que é Ensino 
Médio Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 
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Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 126.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.124.3 Cargo: Engenheiro Civil (Engenheiro Civil) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2142-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e conservação em geral e de obras. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 364.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.124.4 Cargo: Fiscal de Obras (Fiscal de Obras) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3121-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Verificar o cumprimento das Leis e posturas municipais referentes à execução de obras 
particulares. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 110.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.124.5 Cargo: Secretário (Secretário) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Prestar auxílio político-administrativo ao Prefeito Municipal para cumprimento das metas de 
governo, propostas no plano de governo, chefiando a sua Secretaria e coordenando todos os 
servidores nela lotados e todos os trabalhos realizados, além de todas as atribuições 
constantes no artigo 52, § 2º , da Lei Orgânica Municipal. A escolaridade mínima para 
provimento do cargo de Secretário Municipal de Supervisão e Planejamento é Superior 
Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 702 

Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 316.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.125 Setor: SESUPLAN - Secretaria de Supervisão e Planejamento (Projetos) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 6.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Porta 

Iluminação Natural: Porta 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Compensado 

 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 704 

6.125.1 Cargo: Desenhista (Desenhista) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3180-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Elaborar e projetar desenhos técnicos e artísticos; desenhar gráficos em geral. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 750.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.126 Setor: SINDIMUSA - Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Santo 
Augusto (Vigilância) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.126.1 Cargo: Vigilante (Vigilante) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5173-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos de supervisão, 
relacionados com a conservação e segurança dos prédios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 

Periculosidade 

Vigilante 

Grupo de Risco: P 

eSocial: 06.001 

Descrição: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Monitoramento (vigilância). 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões em decorrência de violência física. 
Recomendações: 
Em caso invasão do local que está sob sua responsabilidade, acionar a polícia imediatamente 
e seguir as instruções recebidas no seu curso de formação. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO INSALUBRES", eis que não foram 
constatados indícios de exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por 
sua intensidade, duração e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, 
de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 
Santo Augusto-RS e dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, 
insalubridade e periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o 
uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Vigilante: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO 
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INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de exposição à agentes de natureza 

física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, permitam o 

enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências 

- Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade ou que não 

tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado durante a jornada de 
trabalho e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado conforme NR-17 (mesa e 
assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.127 Setor: SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Secretaria) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 40.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Madeira 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.127.1 Cargo: Professor III/Secretário (Professor III/Secretário) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Exercer à direção geral das unidades a ele vinculadas, os trabalhos da Secretaria no 
cumprimento das suas atribuições, e o auxílio político-administrativo ao Prefeito Municipal 
para cumprimento das metas de governo, propostas para a área no plano de governo, 
chefiando a sua Secretaria e coordenando todos os servidores nela lotados e todos os 
trabalhos realizados, além de todas as atribuições constantes no artigo 52, § 2º, da Lei 
Orgânica Municipal, por meio das seguintes ações: coordenar as atividades voltadas ao 
desenvolvimento do processo educacional a cargo do município; promover a integração das 
políticas e planos educacionais do Município com os da União e do Estado; propor e baixar 
normas complementares para o sistema de ensino municipal; elaborar proposta pedagógica 
de acordo com a política educacional do Município; ajustar e desenvolver convênios com 
órgãos federais e estaduais e entidades particulares objetivando o desenvolvimento das 
atividades no âmbito de sua competência; supervisionar o acompanhamento da vida funcional 
dos professores, em articulação com o setor responsável pelo controle de pessoal; manter a 
integração das atividades pedagógicas com as demais coordenações, seções, setores e 
Secretarias, buscando equilíbrio nas atividades; supervisionar o controle de utilização da 
estrutura física, equipamentos e mobiliário; garantir boas condições de trabalho aos 
servidores dos órgãos sob sua subordinação, propondo medidas que julgar adequadas para 
evitar doenças profissionais e acidentes do trabalho; expedir instruções que orientem o 
cumprimento de leis, decretos, portarias e circulares, pertinentes a essa Secretaria; 
representar o Município quando solicitado pelo Prefeito; apresentar ao Prefeito relatório anual 
dos serviços realizados pela Secretaria; praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe 
forem delegados pelo Prefeito; executar outras tarefas correlatas; a escolaridade mínima para 
provimento do cargo de Secretário Municipal de Educação e Cultura é Superior Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
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Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 128.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.128 Setor: SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Pedagógico) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 30.0 m² 

Piso: Madeira 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Correr 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.128.1 Cargo: Professor I (Professor I) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 221.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 718 

6.128.2 Cargo: Professor II (Professor II) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; Ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; Participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 221.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.128.3 Cargo: Professor III (Professor III) 

Número de Empregados: 4 
CBO: 2312-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: participar na elaboração da proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir 
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; zelar pela aprendizagem dos 
alunos; estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e as horas-aula estabelecidas; participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade; desincumbir-se 
das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e do 
processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte pedagógico direto a docência na 
educação infantil e ensino fundamental, voltadas para a administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional, assessoramento e supervisão na área 
educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: coordenar a elaboração e 
execução da proposta pedagógica da escola e do regimento escolar; Administrar o pessoal e 
os recursos materiais e financeiros da escola, tendo em vista a concretização de seus 
objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias letivos, horas-aula estabelecidas e 
do currículo escolar; zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes; prover meios 
para a recuperação dos alunos de menor rendimento; promover a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; informar os 
pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a 
execução da proposta pedagógica da escola; coordenar, no âmbito da escola, as atividades 
de planejamento, avaliação e desenvolvimento pessoal/profissional; acompanhar e orientar o 
processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias, 
construindo alternativas e soluções para os problemas; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 
voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais. 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da 
legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino, considerando os 
princípios da coletividade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Acompanhar e 
avaliar as práticas pedagógicas e os estágios curriculares de professores estagiários. 
Representar a escola e a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto na 
comunidade. Responsabilizar-se pelo funcionamento da escola a partir das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Metas da Administração Pública Municipal. Apresentar, 
anualmente, à Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e à comunidade escolar, 
a avaliação interna e externa da escola e as propostas que visem à melhoria da qualidade de 
ensino, bem como aceitar sugestões de melhoria. Participar do planejamento, execução e 
avaliação do processo de educação continuada e permanente dos professores. Participar de 
reuniões técnico-administrativo-pedagógicas relacionadas a Secretaria Municipal da 
Educação, Cultura e Desporto. Integrar grupos de trabalhos, comissões e conselhos 
municipais. 
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Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 221.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.129 Setor: SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Administrativo) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 30.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: Compensado 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Porta 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Porta 

Iluminação Artificial: Econômica 

Estrutura: Prédio 

Parede: Compensado 
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6.129.1 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 5 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 127.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.130 Setor: SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Centro Municipal de 
Cultura) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 15.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cimento alisado 

Forro: PVC 

Cobertura: Madeira 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Porta 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.130.1 Cargo: Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar trabalhos de escritório de certa complexidade, que requeiram alguma capacidade 
de julgamento. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Centro Municipal de 
Cultura 

343.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.130.2 Cargo: Coordenador de Cultura (Coordenador de Cultura) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1311-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Planejar, organizar, coordenar e chefiar promoções culturais, artísticas e cívicas, no âmbito 
municipal; articular-se com organismos congêneres do Município, ou fora dele, visando o 
incentivo e difusão das atividades culturais no Município; dirigir e coordenar a equipe de 
trabalho do Centro de Cultura do Município; zelar pela conservação de obras e documentos 
de valor histórico ou artístico; dirigir a biblioteca pública e o museu;  organizar, coordenar e 
chefiar reuniões e palestras a fim de divulgar o museu e aumentar o seu acervo através de 
doações; articular visitas, organizar e chefiar campanhas com a finalidade de resgatar peças, 
documentos e objetos de interesse histórico e cultural; dirigir e coordenar programas culturais 
de interesse da população; dirigir, coordenar e organizar concursos literários e artísticos, 
cursos, festivais de caráter sociocultural e outras atividades do gênero; planejar, organizar, 
coordenar e chefiar programas especiais para comemorações cívicas no município; chefiar os 
trabalhos de elaboração e atualização do inventário dos objetos, documentos e demais peças 
do acervo do Museu Municipal; orientar e informar s visitantes sobre o acervo mantido pelo 
Museu; fiscalizar o controle sobre os empréstimos de obras da Biblioteca Municipal; dirigir 
outras atividades da área que lhe forem delegadas ou determinadas pelo Secretário; ter a 
escolaridade mínima para provimento do cargo de Coordenador de Cultura que é Superior 
Incompleto. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
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Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Centro Municipal de 
Cultura 

240.0 500.0  
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Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.130.3 Cargo: Monitor de Informática (Monitor de Informática) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2332-25 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível médio de certa complexidade cabendo desenvolver cursos de informática. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Centro Municipal de 
Cultura 

337.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.131 Setor: SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Transportes) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.131.1 Cargo: Motorista (Motorista) 

Número de Empregados: 5 
CBO: 7823-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Dirigir e conservar máquinas e equipamentos rodoviários e veículos do município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 86.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor auricular tipo plug  CA: 11882 
Fonte Geradora: 
Utilização de microônibus para o transporte escolar. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Plug). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou intermitente 
superiores a 85 dB (A). 
 

Insalubridade? 

RUÍDO: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, 

em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-

a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto 
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nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 

2.108, de 24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou 

intermitente superiores a 85 dB (A). 

 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar) e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 minutos por turno em 
caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 
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6.132 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Secretário) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 19.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.132.1 Cargo: Secretário (Secretário) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Ao Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito como Agente Político, compete à direção 
geral das unidades a ele vinculadas e dos trabalhos da Secretaria no cumprimento das suas 
atribuições, e o auxílio político-administrativo ao Prefeito Municipal para cumprimento das 
metas de governo, propostas para a área no plano de governo, chefiando a sua Secretaria e 
coordenando todos os servidores nela lotados e todos os trabalhos realizados, além de todas 
as atribuições constantes no artigo 52, § 2º, da Lei Orgânica Municipal. I - a escolaridade 
mínima para provimento do cargo de Secretário Municipal de Obras e Viação é Ensino Médio 
Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 195.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.133 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Recepção ) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 20.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Parede: Alvenaria 
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6.133.1 Cargo: Recepcionista (Recepcionista) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 4221-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Estabelecer contatos com o público, informando, orientando e selecionando pequenos 
problemas ou dificuldades que possam surgir. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 152.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.134 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito 
(Administrativo) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 18.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.134.1 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 209.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.135 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Assistência 
Geral) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 24.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Madeira 

Forro: PVC 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Fluorescente 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.135.1 Cargo: Assistente Geral (Assistente Geral) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Recepção e entrega de documentos entre secretarias e órgãos; atender chamadas 
telefônicas; atender ao público; arquivar documentos da secretaria; digitar, redigir, digitalizar 
e xerocar documentos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 113.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.136 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Transporte) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.136.1 Cargo: Motorista (Motorista) 

Número de Empregados: 5 
CBO: 7823-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Dirigir e conservar máquinas e equipamentos rodoviários e veículos do município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 85.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor auricular tipo plug  CA: 11882 
Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo.  
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Concha). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou intermitente 
superior a 85 dB (A). 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 
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Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Protetor Solar  CA: 27893 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso do Protetor Solar. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

VIBRAÇÃO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.016 

Local: Corpo Inteiro 

Posição: Sentado 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: 1.15 m/s² 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Operação de máquinas. 
Meio de Propagação: 
Corpo do trabalhador. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda de equilíbrio, lentidão de reflexos, aumento da frequência de batimento do coração, 
falta de concentração para o trabalho, visão turva, enjôo, gastrite, ulcerações e Sindrome de 
Raynaud. 
Medidas de Controle Existentes: 
Manutenções das máquinas existentes. 
Recomendações: 
Manter as atividades de manutenção das máquinas em dia. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
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Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: m) operação da máquinas rodoviárias, 
agrícolas e tratores. 
 

Insalubridade? 

VIBRAÇÃO - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, 

de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - dos adicionais de 

penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades 

insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: 

(ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - 

INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: m) operação da máquinas rodoviárias, agrícolas e tratores. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar) e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 minutos por turno em 
caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 
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6.137 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Operação de 
Máquinas) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 757 

6.137.1 Cargo: Operador de Máquina (Operador de Máquina) 

Número de Empregados: 9 
CBO: 7151-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Operar máquinas rodoviárias agrícolas e equipamentos rodoviários. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 88.40 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor Auricular Tipo Concha  CA: 14235 
Fonte Geradora: 
Operação de máquinas. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Concha). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou intermitente 
superior a 85 dB (A). 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 
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Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Protetor Solar  CA: 27893 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso do Protetor Solar. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

VIBRAÇÃO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.016 

Local: Corpo Inteiro 

Posição: Sentado 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: 1.15 m/s² 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Operação de máquinas. 
Meio de Propagação: 
Corpo do trabalhador. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda de equilíbrio, lentidão de reflexos, aumento da frequência de batimento do coração, 
falta de concentração para o trabalho, visão turva, enjôo, gastrite, ulcerações e Sindrome de 
Raynaud. 
Medidas de Controle Existentes: 
Manutenções das máquinas existentes. 
Recomendações: 
Manter as atividades de manutenção das máquinas em dia. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
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Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: m) operação da máquinas rodoviárias, 
agrícolas e tratores. 
 

Insalubridade? 

VIBRAÇÃO - Local: Corpo Inteiro - Posição: Sentado: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, 

de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - dos adicionais de 

penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades 

insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: 

(ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - 

INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: m) operação da máquinas rodoviárias, agrícolas e tratores. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 760 

Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar) e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 minutos por turno em 
caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 
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6.138 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Vigilância) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.138.1 Cargo: Vigilante (Vigilante) 

Número de Empregados: 6 
CBO: 5173-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos de supervisão, 
relacionados com a conservação e segurança dos prédios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 

Periculosidade 

Vigilante 

Grupo de Risco: P 

eSocial: 06.001 

Descrição: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Monitoramento (vigilância). 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões em decorrência de violência física. 
Recomendações: 
Em caso invasão do local que está sob sua responsabilidade, acionar a polícia imediatamente 
e seguir as instruções recebidas no seu curso de formação. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO INSALUBRES", eis que não foram 
constatados indícios de exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por 
sua intensidade, duração e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, 
de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 
Santo Augusto-RS e dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, 
insalubridade e periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o 
uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Vigilante: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO 
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INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de exposição à agentes de natureza 

física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, permitam o 

enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências 

- Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade ou que não 

tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado durante a jornada de 
trabalho e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado conforme NR-17 (mesa e 
assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.139 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Manutenção) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.139.1 Cargo: Eletricista (Eletricista) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 7156-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar trabalhos rotineiros de eletricidade em geral, bem como efetuar serviços de 
instalação e reparos de circuitos e aparelhos elétricos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 86.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor Auricular Tipo Concha  CA: 14235 
Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo.  
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Concha). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou intermitente 
superior a 85 dB (A). 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 
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Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

Periculosidade 

Eletricidade 

Grupo de Risco: P 

eSocial: 07.004 

Descrição: 1. Atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas 

de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas ou 

desenergizadas mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional, 

incluindo:  1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, ensaios e testes 

de: verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização; fusíveis, condutores, pára-

raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, capacitores, medidores, 

reguladores de tensão, religadores, seccionalizadores, carrier (onda portadora via linha de 

transmissão), cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de medição gráfica, 

bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação de redes e linhas 

aéreas e demais componentes das redes aéreas. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Não        Treinamento: Não        Ficha de EPI: Não 
EPI's utilizados: 

• Luva de Cobertura com Punho e Ajuste  CA: 8989 

• Luva Isolante de Borracha Alta Tensão 17000 V  CA: 38105 
Fonte Geradora: 
Atividades envolvendo energia elétrica. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Choque elétrico, queimaduras. 
Recomendações: 
Fornecer, registrar, treinar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados (luva isolante, 
capacete de eletricista e botina de segurança). 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-b: São 
atividades e operações perigosas, para efeito do adicional previsto nesta Lei as abaixo 
relacionadas: (AC) (artigo acrescentado pelo art. 4º da Lei Municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 
VI - eletricista. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Eletricidade: 1. Atividades de construção, operação e manutenção de redes de linhas aéreas 

de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas ou 

desenergizadas mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional, 

incluindo:  1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, reparos, ensaios e testes 

de: verificação, inspeção, levantamento, supervisão e fiscalização; fusíveis, condutores, pára-

raios, postes, torres, chaves, muflas, isoladores, transformadores, capacitores, medidores, 

reguladores de tensão, religadores, seccionalizadores, carrier (onda portadora via linha de 

transmissão), cruzetas, relé e braço de iluminação pública, aparelho de medição gráfica, 

bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e estrutura de sustentação de redes e linhas 

aéreas e demais componentes das redes aéreas.: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, 

de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - dos adicionais de 

penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-b: São atividades e operações perigosas, 

para efeito do adicional previsto nesta Lei as abaixo relacionadas: (AC) (artigo acrescentado 

pelo art. 4º da Lei Municipal nº 2.108, de 24.12.2009): VI - eletricista. 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.005 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Ocasional 

Descrição: 
Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade 
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Fonte Geradora: 
Atividades envolvendo energia elétrica. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Queimaduras leves e/ou graves e óbito. 
Medidas de Controle Existentes: 
Elaboração de POP, Análise de Riscos e utilização de EPC`s e EPI`s. 
Recomendações: 
Providenciar Luvas de isolamento para eletricidade, Calçados isolantes, Mangas isolantes, 
Capacete classe B (para eletricista) e dispor de material necessário para realizar o isolamento 
das redes energizadas que oferecem riscos durante a execução das atividades. 
È vedado a intervenção em redes elétricas por trabalhadores que não estejam capacitados. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.002 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível maior que dois metros 
Fonte Geradora: 
Atividades realizadas em altura. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões, quedas de intensidade leve e/ou graves e risco de morte. 
Medidas de Controle Existentes: 
Elaboração e implantação de POP, Análise de Riscos e utilização de EPC`s e EPI`s (cinturão 
de segurança tipo paraquedista com talabarte e trava-queda). 
Recomendações: 
Elaboração e implantação de POP, Análise de Riscos e utilização de EPC`s e EPI`s. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 770 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica 
laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 
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6.139.2 Cargo: Encarregado de Manutenção de Máquinas (Encarregado de 
Manutenção de Máquinas) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 9131-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atuar na manutenção dos equipamentos rodoviários municipais, veículos, máquinas, tratores, 
ônibus, etc. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 86.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor Auricular Tipo Concha  CA: 14235 
Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo.  
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Concha). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou intermitente 
superior a 85 dB (A). 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 
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Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Protetor Solar  CA: 27893 

• Luva de Raspa  CA: 6722 

• Avental de Raspa  CA: 32160 

• Máscara de Solda  CA: 28706 
Fonte Geradora: 
Atividades de soldagem. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, registrar, treinar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: h) atividades de solda. 

Chumbo 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.01.163 

Técnica: Bomba de Amostragem de Vazão 

Intensidade: 0.025 mg/m³ 

Limite de Tolerância: 0.100 mg/m3 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Avental de Raspa  CA: 32160 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Luva de Raspa  CA: 6722 

• Máscara de Solda  CA: 28706 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
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• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Execução de atividades de soldagem. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Distúrbios renais, neurológicos, alterações neurocomportamentais, digestivas, do 
metabolismo e da hemoglobina. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: h) atividades de solda. 

MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.01.512 

Descrição: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, 

fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação 

de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos 

de manganês ou de seus compostos 

Técnica: Bomba de Amostragem de Vazão 

Intensidade: 0.220 mg/m³ 

Limite de Tolerância: 1.000 mg/m³ 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Avental de Raspa  CA: 32160 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Luva de Raspa  CA: 6722 

• Máscara de Solda  CA: 28706 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Execução de atividades de soldagem. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Pneumonia e distúrbios neurológicos. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: h) atividades de solda. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: N/A 

Descrição: Óleos e Graxas 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Creme Protetor de Segurança  CA: 4234 
Fonte Geradora: 
Manutenção e montagem de veículos automotores da linha leve e pesada. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, registrar, treinar e acompanhar o uso da luva de látex e creme protetor de 
segurança. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
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24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: e) manipulação de óleos minerais, óleo 
queimado, graxas e parafina. 
 

Insalubridade? 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO: Óleos e Graxas: De 

acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 

Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 

consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 

as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 

24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: e) manipulação de óleos minerais, óleo 

queimado, graxas e parafina. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.999 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Ocasional 

Descrição: 
Outros 
Detalhes dos EPI's do Acidente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor Facial  CA: 3473 
Fonte Geradora: 
Projeção de partículas em operação de corte e esmerilhamento de alumínio e outras 
atividades semelhantes. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Batidas, cortes e contusões. 
Medidas de Controle Existentes: 
Elaboração e implantação de POP e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Elaboração e implantação de POP e utilização de EPI. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.014 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Queda de objetos nos membros inferiores durante a realização de atividades. 
Fonte Geradora: 
Queda de materiais. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou grave. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (botina de segurança). 
Recomendações: 
Utilizar botina de segurança para a realização das atividades. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar) e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 minutos por turno em 
caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(B) Biológico 
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6.139.3 Cargo: Mecânico de Máquinas Pesadas (Mecânico de Máquinas 
Pesadas) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 9144-25 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Orientar, coordenar e executar toda espécie de serviços de mecânica de máquinas pesadas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 88.30 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor Auricular Tipo Concha  CA: 14235 
Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo.  
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Concha). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou intermitente 
superior a 85 dB (A). 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 
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Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Protetor Solar  CA: 27893 

• Luva de Raspa  CA: 6722 

• Avental de Raspa  CA: 32160 

• Máscara de Solda  CA: 28706 
Fonte Geradora: 
Atividades de soldagem. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, registrar, treinar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: h) atividades de solda. 

Chumbo 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.01.163 

Técnica: Bomba de Amostragem de Vazão 

Intensidade: 0.025 mg/m³ 

Limite de Tolerância: 0.100 mg/m3 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Avental de Raspa  CA: 32160 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Luva de Raspa  CA: 6722 

• Máscara de Solda  CA: 28706 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
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Execução de atividades de soldagem. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Distúrbios renais, neurológicos, alterações neurocomportamentais, digestivas, do 
metabolismo e da hemoglobina. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: h) atividades de solda. 

MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.01.512 

Descrição: Metalurgia de minerais de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, 

fabricação de vidros especiais e cerâmicas, fabricação e uso de eletrodos de solda, fabricação 

de produtos químicos, tintas e fertilizantes, ou ainda outras operações com exposição a fumos 

de manganês ou de seus compostos 

Técnica: Bomba de Amostragem de Vazão 

Intensidade: 0.220 mg/m³ 

Limite de Tolerância: 1.000 mg/m³ 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Avental de Raspa  CA: 32160 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Luva de Raspa  CA: 6722 

• Máscara de Solda  CA: 28706 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Execução de atividades de soldagem. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Pneumonia e distúrbios neurológicos. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: h) atividades de solda. 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: N/A 

Descrição: Óleos e Graxas 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Creme Protetor de Segurança  CA: 4234 
Fonte Geradora: 
Manutenção e montagem de veículos automotores da linha leve e pesada. 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatite de contato, possível ocorrência de câncer de pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, registrar, treinar e acompanhar o uso da luva de látex e creme protetor de 
segurança. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: e) manipulação de óleos minerais, óleo 
queimado, graxas e parafina. 
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Insalubridade? 

HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO: Óleos e Graxas: De 

acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 

Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 

consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 

as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 

24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: e) manipulação de óleos minerais, óleo 

queimado, graxas e parafina. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
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Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.999 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Ocasional 

Descrição: 
Outros 
Detalhes dos EPI's do Acidente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor Facial  CA: 3473 
Fonte Geradora: 
Projeção de partículas em operação de corte e esmerilhamento de alumínio e outras 
atividades semelhantes. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Batidas, cortes e contusões. 
Medidas de Controle Existentes: 
Elaboração e implantação de POP e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Elaboração e implantação de POP e utilização de EPI. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.014 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Queda de objetos nos membros inferiores durante a realização de atividades. 
Fonte Geradora: 
Queda de materiais. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou grave. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (botina de segurança). 
Recomendações: 
Utilizar botina de segurança para a realização das atividades. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar) e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 minutos por turno em 
caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(B) Biológico 
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6.140 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Operacional) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.140.1 Cargo: Operário (Operário) 

Número de Empregados: 9 
CBO: 7170-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e levar mercadorias, materiais 
de construção em geral e outros; fazer mudanças, proceder abertura de valas; efetuar serviços 
de capina em geral; varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; 
proceder a limpeza de oficinas, baias, concheiras e depósitos de lixo e detritos orgânicos, 
inclusive gabinetes sanitários públicos ou em prédios municipais, cuidar dos sanitários; 
recolher lixo a domicílio, operado caminhões de asseio público; auxiliar em tarefas de 
construção, calçamento e pavimentação em geral; preparar argamassa; auxiliar no 
recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar em serviços de 
abastecimentos de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; aplicar inseticidas e 
fungicidas; auxiliar em serviços simples de jardinagem, cuidar de árvores frutíferas; proceder 
a apreensão de animais soltos nas vias públicas; quebrar e britar pedras; executar outras 
tarefas semelhantes. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 88.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor Auricular Tipo Concha  CA: 14235 
Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo.  
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Concha). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "CONCHA". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
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Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: l) níveis de ruído contínuo ou intermitente 
superior a 85 dB (A). 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Protetor Solar  CA: 27893 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso do Protetor Solar. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 
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• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
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Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, 
prédios públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 

de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de 

sanitários públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
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Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.014 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Queda de objetos nos membros inferiores durante a realização de atividades. 
Fonte Geradora: 
Queda de materiais. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou grave. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (botina de segurança). 
Recomendações: 
Utilizar botina de segurança para a realização das atividades. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica 
laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
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6.141 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.141.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "não insalubres", eis que não foram constatados indícios de exposição à 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, 
permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 
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providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade 
ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, 
prédios públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 
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de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de 

sanitários públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico 
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6.142 Setor: SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (Recolhimento 
do Lixo) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.142.1 Cargo: Varredor de rua (Gari) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5142-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Efetuar o coleta de lixo urbano e rural, operar na usina de reciclagem, efetuar a limpeza de 
ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 
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Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos e pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: g) manuseio de álcalis cáusticos, produtos 
de limpeza ou terrosos como cal, cimento e derivados. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 
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• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Látex  CA: 30133 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: a) coleta e industrialização do lixo urbano. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 

de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): I - INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO: a) coleta e 

industrialização do lixo urbano. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.014 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Queda de objetos nos membros inferiores durante a realização de atividades. 
Fonte Geradora: 
Queda de materiais. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou grave. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (botina de segurança). 
Recomendações: 
Utilizar botina de segurança para a realização das atividades. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.006 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Levantamento e transporte manual de peso 
Fonte Geradora: 
Atividade de recolhimento do lixo urbano. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dores nas costas (dores lombares), entorses, deslocamentos de disco e hérnias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas. 
Recomendações: 
Elaboração e implantação de procedimentos de trabalho sobre os métodos a serem adotados. 
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6.143 Setor: SMS - Médicos (Atendimento Médico) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado, pois realizam atendimentos em diversos ESF`s do município. 
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6.143.1 Cargo: Médico Clínico Geral (Médico Clínico Geral) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 2231-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa e 
proteção da Saúde do indivíduo, na área de clínica-geral através de programas voltados para 
a saúde pública, tratamento clínico e cirúrgico. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
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Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como 
manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como manuseio de 

objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés) e implantação de programa de 
ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.143.2 Cargo: Médico Pediatra (Médico Pediatra) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2231-49 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atendimento de consultas de rotina e emergências, acompanhamento de pacientes em 
tratamento, prescrição de medicamentos; atendimento de grupos de risco e em situação 
especial; desenvolvimento de ações de educação para a saúde e demais atividades que lhe 
forem atribuídas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
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Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como 
manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como manuseio de 

objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
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Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés) e implantação de programa de 
ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.144 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Secretaria) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 7.5 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador 

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 

 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 811 

6.144.1 Cargo: Secretário (Secretário) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar a direção geral das unidades a ele vinculadas e dos trabalhos da Secretaria no 
cumprimento das suas atribuições, e o auxílio político administrativo ao Prefeito Municipal 
para cumprimento das metas de governo, propostas para a área no plano de governo, 
chefiando a sua Secretaria e coordenando todos os servidores nela lotados e todos os 
trabalhos realizados, além de todas as atribuições constantes no artigo 52, § 2º, da Lei 
Orgânica Municipal. A escolaridade mínima para provimento do cargo de Secretário Municipal 
de Saúde é Superior Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 283.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.145 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Consultório Odontológico) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Porta de vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.145.1 Cargo: Odontólogo (Odontólogo) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2232-32 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividade de nível superior, de grande complexidade, envolvendo diagnósticos, tratamento 
bucodental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório e de 
radiografia, bem como participar de programas voltados para a saúde pública. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 81.70 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos odontológicos. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Não ha necessidade de medida de controle, devido á concentração do agente estar abaixo 
do limite de tolerância estabelecido no anexo I da Norma Regulamentadora 15. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
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EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos com 
pacientes (hipoclorito de sódio). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dermatoses e pneumoconioses. 
Medidas de Controle Existentes: 
Limitação do tempo de exposição e uso de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foi constatado indícios de exposição a 
agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração e freqüência 
permitam o enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15 ou que não tivesse sido 
satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como 
manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como manuseio de 

objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
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Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 336.0 500.0  
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6.146 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Fisioterapia) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.146.1 Cargo: Fisioterapeuta (Fisioterapeuta) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2236-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar sessões de fisioterapia em patologias neurológicas, em patologias vasculares 
periféricas, distúrbios circulatórios artério-venosos e linfáticos respiratórias, em patologias 
reumatológicas, em patologias ortopédicas e traumatológicas, na reabilitação do cardiopata, 
em ginecologia e obstetrícia (pré e pós parto) fisioterapia preventiva em crianças (escolas) e 
demais faixas etárias; fisioterapia orientada para grupos de pacientes que apresentam o 
mesmo diagnóstico (Cinesioterapia); ações de educação para a saúde e demais atividades 
que lhe forem atribuídas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 
eSocial: 01.005 
Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 
manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 
Técnica: Qualitativa 
Intensidade: qualitativa 
Limite de Tolerância: N/A 
Exposição: Habitual / Permanente 
Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 821 

Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como 
manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como manuseio de 

objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
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Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 405.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.147 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Administrativo) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 

Descrição: 
Ventilação artificial compartilhada. 
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6.147.1 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 402.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.148 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Direção das Atividades 
Administrativas) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 

Descrição: 
Ventilação artificial compartilhada. 
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6.148.1 Cargo: Oficial Administrativo (Diretor de Atividades Administrativas) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 357.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.148.2 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 403.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.149 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Coordenação Operacional de Ação 
em Saúde) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.149.1 Cargo: Coordenador de Planejamento e Gestão (Coordenador de 
Planejamento e Gestão) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Prestar apoio e assessoria a Secretaria Municipal de Saúde com o intuito de fortalecer os 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde no município; articular e apoiar o 
desenvolvimento da gestão compartilhada e descentralizada da Secretaria Municipal de 
Saúde a partir de práticas de cogestão e corresponsabilidades; coordenar a elaboração, 
execução e avaliação do Plano Municipal de Saúde, de acordo com as deliberações do 
Conselho Municipal de Saúde; informar, monitorar e avaliar os sistemas de informação que 
competem a gestão municipal de saúde; monitorar e avaliar a partir dos indicadores de saúde 
a situação de saúde do município; apoiar as Equipes de Estratégias de Saúde da Família, 
subsidiando para a construção do modelo de saúde a partir da Política Nacional da Atenção 
Básica; promover a interlocução das políticas públicas do município a partir de ações 
intersetoriais; apoiar ações de educação permanente aos profissionais de saúde; participar e 
colaborar com o Conselho Municipal de Saúde, buscando o fortalecimento da participação 
popular nas decisões da saúde do município; executar outras atividades da coordenação que 
lhe forem designadas pelo Secretário; ter a escolaridade mínima para provimento do cargo de 
Coordenador de Planejamento e Gestão que é Superior Completo na área de saúde ou cursos 
de especialização ou pós-graduação na área de saúde. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
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Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 523.0 500.0  
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Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.149.2 Cargo: Coordenador Operacional de Ações em Saúde (Coordenador 
Operacional de Ações em Saúde) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Garantir o acesso de toda e qualquer pessoa ao serviço de saúde pública; coordenar as ações 
voltadas à saúde; coordenar, organizar e operacionalizar as ações das Equipes de Estratégias 
de Saúde da Família, para a construção do modelo de saúde a partir da Política Nacional da 
Atenção Básica; coordenar a compra, distribuição e estocagem de produtos farmacêuticos e 
ambulatoriais; coordenar, organizar e operacionalizar ações para solicitação de medicação 
especial e excepcional, junto ao Estado e União; coordenar, organizar e operacionalizar ações 
para o bem estar dos trabalhadores de saúde, bem como capacitações dos profissionais desta 
área; coordenar a implantação dos programas a serem executados pela Secretaria; coordenar 
a execução do Plano Municipal de Saúde do Município, em conjunto com os demais órgãos 
envolvidos; coordenar outras atividades da área que lhe forem designadas pelo Secretário 
Municipal de Saúde; ter a escolaridade mínima para provimento do cargo de Coordenador 
Operacional de Ações em Saúde que é Superior Completo na área de saúde ou curso de 
especialização ou pós graduação na área de saúde. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
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Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 382.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.150 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Nutrição) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.150.1 Cargo: Nutricionista (Nutricionista) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2237-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução qualificada de 
trabalhos à educação alimentar, nutrição e dietética, bem como a participação em programas 
voltadas para a saúde pública. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 313.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.151 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Coordenação Epidemiológica) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 7.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Ventilação Natural: Porta 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Porta 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.151.1 Cargo: Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de Enfermagem) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 3222-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Auxiliar a atendimento dos serviços de Enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
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as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como 
manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como manuseio de 

objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 

Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 350.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (A) Acidente / (E) Ergonômico 
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6.152 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Divisão de Infra-Estrutura e 
Logística) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.152.1 Cargo: Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar trabalhos de escritório de certa complexidade, que requeiram alguma capacidade 
de julgamento. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 88.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.152.2 Cargo: Diretor de Infraestrutura e Logística (Diretor de Infraestrutura e 
Logística) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 1114-15 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Dirigir e supervisionar todas as ações voltadas para a manutenção dos prédios, equipamentos 
e veículos orientando os servidores envolvidos nas atividades afins; dirigir e supervisionar 
todas as ações para o controle, distribuição e utilização dos materiais de expediente, de copa, 
de limpeza e outros, orientando os servidores ao uso racionalizado dos materiais, a fim de 
evitar o desperdício; dirigir e supervisionar todas as ações voltadas à limpeza dos prédios, 
dos pátios, passeios públicos, jardins, equipamentos e utensílios utilizados nas atividades 
desenvolvidas; solicitar, quando necessário, pareceres e laudos de profissionais de áreas 
afins, tais como mecânicos, engenheiros, eletricistas, encanador e outros para o real 
conhecimento da situação e estado de prédios, veículos e equipamentos, visando adotar 
medidas para conserto e conservação; orientar os servidores para o preenchimento de 
planilhas de bordo dos veículos, registrando a quilometragem e abastecimentos realizados, 
bem como a data, destino e assinatura do servidor; fiscalizar a utilização dos veículos, prédios 
e equipamentos, bem como propor medidas preventivas para evitar danos ao patrimônio 
público; dirigir e supervisionar todas as ações para o controle dos bens patrimoniais; executar 
outras atividades da divisão que lhe forem designadas pelo Secretário; ter a escolaridade 
mínima para provimento do cargo de Diretor de Divisão de Infra Estrutura e Logística que é 
Ensino Médio Completo. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
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Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
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Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 315.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.153 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Divisão de Transportes e Serviços 
Externos) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 19.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.153.1 Cargo: Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 4110-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar serviços complexos de escritório que envolvam interpretação de leis e normas 
administrativas, especialmente para fundamentar informações. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 242.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 852 

6.154 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Avaliação) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 5.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Mista (Alvenaria/Compensado) 
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6.154.1 Cargo: Enfermeiro (Enfermeiro) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2235-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Coordenação, supervisão, estudo, programação, fiscalização, atuação direta em trabalhos de 
enfermagem. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 854 

consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como 
manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como manuseio de 

objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 308.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.154.2 Cargo: Psicólogo (Psicólogo) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2515-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior de grande complexidade, cabendo-lhe atuar em todos os 
programas sociais do município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 308.0 300.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.155 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Recepção ) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 6.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.155.1 Cargo: Recepcionista (Recepcionista) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 4221-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Estabelecer contatos com o público, informando, orientando e selecionando pequenos 
problemas ou dificuldades que possam surgir. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 216.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.156 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Depósito da Farmácia I) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 35.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.156.1 Cargo: Agente Comunitário de Saúde (Agente Comunitário de Saúde) 

Número de Empregados: 0 
CBO: 5151-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizam visitas a domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção da 
saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, sob orientação e 
supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; realizam 
partos; promovem educação sanitária e ambiental; participam de campanhas preventivas; 
incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, 
autoridades e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de água; 
executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da emergência e socorrem 
as vítimas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol. 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e 
enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta o § 5º 
do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
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das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para 
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Procedimento  CA: 13030 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infecto-contagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utlização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem 
como manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
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Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO 

DE 2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso 

salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário 

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 

2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE EM 

CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ASSEGURA AOS 

AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE “ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR VENCIMENTO DO 

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) trabalho em contato com pacientes, bem como 

manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 

destinados aos cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 865 

Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
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Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 126.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico 
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6.157 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Depósito da Farmácia II) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 16.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.157.1 Cargo: Farmacêutico (Farmacêutico) 

Número de Empregados: 2 
CBO: 2234-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Responsabilidade técnica de Farmácia; manipulação, aviamento e dispensação de 
medicamentos; controle a Portaria nº 27 de 24.10.86 e da Portaria nº 28 de 13.11.86; controle 
de estoques; desenvolvimento de ações de educação para a saúde; desenvolvimento de 
ações em vigilância sanitária e demais atividades que lhe forem atribuídas. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
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Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 184.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.158 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Agência de Combate a Endemias) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 12.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.158.1 Cargo: Agente de Combate às Endemias (Agente de Combate às 
Endemias) 

Número de Empregados: 8 
CBO: 5151-40 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas, esquistossomose, 
etc; Palestras, dedetização, limpeza e exames; Realizar pesquisa de triatomíneos em 
domicílios em áreas endêmicas; Realizar identificações e eliminações de focos e/ou 
criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; Implantar a vigilância 
entomológica em municípios não infestados pelo Aedes Aegypiti; Realizar levantamento, 
investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no município, conforme classificação 
epidemiológica para leishmaniose visceral; Prover sorologia de material coletado em 
carnívoros e roedores para detecção de circulação de peste em áreas focais; Realizar 
borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em área endêmica; Realizar tratamento 
de imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue; Realizar exames 
coproscópicos para controle de esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; 
Palestrar em escolar e outros seguimentos; Dedetizar para combater ao Dengue e outros 
insetos. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.012 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Protetor Solar  CA: 27893 
Fonte Geradora: 
Sol (radiação ultravioleta). 
Meio de Propagação: 
Irradiação. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Catarata fotoquímica nos olhos, escurecimento do pigmento e queimadura da pele. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Solar). 
Recomendações: 
Uso de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não 
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Ionizantes, com enquadramento na Portaria 3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e 
enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta o § 5º 
do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo 
parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial 
das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para 
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

Éter monoetílico do etileno glicol 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.01.385 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Látex  CA: 30133 
Fonte Geradora: 
Controle de mosquito Aedes Aegypti (aplicação de Pyriproxyfen). 
Meio de Propagação: 
Contato direto. 
Vias de Absorção: 
Cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Produto não tem ações carcinogênicas, teratogênicas ou genotóxicas. Improvável de causar 
danos á saúde em uso normal, porém existem estudos que indicam o produto como possível 
causador doenças. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a concentração do agente ser 
superior ao limite de Tolerância fixado pela Portaria 3214/78 em sua NR 15, Anexo 11 (Quadro 
N° 1) e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta 
o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado 
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pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, 
e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do 
qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento 
inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias 
para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

Metil mercaptana (metanotiol) 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.01.541 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Vestimenta de corpo inteiro  CA: 31144 

• Botina de Segurança  CA: 28498 
Fonte Geradora: 
Aplicação de inseticida carbamato, alfacipermetrina, bendriocarpe, deltametrina e 
lambdacialotrina indicado para pulverizações residuais. É eficaz contra baratas, pulgas, e 
escorpiões, assim como também no controle de triatomíneos, culicideos e phlebotomineos, 
vetores de doença de chagas, dengue, malária, filariose e leishmanioses. 
Meio de Propagação: 
Aérea. 
Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação nos olhos, pele e membrana mucosa. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Utilização de EPI`s. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido a concentração do agente ser 
superior ao limite de Tolerância fixado pela Portaria 3214/78 em sua NR 15, Anexo 11 (Quadro 
N° 1) e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta 
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o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado 
pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, 
e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do 
qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento 
inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias 
para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º 
(INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA 
HABITUAL E PERMANENTE EM CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE 
TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO 
FEDERAL, ASSEGURA AOS AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE 
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR 
VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO 
ESTABELECIDA PELO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 
 

Insalubridade? 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU 

MÉDIO", devido a exposição as Radiações Não Ionizantes, com enquadramento na Portaria 

3214/78 em sua NR-15, Anexo 7 e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO 

DE 2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre o 

aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso 

salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário 

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 

2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE EM 

CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ASSEGURA AOS 

AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE “ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR VENCIMENTO DO 

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

Éter monoetílico do etileno glicol: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho concluímos 

que as atividades devem ser classificadas como "INSALUBRES EM GRAU MÉDIO", devido 

a concentração do agente ser superior ao limite de Tolerância fixado pela Portaria 3214/78 

em sua NR 15,  Anexo 11 (Quadro N° 1) e enquadramento na LEI Nº 11.350, DE 5 DE 

OUTUBRO DE 2006, a qual regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, que dispõe sobre 

o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda 

Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências: Art. 9º-A. O piso 

salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário 

de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014) § 3º (INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.342, DE 

2016) - O EXERCÍCIO DE TRABALHO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE EM 
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CONDIÇÕES INSALUBRES, ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA ESTABELECIDOS 

PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ASSEGURA AOS 

AGENTES DE QUE TRATA ESTA LEI A PERCEPÇÃO DE “ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE”, INCIDENTE SOBRE O VALOR DO MENOR VENCIMENTO DO 

QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. (NR) (REDAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.108, DE 24.12.2009). 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.006 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Levantamento e transporte manual de peso 
Fonte Geradora: 
Atividade de carga e descarga de recipientes com produtos químicos. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Dores nas costas (dores lombares), entorses, deslocamentos de disco e hérnias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas. 
Recomendações: 
Elaboração e implantação de procedimentos de trabalho sobre os métodos a serem adotados. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(B) Biológico 
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6.159 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Inspetoria Sanitária) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 10.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Lajota 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.159.1 Cargo: Inspetor Sanitário (Inspetor Sanitário) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 5151-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Orientar os serviços de profilaxia e policiamento sanitário na área sob sua jurisdição 
coordenando ou executando os trabalhos de inspeção dos estabelecimentos ligados a 
industrialização e comercialização de produtos alimentícios, a imóveis recém construídos ou 
reformados e o estabelecimento de ensino, para proteger a saúde da coletividade e levantam 
dados com mapeamento de locais causadores de poluição ambiental e agilizar medidas para 
a solução. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

FRIO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.017 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Jaqueta Térmica   CA: 25725 

• Bota de Borracha  CA: 26629 
Fonte Geradora: 
Acesso a câmara fria. 
Meio de Propagação: 
Aérea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hipotermia, enregelamento dos membros, pés de imersão, ulcerações do frio, doenças 
reumáticas e respiratórias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Aclimatização e utilização de EPI (jaqueta térmica). 
Recomendações: 
Utilização de EPI (jaqueta térmica). 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: k) atividades executadas em locais 
alagados ou encharcados ou com umidade excessiva. 
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Insalubridade? 

FRIO. De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, 
em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-
a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto 
nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 
2.108, de 24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: k) atividades executadas em 
locais alagados ou encharcados ou com umidade excessiva. 
Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
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Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 277.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(Q) Químico / (B) Biológico 
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6.160 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Transportes) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.160.1 Cargo: Motorista (Motorista) 

Número de Empregados: 9 
CBO: 7823-05 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Dirigir e conservar máquinas e equipamentos rodoviários e veículos do município. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.005 

Descrição: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 

• Luva de Procedimento Cirúrgica  CA: 40955 
Fonte Geradora: 
Contato com pacientes e/ou objetos de seu uso não previamente esterilizados. 
Meio de Propagação: 
Contato direto/aérea. 
Vias de Absorção: 
Cutânea/respiratória 
Possíveis Danos à Saúde: 
Infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes, neoplasias. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização dos EPI`s recomendados mais a Máscara Face Shield para realização dos 
atendimentos. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados e a Máscara 
Face Shield. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
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as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como 
manuseio de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos 
destinados aos cuidados da saúde humana. 
 

Insalubridade? 

BIOLÓGICO: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 

material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, 

postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana 

(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados).: De acordo com 

a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua Subseção III - 

dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São consideradas 

atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, as abaixo 

relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): 

II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: b) contato com pacientes, bem como manuseio de 

objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos 

cuidados da saúde humana. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 
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Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar) e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 minutos por turno em 
caso de atividade intensa) e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico 
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6.161 Setor: SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Descrição: 
Ambiente considerado variado. 
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6.161.1 Cargo: Vigilante (Vigilante) 

Número de Empregados: 4 
CBO: 5173-30 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Realizar atividades rotineiras, envolvendo a execução de trabalhos de supervisão, 
relacionados com a conservação e segurança dos prédios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 

Periculosidade 

Vigilante 

Grupo de Risco: P 

eSocial: 06.001 

Descrição: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Fonte Geradora: 
Monitoramento (vigilância). 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões em decorrência de violência física. 
Recomendações: 
Em caso invasão do local que está sob sua responsabilidade, acionar a polícia imediatamente 
e seguir as instruções recebidas no seu curso de formação. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO INSALUBRES", eis que não foram 
constatados indícios de exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por 
sua intensidade, duração e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, 
de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 
Santo Augusto-RS e dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, 
insalubridade e periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o 
uso de EPI. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Vigilante: Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial.: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, 

concluímos que as atividades devem ser classificadas como "NÃO PERICULOSAS e NÃO 
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INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de exposição à agentes de natureza 

física, química e biológica que por sua intensidade, duração e frequência, permitam o 

enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências 

- Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade ou que não 

tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 
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Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado durante a jornada de 
trabalho e implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada com assento adequado conforme NR-17 (mesa e 
assento) e implantação de programa de ginástica laboral. 
 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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6.162 Setor: UAN - Unidade de Alimentação Nutricional (Cozinha/Limpeza) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 75.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.162.1 Cargo: Servente (Servente) 

Número de Empregados: 3 
CBO: 5143-20 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível simples, de pouca complexidade, envolvendo a execução de trabalhos 
rotineiros de limpeza em geral, de preparação de alimentos e de remoção ou arrumação de 
móveis e utensílios. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

RUÍDO 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.021 

Técnica: Dosimetria do Ruído 

Intensidade: 84.50 dB(A) 

Limite de Tolerância: 85.00 dB(A) 

Exposição: Ocasional 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI utilizado: 

• Protetor auricular tipo plug  CA: 11882 
Fonte Geradora: 
Máquinas e equipamentos presentes no processo produtivo. 
Meio de Propagação: 
Ar.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Perda auditiva transitória, PAIR (perda auditiva induzida por ruído), irritabilidade, stress, 
insônia, HAS, taquicardia, dispepsia. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI (Protetor Auricular Tipo Plug). 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar, fiscalizar o uso de protetor auricular tipo "PLUG". 
Manutenção das máquinas e equipamentos geradores de ruído com o objetivo de reduzir os 
níveis de ruído emitido pelas mesmas. 
Observações: 
Devido a pandemia, foram mantidos as intensidades de ruído medidas no programa e laudos 
anteriores. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 
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CALOR 

Grupo de Risco: F 

eSocial: 01.01.023 

Regime de Trabalho: Trabalho contínuo 

Tipo de Atividade: Moderada 

Descanso no local de trabalho: Sim 

Técnica: Árvore Termométrica 

Intensidade: 29.00 ºC IBUTG 

Limite de Tolerância: 26.70 ºC IBUTG 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Fonte Geradora: 
Atividades de cozimento e preparação de alimentos. 
Meio de Propagação: 
Irradiação.  
Possíveis Danos à Saúde: 
Transpiração, perda de pressão sanguínea, desconforto físico e desânimo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Ventiladores (exaustores) instalados na parede. 
Recomendações: 
Disponibilizar locais de descanso termicamente mais amenos para intervalos. Nestes locais o 
trabalhador deve exercer no máximo atividades leves e disponibilizar água fresca para os 
trabalhadores expostos ao calor. 
Observações: 
Devido a pandemia, foram mantidos as intensidades de calor medidas no programa e laudos 
anteriores. 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

OPERAÇÕES DIVERSAS 

Grupo de Risco: Q 

eSocial: 02.099 

Descrição: Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos. 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Sim        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 
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• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades de limpeza nas dependências da instituição. 
Meio de Propagação: 
Ar/Contato direto com a pele e olhos. 
Vias de Absorção: 
Respiratória/cutânea. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Irritação do trato respiratório, danos aos olhos, pele, mucosas e aparelho digestivo. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Evitar a utilização dos produtos em atividades de limpeza em ambientes fechados e sem 
ventilação. Fornecer, treinar, registrar e acompanhar o uso dos EPI`s recomendados. Solicitar 
ao fabricante o fornecimento da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
Conclusão: 
Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades devem ser 
classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios de 
exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, duração 
e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, a qual 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e 
dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 
periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO 

Grupo de Risco: B 

eSocial: 01.004 

Descrição: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização). 

Técnica: Qualitativa 

Intensidade: qualitativa 

Limite de Tolerância: N/A 

Exposição: Habitual / Permanente 

Detalhes dos EPI's do Agente: 
EPI eficaz: Não        Uso Efetivo: Sim        Treinamento: Sim        Ficha de EPI: Sim 
EPI's utilizados: 

• Luva de Látex  CA: 30133 

• Botina de Segurança  CA: 28498 

• Óculos de Segurança  CA: 11268 

• Mascara de Proteção Respiratória PFF2  CA: 5657 
Fonte Geradora: 
Higienização de banheiros de uso coletivo e com grande afluência de público e recolhimento 
do lixo. 
Meio de Propagação: 
Ar. 
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Vias de Absorção: 
Respiratória. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Moléstias infectocontagiosas. 
Medidas de Controle Existentes: 
Utilização de EPI`s. 
Recomendações: 
Fornecer, treinar, registrar e acompanhar a utilização dos EPI`s recomendados. 
Conclusão: 
De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras providências, em sua 
Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade - Art. 83-a: São 
consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção de adicional previsto nesta lei, 
as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º da lei municipal nº 2.108, de 
24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de sanitários públicos, escolas, 
prédios públicos e creches. 
 

Insalubridade? 

CALOR: Verificadas as tarefas e as condições de trabalho, concluímos que as atividades 

devem ser classificadas como "NÃO INSALUBRES", eis que não foram constatados indícios 

de exposição à agentes de natureza física, química e biológica que por sua intensidade, 

duração e frequência, permitam o enquadramento na Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, 

a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-

RS e dá outras providências - Subseção III – dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade ou que não tivesse sido satisfatoriamente neutralizado com o uso de EPI. 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou operações, em contato permanente com lixo urbano (coleta e 

industrialização).: De acordo com a Lei Municipal nº 1.690, de 30/12/2003, que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santo Augusto-RS e dá outras 

providências, em sua Subseção III - dos adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade - Art. 83-a: São consideradas atividades insalubres, para efeitos de percepção 

de adicional previsto nesta lei, as abaixo relacionadas: (ac) (artigo acrescentado pelo art. 3º 

da lei municipal nº 2.108, de 24.12.2009): II - INSALUBRIDADE GRAU MÉDIO: j) limpeza de 

sanitários públicos, escolas, prédios públicos e creches. 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição em pé (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Problemas circulatórios nos membros inferiores, dores na região da coluna lombar 
(lombalgia), alterações posturais, artrose (desgaste das articulações) e dores na sola do pé e 
panturrilha. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho (pelo menos 10 
minutos por turno em caso de atividade intensa) em assento adequado conforme NR-17 e 
implantação de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada durante a jornada de trabalho com assento 
adequado conforme NR-17 e implantação de programa de ginástica laboral. 
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Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 213.0 500.0  
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6.163 Setor: UAN - Unidade de Alimentação Nutricional (Nutrição) 

Descrição dos Elementos do Ambiente 
Área: 8.0 m² 

Pé direito: 4.0 m 

Piso: Cerâmica 

Forro: Concreto 

Cobertura: Metálica 

Telhas de: Fibrocimento 

Janelas: Basculante 

Ventilação Natural: Janelas e Portas 

Ventilação Artificial: Climatizador de Ar  

Iluminação Natural: Janela de Vidro 

Iluminação Artificial: Led 

Estrutura: Prédio 

Parede: Alvenaria 
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6.163.1 Cargo: Nutricionista (Nutricionista) 

Número de Empregados: 1 
CBO: 2237-10 
Descrição das atividades/gestos profissionais: 
Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução qualificada de 
trabalhos à educação alimentar, nutrição e dietética, bem como a participação em programas 
voltadas para a saúde pública. 
 
Fatores de Risco e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) utilizados 

Insalubridade 

Sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 
3214/78 em sua NR-15. 
 

Insalubridade? 

Insalubridade não aplicável - Não exerce atividade insalubre 

Periculosidade? 

Periculosidade não aplicável - Não exerce atividades de risco e não acessa áreas de risco 

 
Riscos de Acidente 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.028 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Condução de veículos de qualquer natureza em vias públicas 
Fonte Geradora: 
Condução de veículos da empresa a trabalho e/ou veículos próprios no deslocamento 
residência-empresa-residência. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Lesões de intensidade leve e/ou graves. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
Recomendações: 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou treinamento sobre direção defensiva e 
atenção no trânsito. 
 

Grupo de Risco: A 

eSocial: 05.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Diferença de nível menor ou igual a dois metros 
Fonte Geradora: 
Desnível no piso. 
Piso molhado e/ou escorregadio. 
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Possíveis Danos à Saúde: 
Hematomas pelo corpo e batidas na cabeça. 
Medidas de Controle Existentes: 
Sinalização de segurança durante a limpeza e lavagem com utilização de água e uso de 
calçado com solado antiderrapante. 
Recomendações: 
Utilização de calçado com solado antiderrapante. 
 
Riscos Ergonômicos 

Grupo de Risco: E 

eSocial: 04.01.001 

Técnica: Qualitativa 

Exposição: Habitual / Intermitente 

Descrição: 
Exigência de postura inadequada 
Fonte Geradora: 
Realização de atividades na posição sentada (estática) por períodos prolongados. 
Possíveis Danos à Saúde: 
Aumento da pressão dentro do disco intervertebral, achatamento do arco lombar (dores na 
região lombar), dores de cabeça e pescoço e ocorrência de hérnia de disco. 
Medidas de Controle Existentes: 
Realização de pausas na posição em pé durante a jornada de trabalho. Durante a realização 
da atividade, manter a coluna ereta e as pernas posicionadas em 90 graus com o assento, 
mobiliário adequado (assento, mesa, apoio para os pés e tela de computador) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 
Recomendações: 
Realização de pausas na posição sentada entre durante a jornada de trabalho, mobiliário 
adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela de computador) e implantação de programa 
de ginástica laboral. 
Iluminamento NR-17/NBR 5413/NBR 8995-1/NHO-11 

Local Leitura (lux) Nível Rec. Observações 

Prefeitura Municipal 185.0 500.0  

 
Ausência de Riscos Ocupacionais Específicos 

(F) Físico / (Q) Químico / (B) Biológico 
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7  
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE 

A execução do PPRA e de seu Cronograma de Ações deve ficar a cargo da direção, gerência, 
chefias e de todos os funcionários da empresa. Por outro lado, para que a empresa consiga 
chegar a seu objetivo no tocante a segurança do trabalho e doenças ocupacionais, se faz 
necessário que a mesma tome algumas medidas de conscientização e informação, com o 
objetivo de fazer com que os funcionários fiquem atualizados em relação aos riscos inerentes 
ao trabalho e aos EPI's utilizados e/ou implantados na empresa. 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa 
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8 INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADA 

• Árvore de Termômetros - IBUTG 

• Audiodosímetro - 01-dB Tipo 2 - SIE95 

• Luxímetro - Hanger - EC1-X 
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10 AVALIADORES(as) RESPONSÁVEIS 

 
 
 

 
_____________________________________________ 

Leonardo Teixeira Rodrigues 
CREA/MT MT09515/D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Responsável da Empresa 

Município de Santo Augusto 
pela Instalação e Execução 

 
 

SANTO AUGUSTO/RS, Segunda-feira, 18 de maio de 2020. 
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TABELA DE FATORES DE RISCO POR SETOR/CARGO 

SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

E.M.E.F. Antônio João (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

E.M.E.F. Antônio João (Vigilância) Vigilante (Vigilante) 

Vigilante: Roubos ou outras 
espécies de violência física nas 

atividades profissionais de 
segurança pessoal ou 

patrimonial. 

06.001 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Jardinagem) Jardineiro (Jardineiro) 

RUÍDO 01.01.021 92.40 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

HIDROCARBONETOS E 
OUTROS COMPOSTOS DE 
CARBONO: Óleos e Graxas 

N/A Qualitativa N/A Ocasional - 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Zeladoria) Zelador (Zelador) 

HIDROCARBONETOS E 
OUTROS COMPOSTOS DE 

CARBONO: Pintura a pincel com 
esmaltes, tintas e vernizes em 

solvente contendo 
hidrocarbonetos aromáticos. 

02.062 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

E.M.E.F. Rui Barbosa (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

E.M.E.F. São João (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

E.M.E.F. Sol Nascente (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Monitoria de 
Creche) 

Monitor de Creche (Monitor de Creche) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Atendimento de 
Creche) 

Atendente de Creche (Atendente de 
Creche) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Monitoria de Creche) Monitor de Creche (Monitor de Creche) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

E.M.E.I. Vovó Amália (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

E.M.E.I. Vovó Amália (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

EFF - Novo Milênio (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

EFF - Novo Milênio (Atendimento 
Individualizado) 

Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 
Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

EFF - Novo Milênio (Consultório 
Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

RUÍDO 01.01.021 70.60 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

Odontólogo (Odontólogo) 

RUÍDO 01.01.021 81.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

EFF - Novo Milênio (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

EFF - Novo Milênio (Farmácia) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

EFF - Novo Milênio (Vacinação) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF II - Zona Leste (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF II - Zona Leste (Consultório 
Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

RUÍDO 01.01.021 70.60 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

Odontólogo (Odontólogo) 

RUÍDO 01.01.021 81.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

ESF II - Zona Leste (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF II - Zona Leste (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF II - Zona Leste (Vacinação) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

ESF II - Zona Sul (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF II - Zona Sul (Atendimento Médico) 
Médico de Estratégia de Saúde da Família 

(Médico de Estratégia de Saúde da 
Família) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF II - Zona Sul (Consultório Odontológico) 
Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 

Odontologia) 

RUÍDO 01.01.021 70.60 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 915 

SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

Odontólogo (Odontólogo) 

RUÍDO 01.01.021 81.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

ESF II - Zona Sul (Enfermagem) 

Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 
Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

Enfermeiro (Enfermeiro) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

ESF II - Zona Sul (Farmácia) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF II - Zona Sul (Limpeza) Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF II - Zona Sul (Vacinação) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

ESF IV - Centro (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF IV - Centro (Ambulatório) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

ESF IV - Centro (Avaliação) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF IV - Centro (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF IV - Interior (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF IV - Interior (Avaliação) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SETOR CARGO FATOR DE RISCO ESOCIAL INTENSIDADE LT EXPOSIÇÃO CR 

ESF IV - Interior (Enfermagem) 

Enfermeiro (Enfermeiro) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

Técnico de Enfermagem (Técnico de 
Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF V - Zona Oeste (Agência Comunitária 
de Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 
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BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF V - Zona Oeste (Atendimento 
Individualizado) 

Técnico de Enfermagem (Técnico de 
Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF V - Zona Oeste (Consultório 
Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

RUÍDO 01.01.021 70.60 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 
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BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

Odontólogo (Odontólogo) 

RUÍDO 01.01.021 81.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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ESF V - Zona Oeste (Enfermagem) 

Enfermeiro (Enfermeiro) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

Técnico de Enfermagem (Técnico de 
Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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ESF V - Zona Oeste (Farmácia) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

ESF V - Zona Oeste (Vacinação) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SEAD - Secretaria de Administração (Divisão 
de Recursos Humanos (DRH)) 

Assistente Técnico em Segurança do 
Trabalho (Assistente Técnico em 

Segurança do Trabalho) 
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A Ocasional - 

SEAD - Secretaria de Administração 
(Recepção II) 

Almoxarife - Nível I (Almoxarife - Nível I) 
HIDROCARBONETOS E 

OUTROS COMPOSTOS DE 
CARBONO: Óleos e Graxas 

N/A Qualitativa N/A Ocasional - 
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SEAD - Secretaria de Administração  
(Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) 

Vigilante: Roubos ou outras 
espécies de violência física nas 

atividades profissionais de 
segurança pessoal ou 

patrimonial. 

06.001 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (Limpeza 

Urbana) 
Gari (Gari) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (Operação de 

Máquinas) 

Operador de Máquina (Operador de 
Máquina) 

RUÍDO 01.01.021 92.40 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

VIBRAÇÃO - Local: Corpo 
Inteiro - Posição: Sentado 

01.01.016 Qualitativa 1.15 m/s² 
Habitual / 

Intermitente 
- 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (SEDECOM - 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente ) 

Engenheiro Agrônomo (Engenheiro 
Agrônomo) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A Ocasional - 

Fiscal Ambiental e de Postura (Fiscal 
Ambiental e de Postura) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A Ocasional - 

Licenciador Ambiental (Licenciador 
Ambiental) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A Ocasional - 

Médico Veterinário (Médico Veterinário) RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A Ocasional - 
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BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, 

ossos, couros, pelos e dejeções 
de animais portadores de 

doenças infecto-contagiosas 
(carbunculose, brucelose, 

tuberculose). 

01.002 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

Técnico Agrícola (Técnico Agrícola) RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A Ocasional - 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) 

Vigilante: Roubos ou outras 
espécies de violência física nas 

atividades profissionais de 
segurança pessoal ou 

patrimonial. 

06.001 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Centro 

Municipal de Alimentos) 

Encarregado da Produção de Alimentos 
(Encarregado da Produção de Alimentos) 

RUÍDO 01.01.021 83.00 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

CALOR 01.01.023 29.00 ºC IBUTG 
26.70 ºC 
IBUTG 

Habitual / 
Intermitente 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania 

(CRAS/Limpeza) 
Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Limpeza) 

Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SINDIMUSA - Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos Municipais de Santo Augusto 

(Vigilância) 
Vigilante (Vigilante) 

Vigilante: Roubos ou outras 
espécies de violência física nas 

atividades profissionais de 
segurança pessoal ou 

patrimonial. 

06.001 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Transportes) 

Motorista (Motorista) RUÍDO 01.01.021 86.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Limpeza) 

Servente (Servente) 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Manutenção) 

Eletricista (Eletricista) 

Eletricidade: 1. Atividades de 
construção, operação e 

manutenção de redes de linhas 
aéreas de alta e baixa tensões 

integrantes de sistemas elétricos 
de potência, energizadas ou 

desenergizadas mas com 
possibilidade de energização, 

acidental ou por falha 
operacional, incluindo:  1.1. 

Montagem, instalação, 
substituição, conservação, 

reparos, ensaios e testes de: 
verificação, inspeção, 

levantamento, supervisão e 
fiscalização; fusíveis, 

condutores, pára-raios, postes, 
torres, chaves, muflas, 

isoladores, transformadores, 
capacitores, medidores, 
reguladores de tensão, 

religadores, seccionalizadores, 
carrier (onda portadora via linha 
de transmissão), cruzetas, relé e 

braço de iluminação pública, 
aparelho de medição gráfica, 

bases de concreto ou alvenaria 
de torres, postes e estrutura de 
sustentação de redes e linhas 
aéreas e demais componentes 

das redes aéreas. 

07.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

RUÍDO 01.01.021 86.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

Encarregado de Manutenção de Máquinas 
(Encarregado de Manutenção de 

Máquinas) 

RUÍDO 01.01.021 86.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A Ocasional - 
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Chumbo 02.01.163 0.025 mg/m³ 
0.100 
mg/m3 

Ocasional - 

MANGANÊS E SEUS 
COMPOSTOS: Metalurgia de 

minerais de manganês, 
fabricação de baterias e pilhas 

secas, fabricação de vidros 
especiais e cerâmicas, 

fabricação e uso de eletrodos de 
solda, fabricação de produtos 
químicos, tintas e fertilizantes, 

ou ainda outras operações com 
exposição a fumos de manganês 

ou de seus compostos 

02.01.512 0.220 mg/m³ 
1.000 
mg/m³ 

Ocasional - 

HIDROCARBONETOS E 
OUTROS COMPOSTOS DE 
CARBONO: Óleos e Graxas 

N/A Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

Mecânico de Máquinas Pesadas 
(Mecânico de Máquinas Pesadas) 

RUÍDO 01.01.021 88.30 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A Ocasional - 

Chumbo 02.01.163 0.025 mg/m³ 
0.100 
mg/m3 

Ocasional - 

MANGANÊS E SEUS 
COMPOSTOS: Metalurgia de 

minerais de manganês, 
fabricação de baterias e pilhas 

secas, fabricação de vidros 
especiais e cerâmicas, 

fabricação e uso de eletrodos de 
solda, fabricação de produtos 
químicos, tintas e fertilizantes, 

ou ainda outras operações com 
exposição a fumos de manganês 

ou de seus compostos 

02.01.512 0.220 mg/m³ 
1.000 
mg/m³ 

Ocasional - 

HIDROCARBONETOS E 
OUTROS COMPOSTOS DE 
CARBONO: Óleos e Graxas 

N/A Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Operação de Máquinas) 

Operador de Máquina (Operador de 
Máquina) 

RUÍDO 01.01.021 88.40 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

VIBRAÇÃO - Local: Corpo 
Inteiro - Posição: Sentado 

01.01.016 Qualitativa 1.15 m/s² 
Habitual / 

Intermitente 
- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Operacional) 

Operário (Operário) 

RUÍDO 01.01.021 88.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Recolhimento do Lixo) 

Varredor de rua (Gari) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Transporte) 

Motorista (Motorista) 

RUÍDO 01.01.021 85.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

VIBRAÇÃO - Local: Corpo 
Inteiro - Posição: Sentado 

01.01.016 Qualitativa 1.15 m/s² 
Habitual / 

Intermitente 
- 
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SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) 

Vigilante: Roubos ou outras 
espécies de violência física nas 

atividades profissionais de 
segurança pessoal ou 

patrimonial. 

06.001 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMS - Médicos (Atendimento Médico) 

Médico Clínico Geral (Médico Clínico 
Geral) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

Médico Pediatra (Médico Pediatra) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Agência de Combate a Endemias) 

Agente de Combate às Endemias (Agente 
de Combate às Endemias) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 
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Éter monoetílico do etileno glicol 02.01.385 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 

Metil mercaptana (metanotiol) 02.01.541 Qualitativa N/A Ocasional - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Avaliação) 

Enfermeiro (Enfermeiro) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Consultório Odontológico) 

Odontólogo (Odontólogo) 

RUÍDO 01.01.021 81.70 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Habitual / 
Permanente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 
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BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Coordenação Epidemiológica) 

Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 
Enfermagem) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Depósito da Farmácia I) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES 01.01.012 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Intermitente 
- 
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BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Fisioterapia) 

Fisioterapeuta (Fisioterapeuta) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Inspetoria Sanitária) 

Inspetor Sanitário (Inspetor Sanitário) FRIO 01.01.017 Qualitativa N/A Ocasional - 
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SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Nutrição) 

Nutricionista (Nutricionista) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Recepção ) 

Recepcionista (Recepcionista) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Transportes) 

Motorista (Motorista) 

BIOLÓGICO: Trabalhos e 
operações em contato 

permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-

contagiante em hospitais, 
serviços de emergência, 

enfermarias, ambulatórios, 
postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana 
(aplica-se unicamente ao 

pessoal que tenha contato com 
os pacientes, bem como aos que 

manuseiam objetos de uso 
desses pacientes, não 

previamente esterilizados). 

01.005 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) 

Vigilante: Roubos ou outras 
espécies de violência física nas 

atividades profissionais de 
segurança pessoal ou 

patrimonial. 

06.001 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 

UAN - Unidade de Alimentação Nutricional 
(Cozinha/Limpeza) 

Servente (Servente) 

RUÍDO 01.01.021 84.50 dB(A) 
85.00 
dB(A) 

Ocasional - 

CALOR 01.01.023 29.00 ºC IBUTG 
26.70 ºC 
IBUTG 

Habitual / 
Intermitente 

- 

OPERAÇÕES DIVERSAS: 
Fabricação e manuseio de 

álcalis cáusticos. 
02.099 Qualitativa N/A 

Habitual / 
Intermitente 

- 

BIOLÓGICO: Trabalhos ou 
operações, em contato 

permanente com lixo urbano 
(coleta e industrialização). 

01.004 Qualitativa N/A 
Habitual / 

Permanente 
- 
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APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Professores) 

Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Cartório Eleitoral (Administrativo) Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

CEPAN - Centro Educacional Padre Anchieta 
(Professores) 

Professor III (Professor III) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Conselho Tutelar (Administrativo) Conselheiro Tutelar (Conselheiro Tutelar) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Conselho Tutelar (Coordenação Administrativa) Conselheiro Tutelar (Conselheiro Tutelar) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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E.M.E.F. Antônio João (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor II (Professor II/Supervisora de 
Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III/Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio João (Limpeza) Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio João (Professores) 

Auxiliar de Ensino (Auxiliar de Ensino) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III) 
Condução de veículos de qualquer 

natureza em vias públicas 
05.01.028 

Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio João (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio João (Vigilância) Vigilante (Vigilante) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor I (Professor I/Supervisora de 
Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor I (Professor I/Vice-Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II/Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Jardinagem) Jardineiro (Jardineiro) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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E.M.E.F. Antônio Liberato (Limpeza) Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Orientação 
Educacional) 

Professor IV - Atendimento Especial 
Individualizado (Professor IV - Atendimento 

Especial Individualizado) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Psicólogo Geral (Psicólogo Geral) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Professores) 

Auxiliar de Ensino (Auxiliar de Ensino) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II) 
Condução de veículos de qualquer 

natureza em vias públicas 
05.01.028 

Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Zeladoria) Zelador (Zelador) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Rui Barbosa (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor III (Professor III/Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III/Supervisora de 
Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Rui Barbosa (Limpeza) Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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E.M.E.F. Rui Barbosa (Professores) 

Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Rui Barbosa (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. São João (Direção/Supervisão 
Escolar/Orientação Educacional) 

Professor II (Professor II/Supervisora de 
Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III/Diretor) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III/Orientadora 
Educacional) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. São João (Limpeza) Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. São João (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. São João (Professores) 

Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. São João (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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E.M.E.F. Sol Nascente (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor II (Professor II/Supervisora de 
Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III/Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Sol Nascente (Limpeza) Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Sol Nascente (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Sol Nascente (Professores) 

Professor - Magistério (Professor - Magistério) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II) 
Condução de veículos de qualquer 

natureza em vias públicas 
05.01.028 

Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor IV - Atendimento Especial 
Individualizado (Professor IV - Atendimento 

Especial Individualizado) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.F. Sol Nascente (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor I (Professor I/Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor I (Professor I/Supervisora de 
Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor I (Professor I/Vice-Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Limpeza) Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Monitoria de 
Creche) 

Monitor de Creche (Monitor de Creche) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Professores) 

Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Atendimento de Creche) Atendente de Creche (Atendente de Creche) 
Condução de veículos de qualquer 

natureza em vias públicas 
05.01.028 

Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor I (Professor I/Vice-Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor I (Professor I/Supervisora de 
Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II/Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Limpeza) Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Monitoria de Creche) Monitor de Creche (Monitor de Creche) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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E.M.E.I. Vaga-Lume (Professores) 

Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor IV - Atendimento Especial 
Individualizado (Professor IV - Atendimento 

Especial Individualizado) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vovó Amália (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor I (Professor I/Diretora) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor I (Professor I/Supervisora de 
Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor I (Professor I/Orientadora 
Educacional) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vovó Amália (Limpeza) Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vovó Amália (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vovó Amália (Professores) Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

E.M.E.I. Vovó Amália (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

EFF - Novo Milênio (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

EFF - Novo Milênio (Atendimento 
Individualizado) 

Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 
Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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EFF - Novo Milênio (Consultório Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Odontólogo (Odontólogo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

EFF - Novo Milênio (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

EFF - Novo Milênio (Farmácia) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

EFF - Novo Milênio (Vacinação) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Leste (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Leste (Consultório Odontológico) 
Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 

Odontologia) 
Condução de veículos de qualquer 

natureza em vias públicas 
05.01.028 

Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Odontólogo (Odontólogo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Leste (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Leste (Limpeza) Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Leste (Recepção) Recepcionista (Recepcionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Leste (Vacinação) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Sul (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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ESF II - Zona Sul (Atendimento Médico) 
Médico de Estratégia de Saúde da Família 

(Médico de Estratégia de Saúde da Família) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Sul (Consultório Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Odontólogo (Odontólogo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Sul (Enfermagem) 

Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 
Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Enfermeiro (Enfermeiro) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Sul (Farmácia) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Sul (Limpeza) Servente (Servente) 
Condução de veículos de qualquer 

natureza em vias públicas 
05.01.028 

Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Sul (Recepção ) Recepcionista (Recepcionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF II - Zona Sul (Vacinação) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF IV - Centro (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF IV - Centro (Ambulatório) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF IV - Centro (Avaliação) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF IV - Centro (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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ESF IV - Interior (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF IV - Interior (Avaliação) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF IV - Interior (Enfermagem) 

Enfermeiro (Enfermeiro) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Técnico de Enfermagem (Técnico de 
Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF IV - Interior (Recepção ) Recepcionista (Recepcionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF V - Zona Oeste (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF V - Zona Oeste (Atendimento 
Individualizado) 

Técnico de Enfermagem (Técnico de 
Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF V - Zona Oeste (Consultório Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Odontólogo (Odontólogo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF V - Zona Oeste (Enfermagem) 

Enfermeiro (Enfermeiro) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Técnico de Enfermagem (Técnico de 
Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF V - Zona Oeste (Farmácia) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

ESF V - Zona Oeste (Recepção ) Recepcionista (Recepcionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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ESF V - Zona Oeste (Vacinação) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Gabinete do Prefeito Municipal (Assessoria de 
Projetos e Captação) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Gabinete do Prefeito Municipal (Controle 
Interno) 

Técnico em Controle Interno (Técnico em 
Controle Interno) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Gabinete do Prefeito Municipal (Coordenação 
Administrativa) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III/Chefe de Gabinete) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Gabinete do Prefeito Municipal (Coordenação 
de Comunicação e Ouvidoria) 

Coordenador de Comunicação e Ouvidoria 
(Coordenador de Comunicação e Ouvidoria) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Gabinete do Prefeito Municipal (Coordenação 
de Esporte, Lazer e Recreação) 

Coordenador de Esporte, Lazer e Recreação 
(Coordenador de Esporte, Lazer e Recreação) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Gabinete do Prefeito Municipal (Prefeito) Prefeito (Prefeito) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Gabinete do Prefeito Municipal (Procuradoria) 

Advogado (Advogado) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Gabinete do Vice-Prefeito (Assessoria de 
Gabinete) 

Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito 
(Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Gabinete do Vice-Prefeito (Vice-Prefeito) Vice-Prefeito (Vice-Prefeito) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Hospital Bom Pastor (Administrativo) 
Professor I (Professor I/Administradora do 

Hospital) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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SEAD - Secretaria de Administração 
(Assistência Técnica - Informática) 

Assistente Técnico em Informática (Assistente 
Técnico em Informática) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEAD - Secretaria de Administração (Compras) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Oficial de Compras (Oficial de Compras) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEAD - Secretaria de Administração (Divisão 
de Recursos Humanos (DRH)) 

Assistente Técnico em Segurança do 
Trabalho (Assistente Técnico em Segurança 

do Trabalho) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Técnico de Recursos Humanos (Técnico de 
Recursos Humanos) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEAD - Secretaria de Administração (Recepção 
I) 

Recepcionista (Recepcionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEAD - Secretaria de Administração (Recepção 
II) 

Almoxarife (Almoxarife) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Queda de objetos nos membros inferiores 
durante a realização de atividades. 

05.01.014 
Utilizar botina de segurança para a realização das 

atividades. 
- 

Almoxarife - Nível I (Almoxarife - Nível I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Queda de objetos nos membros inferiores 
durante a realização de atividades. 

05.01.014 
Utilizar botina de segurança para a realização das 

atividades. 
- 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEAD - Secretaria de Administração 
(Secretaria) 

Secretário (Secretário) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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SEAD - Secretaria de Administração  
(Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (Limpeza Urbana) 

Gari (Gari) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Queda de objetos nos membros inferiores 
durante a realização de atividades. 

05.01.014 
Utilizar botina de segurança para a realização das 

atividades. 
- 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (Operação de 

Máquinas) 
Operador de Máquina (Operador de Máquina) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (SEDECOM - 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente ) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Coordenador da Divisão de Indústria, 
Comércio, Serviços e Turismo (Coordenador 
da Divisão de Indústria, Comércio, Serviços e 

Turismo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Coordenador de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente (Coordenador de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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Engenheiro Agrônomo (Engenheiro 
Agrônomo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Fiscal Ambiental e de Postura (Fiscal 
Ambiental e de Postura) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Licenciador Ambiental (Licenciador Ambiental) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Médico Veterinário (Médico Veterinário) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente (Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Técnico Agrícola (Técnico Agrícola) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) 
Condução de veículos de qualquer 

natureza em vias públicas 
05.01.028 

Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEFIN - Secretaria de Finanças (Finanças 
Municipais) 

Contador (Contador) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Inspetor Tributário (Inspetor Tributário) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Tesoureiro (Tesoureiro) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEFIN - Secretaria de Finanças (Secretário) Inspetor Tributário/Secretário Municipal 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Administrativo) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Assistência 

Social) 
Assistente Social (Assistente Social) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Cadastro Único 

Bolsa Família/Direção) 

Diretor da Divisão de Políticas e Programas 
Assistenciais (Diretor da Divisão de Políticas e 

Programas Assistenciais) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Centro 

Municipal de Alimentos) 

Encarregado da Produção de Alimentos 
(Encarregado da Produção de Alimentos) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Coordenação 

de Habitação) 

Coordenadora de Habitação e Assistência 
Social (Coordenadora de Habitação e 

Assistência Social) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania 

(Coordenação/CREAS e Centro do Idoso) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Diretor da Divisão de Proteção Social 
Especial-CREAS (Diretor da Divisão de 

Proteção Social Especial-CREAS) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Diretor de Departamento de Atendimento e 
Apoio ao Idoso (Diretor de Departamento de 

Atendimento e Apoio ao Idoso) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania 

(CRAS/Limpeza) 
Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania 

(CRAS/Orientadora Social) 

Assistente Social (Assistente Social) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Orientador Social (Orientador Social) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania 

(CRAS/Recepção) 

Diretor da Divisão de Proteção Social Básica 
– CRAS  (Diretor da Divisão de Proteção 

Social Básica – CRAS) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (CRAS/Sala de 

Atendimento) 
Psicólogo (Psicólogo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Limpeza) 

Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Recepção) 

Recepcionista (Recepcionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Sala de 

Atendimentos) 

Assistente Social (Assistente Social) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Psicólogo (Psicólogo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Secretaria) 

Secretário Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Secretário 

Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Transportes) 

Motorista (Motorista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SESUPLAN - Secretaria de Supervisão e 
Planejamento (Projetos) 

Desenhista (Desenhista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SESUPLAN - Secretaria de Supervisão e 
Planejamento (SESUPLAN - Secretaria de 

Supervisão e Planejamento) 
Arquiteto (Arquiteto) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Diretor da Divisão de Ações Administrativas 
(Diretor da Divisão de Ações Administrativas) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Engenheiro Civil (Engenheiro Civil) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Fiscal de Obras (Fiscal de Obras) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Secretário (Secretário) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SINDIMUSA - Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos Municipais de Santo Augusto 

(Vigilância) 
Vigilante (Vigilante) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Administrativo) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Centro Municipal de Cultura) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Coordenador de Cultura (Coordenador de 
Cultura) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Monitor de Informática (Monitor de 
Informática) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Pedagógico) 

Professor I (Professor I) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor II (Professor II) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Professor III (Professor III) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Secretaria) 

Professor III/Secretário (Professor 
III/Secretário) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Transportes) 

Motorista (Motorista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Administrativo) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Assistência Geral) 

Assistente Geral (Assistente Geral) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Limpeza) 

Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Manutenção) 

Eletricista (Eletricista) 

Condições ou procedimentos que 
possam provocar contato com 

eletricidade 
05.01.005 

Providenciar Luvas de isolamento para 
eletricidade, Calçados isolantes, Mangas isolantes, 

Capacete classe B (para eletricista) e dispor de 
material necessário para realizar o isolamento das 
redes energizadas que oferecem riscos durante a 
execução das atividades. È vedado a intervenção 

em redes elétricas por trabalhadores que não 
estejam capacitados. 

- 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível maior que dois metros 05.01.002 
Elaboração e implantação de POP, Análise de 

Riscos e utilização de EPC`s e EPI`s. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Encarregado de Manutenção de Máquinas 
(Encarregado de Manutenção de Máquinas) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Outros 05.01.999 
Elaboração e implantação de POP e utilização de 

EPI. 
- 

Queda de objetos nos membros inferiores 
durante a realização de atividades. 

05.01.014 
Utilizar botina de segurança para a realização das 

atividades. 
- 

Mecânico de Máquinas Pesadas (Mecânico 
de Máquinas Pesadas) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Outros 05.01.999 
Elaboração e implantação de POP e utilização de 

EPI. 
- 

Queda de objetos nos membros inferiores 
durante a realização de atividades. 

05.01.014 
Utilizar botina de segurança para a realização das 

atividades. 
- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Operação de Máquinas) 

Operador de Máquina (Operador de Máquina) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Operacional) 

Operário (Operário) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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Queda de objetos nos membros inferiores 
durante a realização de atividades. 

05.01.014 
Utilizar botina de segurança para a realização das 

atividades. 
- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Recepção ) 

Recepcionista (Recepcionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Recolhimento do Lixo) 

Varredor de rua (Gari) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Queda de objetos nos membros inferiores 
durante a realização de atividades. 

05.01.014 
Utilizar botina de segurança para a realização das 

atividades. 
- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Secretário) 

Secretário (Secretário) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Transporte) 

Motorista (Motorista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Médicos (Atendimento Médico) Médico Clínico Geral (Médico Clínico Geral) 
Condução de veículos de qualquer 

natureza em vias públicas 
05.01.028 

Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Médico Pediatra (Médico Pediatra) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Administrativo) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Agência 
de Combate a Endemias) 

Agente de Combate às Endemias (Agente de 
Combate às Endemias) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Avaliação) 

Enfermeiro (Enfermeiro) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Psicólogo (Psicólogo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Consultório Odontológico) 

Odontólogo (Odontólogo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Coordenação Operacional de Ação em Saúde) 

Coordenador de Planejamento e Gestão 
(Coordenador de Planejamento e Gestão) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Coordenador Operacional de Ações em 
Saúde (Coordenador Operacional de Ações 

em Saúde) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Depósito 
da Farmácia I) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Depósito 
da Farmácia II) 

Farmacêutico (Farmacêutico) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Direção 
das Atividades Administrativas) 

Oficial Administrativo (Diretor de Atividades 
Administrativas) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Divisão 
de Infra-Estrutura e Logística) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar Administrativo) 
Condução de veículos de qualquer 

natureza em vias públicas 
05.01.028 

Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 
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Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

Diretor de Infraestrutura e Logística (Diretor 
de Infraestrutura e Logística) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Divisão 
de Transportes e Serviços Externos) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Fisioterapia) 

Fisioterapeuta (Fisioterapeuta) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Inspetoria Sanitária) 

Inspetor Sanitário (Inspetor Sanitário) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Nutrição) Nutricionista (Nutricionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Recepção ) 

Recepcionista (Recepcionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Secretaria) 

Secretário (Secretário) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Transportes) 

Motorista (Motorista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

UAN - Unidade de Alimentação Nutricional 
(Cozinha/Limpeza) 

Servente (Servente) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 

UAN - Unidade de Alimentação Nutricional 
(Nutrição) 

Nutricionista (Nutricionista) 

Condução de veículos de qualquer 
natureza em vias públicas 

05.01.028 
Realização de Diálogo de Segurança (DDS) e/ou 
treinamento sobre direção defensiva e atenção no 

trânsito. 
- 

Diferença de nível menor ou igual a dois 
metros 

05.01.001 Utilização de calçado com solado antiderrapante. - 
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APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Professores) 

Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor II (Professor II) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Cartório Eleitoral (Administrativo) 
Auxiliar Administrativo (Auxiliar 

Administrativo) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

CEPAN - Centro Educacional Padre Anchieta 
(Professores) 

Professor III (Professor III) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Conselho Tutelar (Administrativo) Conselheiro Tutelar (Conselheiro Tutelar) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Conselho Tutelar (Coordenação 
Administrativa) 

Conselheiro Tutelar (Conselheiro Tutelar) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio João (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor II (Professor II/Supervisora de 
Escola) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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Professor III (Professor III/Diretora) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio João (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio João (Professores) 

Auxiliar de Ensino (Auxiliar de Ensino) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor II (Professor II) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio João (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio João (Vigilância) Vigilante (Vigilante) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada com 
assento adequado conforme NR-17 (mesa e 

assento) e implantação de programa de ginástica 
laboral. 

- 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 978 

SETOR CARGO RISCO ERGONÔMICO ESOCIAL RECOMENDAÇÕES CR 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor I (Professor I/Supervisora de 
Escola) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor I (Professor I/Vice-Diretora) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Jardinagem) Jardineiro (Jardineiro) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Orientação 
Educacional) 

Professor IV - Atendimento Especial 
Individualizado (Professor IV - Atendimento 

Especial Individualizado) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Psicólogo Geral (Psicólogo Geral) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Professores) Auxiliar de Ensino (Auxiliar de Ensino) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 
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Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor II (Professor II) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Antônio Liberato (Zeladoria) Zelador (Zelador) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Rui Barbosa (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor III (Professor III/Diretora) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III/Supervisora de 
Escola) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Rui Barbosa (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 
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E.M.E.F. Rui Barbosa (Professores) 

Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor II (Professor II) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Rui Barbosa (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. São João (Direção/Supervisão 
Escolar/Orientação Educacional) 

Professor II (Professor II/Supervisora de 
Escola) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III/Diretor) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III/Orientadora 
Educacional) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. São João (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 
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E.M.E.F. São João (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. São João (Professores) 

Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor II (Professor II) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. São João (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Sol Nascente (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor II (Professor II/Supervisora de 
Escola) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III/Diretora) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Sol Nascente (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 982 

SETOR CARGO RISCO ERGONÔMICO ESOCIAL RECOMENDAÇÕES CR 

E.M.E.F. Sol Nascente (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Sol Nascente (Professores) 

Professor - Magistério (Professor - 
Magistério) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor II (Professor II) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor IV - Atendimento Especial 
Individualizado (Professor IV - Atendimento 

Especial Individualizado) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.F. Sol Nascente (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor I (Professor I/Diretora) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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Professor I (Professor I/Supervisora de 
Escola) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor I (Professor I/Vice-Diretora) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Monitoria de 
Creche) 

Monitor de Creche (Monitor de Creche) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Professores) 

Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor II (Professor II) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Pequeno Paraíso (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 984 

SETOR CARGO RISCO ERGONÔMICO ESOCIAL RECOMENDAÇÕES CR 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Atendimento de Creche) Atendente de Creche (Atendente de Creche) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor I (Professor I/Vice-Diretora) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor I (Professor I/Supervisora de 
Escola) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor II (Professor II/Diretora) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Monitoria de Creche) Monitor de Creche (Monitor de Creche) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Vaga-Lume (Professores) Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 
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Professor II (Professor II) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 

Professor IV - Atendimento Especial 
Individualizado (Professor IV - Atendimento 

Especial Individualizado) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Vovó Amália (Direção/Supervisão 
Escolar) 

Professor I (Professor I/Diretora) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor I (Professor I/Supervisora de 
Escola) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor I (Professor I/Orientadora 
Educacional) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Vovó Amália (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Vovó Amália (Monitoria Escolar) Monitor de Escola (Monitor de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

E.M.E.I. Vovó Amália (Professores) Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
os intervalos das aulas, mobiliário adequado 

conforme NR-17 (mesa e assento) e implantação 
de programa de ginástica laboral. 

- 
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E.M.E.I. Vovó Amália (Secretaria Escolar) Secretário de Escola (Secretário de Escola) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

EFF - Novo Milênio (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

EFF - Novo Milênio (Atendimento 
Individualizado) 

Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 
Enfermagem) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

EFF - Novo Milênio (Consultório Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

Odontólogo (Odontólogo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

EFF - Novo Milênio (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

EFF - Novo Milênio (Farmácia) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

EFF - Novo Milênio (Vacinação) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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ESF II - Zona Leste (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Leste (Consultório Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

Odontólogo (Odontólogo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Leste (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Leste (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Leste (Recepção) Recepcionista (Recepcionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Leste (Vacinação) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Sul (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 
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ESF II - Zona Sul (Atendimento Médico) 
Médico de Estratégia de Saúde da Família 

(Médico de Estratégia de Saúde da Família) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Sul (Consultório Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

Odontólogo (Odontólogo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Sul (Enfermagem) 

Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 
Enfermagem) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Enfermeiro (Enfermeiro) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Sul (Farmácia) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Sul (Limpeza) Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF II - Zona Sul (Recepção ) Recepcionista (Recepcionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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ESF II - Zona Sul (Vacinação) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF IV - Centro (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF IV - Centro (Ambulatório) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF IV - Centro (Avaliação) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF IV - Centro (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF IV - Interior (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF IV - Interior (Avaliação) 
Auxiliar de Enfermagem (Auxiliar de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF IV - Interior (Enfermagem) Enfermeiro (Enfermeiro) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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Técnico de Enfermagem (Técnico de 
Enfermagem) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF IV - Interior (Recepção ) Recepcionista (Recepcionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF V - Zona Oeste (Agência Comunitária de 
Saúde) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF V - Zona Oeste (Atendimento 
Individualizado) 

Técnico de Enfermagem (Técnico de 
Enfermagem) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF V - Zona Oeste (Consultório 
Odontológico) 

Auxiliar de Odontologia (Auxiliar de 
Odontologia) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

Odontólogo (Odontólogo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

ESF V - Zona Oeste (Enfermagem) 

Enfermeiro (Enfermeiro) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Técnico de Enfermagem (Técnico de 
Enfermagem) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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ESF V - Zona Oeste (Farmácia) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF V - Zona Oeste (Recepção ) Recepcionista (Recepcionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

ESF V - Zona Oeste (Vacinação) 
Técnico de Enfermagem (Técnico de 

Enfermagem) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Gabinete do Prefeito Municipal (Assessoria de 
Projetos e Captação) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Gabinete do Prefeito Municipal (Controle 
Interno) 

Técnico em Controle Interno (Técnico em 
Controle Interno) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Gabinete do Prefeito Municipal (Coordenação 
Administrativa) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III/Chefe de 
Gabinete) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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Gabinete do Prefeito Municipal (Coordenação 
de Comunicação e Ouvidoria) 

Coordenador de Comunicação e Ouvidoria 
(Coordenador de Comunicação e Ouvidoria) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Gabinete do Prefeito Municipal (Coordenação 
de Esporte, Lazer e Recreação) 

Coordenador de Esporte, Lazer e Recreação 
(Coordenador de Esporte, Lazer e 

Recreação) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Gabinete do Prefeito Municipal (Prefeito) Prefeito (Prefeito) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Gabinete do Prefeito Municipal (Procuradoria) 

Advogado (Advogado) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Gabinete do Vice-Prefeito (Assessoria de 
Gabinete) 

Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito 
(Assessor de Gabinete do Vice-Prefeito) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Gabinete do Vice-Prefeito (Vice-Prefeito) Vice-Prefeito (Vice-Prefeito) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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Hospital Bom Pastor (Administrativo) 
Professor I (Professor I/Administradora do 

Hospital) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEAD - Secretaria de Administração 
(Assistência Técnica - Informática) 

Assistente Técnico em Informática 
(Assistente Técnico em Informática) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEAD - Secretaria de Administração 
(Compras) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 
Administrativo) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Oficial de Compras (Oficial de Compras) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEAD - Secretaria de Administração (Divisão 
de Recursos Humanos (DRH)) 

Assistente Técnico em Segurança do 
Trabalho (Assistente Técnico em Segurança 

do Trabalho) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 
Administrativo) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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Técnico de Recursos Humanos (Técnico de 
Recursos Humanos) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEAD - Secretaria de Administração 
(Recepção I) 

Recepcionista (Recepcionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEAD - Secretaria de Administração 
(Recepção II) 

Almoxarife (Almoxarife) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Almoxarife - Nível I (Almoxarife - Nível I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEAD - Secretaria de Administração 
(Secretaria) 

Secretário (Secretário) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEAD - Secretaria de Administração  
(Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada com 
assento adequado conforme NR-17 (mesa e 

assento) e implantação de programa de ginástica 
laboral. 

- 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 995 

SETOR CARGO RISCO ERGONÔMICO ESOCIAL RECOMENDAÇÕES CR 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (Limpeza 

Urbana) 
Gari (Gari) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

Levantamento e transporte manual de peso 04.01.006 
Elaboração e implantação de procedimentos de 
trabalho sobre os métodos a serem adotados. 

- 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (Operação de 

Máquinas) 

Operador de Máquina (Operador de 
Máquina) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (SEDECOM - 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente ) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 
Administrativo) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Coordenador da Divisão de Indústria, 
Comércio, Serviços e Turismo (Coordenador 
da Divisão de Indústria, Comércio, Serviços e 

Turismo) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Coordenador de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente (Coordenador de Agricultura, 

Pecuária e Meio Ambiente) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Engenheiro Agrônomo (Engenheiro 
Agrônomo) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Fiscal Ambiental e de Postura (Fiscal 
Ambiental e de Postura) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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Licenciador Ambiental (Licenciador 
Ambiental) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Médico Veterinário (Médico Veterinário) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente (Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Meio Ambiente) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEDECOM - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Meio Ambiente  (Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada com 
assento adequado conforme NR-17 (mesa e 

assento) e implantação de programa de ginástica 
laboral. 

- 

SEFIN - Secretaria de Finanças (Finanças 
Municipais) 

Contador (Contador) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Inspetor Tributário (Inspetor Tributário) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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Tesoureiro (Tesoureiro) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEFIN - Secretaria de Finanças (Secretário) Inspetor Tributário/Secretário Municipal Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Administrativo) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Assistência 

Social) 
Assistente Social (Assistente Social) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Cadastro 

Único Bolsa Família/Direção) 

Diretor da Divisão de Políticas e Programas 
Assistenciais (Diretor da Divisão de Políticas 

e Programas Assistenciais) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Centro 

Municipal de Alimentos) 

Encarregado da Produção de Alimentos 
(Encarregado da Produção de Alimentos) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Coordenação 

de Habitação) 

Coordenadora de Habitação e Assistência 
Social (Coordenadora de Habitação e 

Assistência Social) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania 

(Coordenação/CREAS e Centro do Idoso) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 
Administrativo) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Diretor da Divisão de Proteção Social 
Especial-CREAS (Diretor da Divisão de 

Proteção Social Especial-CREAS) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Diretor de Departamento de Atendimento e 
Apoio ao Idoso (Diretor de Departamento de 

Atendimento e Apoio ao Idoso) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania 

(CRAS/Limpeza) 
Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania 

(CRAS/Orientadora Social) 

Assistente Social (Assistente Social) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Orientador Social (Orientador Social) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania 

(CRAS/Recepção) 

Diretor da Divisão de Proteção Social Básica 
– CRAS  (Diretor da Divisão de Proteção 

Social Básica – CRAS) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (CRAS/Sala de 

Atendimento) 
Psicólogo (Psicólogo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Limpeza) 

Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Recepção) 

Recepcionista (Recepcionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Sala de 

Atendimentos) 

Assistente Social (Assistente Social) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Psicólogo (Psicólogo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Secretaria) 

Secretário Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Secretário 

Municipal de Habitação, Assistência Social e 
Cidadania) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, 
Assistência Social e Cidadania (Transportes) 

Motorista (Motorista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 
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SESUPLAN - Secretaria de Supervisão e 
Planejamento (Projetos) 

Desenhista (Desenhista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SESUPLAN - Secretaria de Supervisão e 
Planejamento (SESUPLAN - Secretaria de 

Supervisão e Planejamento) 

Arquiteto (Arquiteto) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Diretor da Divisão de Ações Administrativas 
(Diretor da Divisão de Ações Administrativas) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Engenheiro Civil (Engenheiro Civil) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Fiscal de Obras (Fiscal de Obras) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Secretário (Secretário) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SINDIMUSA - Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos Municipais de Santo Augusto 

(Vigilância) 
Vigilante (Vigilante) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada com 
assento adequado conforme NR-17 (mesa e 

assento) e implantação de programa de ginástica 
laboral. 

- 
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SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Administrativo) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Centro Municipal de Cultura) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 
Administrativo) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Coordenador de Cultura (Coordenador de 
Cultura) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Monitor de Informática (Monitor de 
Informática) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Pedagógico) 

Professor I (Professor I) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor II (Professor II) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Professor III (Professor III) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Secretaria) 

Professor III/Secretário (Professor 
III/Secretário) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMEC - Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura (Transportes) 

Motorista (Motorista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Administrativo) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Assistência Geral) 

Assistente Geral (Assistente Geral) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Limpeza) 

Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Manutenção) 

Eletricista (Eletricista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

Encarregado de Manutenção de Máquinas 
(Encarregado de Manutenção de Máquinas) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

Mecânico de Máquinas Pesadas (Mecânico 
de Máquinas Pesadas) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 



 

 
PLANASEG LTDA 

Avenida Ângelo Santi, 665 
Santo Augusto - RS - Brasil 

Fone: (55) 3781-1268 
planaseg@planaseg.com.br 

 

Página 1003 

SETOR CARGO RISCO ERGONÔMICO ESOCIAL RECOMENDAÇÕES CR 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Operação de Máquinas) 

Operador de Máquina (Operador de 
Máquina) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Operacional) 

Operário (Operário) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Recepção ) 

Recepcionista (Recepcionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Recolhimento do Lixo) 

Varredor de rua (Gari) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

Levantamento e transporte manual de peso 04.01.006 
Elaboração e implantação de procedimentos de 
trabalho sobre os métodos a serem adotados. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Secretário) 

Secretário (Secretário) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Transporte) 

Motorista (Motorista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SMOVU - Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Trânsito (Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada com 
assento adequado conforme NR-17 (mesa e 

assento) e implantação de programa de ginástica 
laboral. 

- 
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SMS - Médicos (Atendimento Médico) 

Médico Clínico Geral (Médico Clínico Geral) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Médico Pediatra (Médico Pediatra) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Administrativo) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Agência 
de Combate a Endemias) 

Agente de Combate às Endemias (Agente de 
Combate às Endemias) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

Levantamento e transporte manual de peso 04.01.006 
Elaboração e implantação de procedimentos de 
trabalho sobre os métodos a serem adotados. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Avaliação) 

Enfermeiro (Enfermeiro) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Psicólogo (Psicólogo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Consultório Odontológico) 

Odontólogo (Odontólogo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 
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SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Coordenação Operacional de Ação em 

Saúde) 

Coordenador de Planejamento e Gestão 
(Coordenador de Planejamento e Gestão) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Coordenador Operacional de Ações em 
Saúde (Coordenador Operacional de Ações 

em Saúde) 
Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Depósito da Farmácia I) 

Agente Comunitário de Saúde (Agente 
Comunitário de Saúde) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Depósito da Farmácia II) 

Farmacêutico (Farmacêutico) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Direção 
das Atividades Administrativas) 

Oficial Administrativo (Diretor de Atividades 
Administrativas) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Divisão 
de Infra-Estrutura e Logística) 

Auxiliar Administrativo (Auxiliar 
Administrativo) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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Diretor de Infraestrutura e Logística (Diretor 
de Infraestrutura e Logística) 

Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde (Divisão 
de Transportes e Serviços Externos) 

Oficial Administrativo (Oficial Administrativo) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Fisioterapia) 

Fisioterapeuta (Fisioterapeuta) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Inspetoria Sanitária) 

Inspetor Sanitário (Inspetor Sanitário) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Nutrição) 

Nutricionista (Nutricionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Recepção ) 

Recepcionista (Recepcionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Secretaria) 

Secretário (Secretário) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 
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SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Transportes) 

Motorista (Motorista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
(Vigilância) 

Vigilante (Vigilante) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada com 
assento adequado conforme NR-17 (mesa e 

assento) e implantação de programa de ginástica 
laboral. 

- 

UAN - Unidade de Alimentação Nutricional 
(Cozinha/Limpeza) 

Servente (Servente) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada 
durante a jornada de trabalho com assento 

adequado conforme NR-17 e implantação de 
programa de ginástica laboral. 

- 

UAN - Unidade de Alimentação Nutricional 
(Nutrição) 

Nutricionista (Nutricionista) Exigência de postura inadequada 04.01.001 

Realização de pausas na posição sentada entre 
durante a jornada de trabalho, mobiliário 

adequado conforme NR-17 (mesa, assento, tela 
de computador) e implantação de programa de 

ginástica laboral. 

- 

 


