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1 – INTRODUÇÃO 

Conforme o CONTRATO N°: 61/2017; PROCESSO N° 102/2017; PREGÃO 
PRESENCIAL N° 42/2017, celebrado entre o MUNICÍPIO DE NIOAQUE, CNPJ 
03.073.699/0001-08, representada pelo Prefeito Municipal VALDIR COUTO SOUZA 
JÚNIOR e a empresa V. S. SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELLI ME, 
CNPJ 23.429.785/0001-18, representada pelo Engenheiro Agrônomo VICTOR 
SUZINI DE PAULA, apresentamos aqui os resultados conclusivos dos LAUDOS 
PERICIAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE elaborados pelo Engenheiro 
de Segurança do Trabalho CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO OLIVEIRA, CREA 
MG 83111/D e Visto CREA MS, para os cargos existentes em cada um dos 
estabelecimentos públicos municipais de Nioaque MS. 

 

Em função da extensão desse trabalho, os laudos serão entregues em 4 
(quatro) volumes a saber: 

 

VOLUME 1 – Cultura, Turismo, Esporte e Lazer & Educação: [1) Secretaria 
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; 2) Biblioteca do SESI; 3) Centro de 
Educação Infantil Amália Martins Gazote – Extensão Mundo Encantado; 4) Centro de 
Educação Infantil Amália Martins Gazote – Polo (Prédio Rita Lopes Andréa); 5) Escola 
Municipal Dr José Garcia Netto – Colônia Palmeiras; 6) Escola Municipal Guilherme 
Corrêa da Silva; 7) Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva – Extensão Antônio 
Olivio; 8) Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva – Extensão Praça dos Heróis; 
9) Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano – Extensão Leôncio Marques – Aldeia 
Cabeceira; 10) Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano – Polo – Aldeia Água 
Branca; 11) Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza (Escola Municipal 
Indígena 31 de Março) - Aldeia Brejão; 12) Escola Municipal Noé Nogueira – Extensão 
Boa Esperança; 13) Escola Municipal Noé Nogueira – Polo - Colônia Conceição; 14) 
Escola Municipal 3 de Dezembro – Assentamento Uirapuru; 15) Escola Municipal 3 de 
Dezembro – Assentamento Uirapuru]. 

 

VOLUME 2 – Desenvolvimento Econômico e Rural & Obras e Serviços 
Urbanos: [1) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Rural; 2) 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos]. 

 

VOLUME 3 – Paço Municipal & Assistência Social: [1) Paço Municipal 
(Gabinete do Prefeito e Anexos; Secretaria de Finanças e Anexos; Secretaria de 
Governo e Anexos); 2) Casa Abrigo de Nioaque; 3) Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS Ilda Gonçalves Macedo; 4) Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social - CREAS; 5) Conselho Tutelar; 6) Secretaria 
Municipal de Assistência Social]. 

 

VOLUME 4 – Saúde: [1) ESF Colônia Conceição; 2) ESF Colônia Nova (UBS 
Maria Olinda Oliveira); 3) ESF Colônia Palmeiras; 4) ESF Uirapuru; 5) ESF Urbano I 
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– Jonas Pedro da Silva; 6) ESF Urbano II – Antônio Coronel; 7) Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família (NASF); 8) Secretaria Municipal de Saúde (Gestão Administrativo); 
9) Unidade Mista Aroldo Lima Couto; 10) Vigilância Epidemiológica e 11) Vigilância 
Sanitária].  

2 – OBJETIVO 

Apresentar os resultados conclusivos dos laudos acerca dos adicionais de 
insalubridade e periculosidade com base nas legislações nacional e municipal, 
conforme avaliações qualitativas e quantitativas realizadas das condições ambientais 
de trabalho para cada um dos cargos existentes nos estabelecimentos acima 
identificados nos volumes de 1 a 4:  
 VOLUME 1: Cultura, Turismo, Esporte e Lazer & Educação. 
 VOLUME 2: Desenvolvimento Econômico e Rural & Obras e Serviços Urbanos. 
 VOLUME 3: Paço Municipal e Anexos (Gabinete do Prefeito; Finanças e 

Governo) & Assistência Social. 
 VOLUME 4: Saúde. 

 

Este é o VOLUME 3 para laudos de insalubridade, periculosidade e 
aposentadoria especial dos cargos existentes do Paço Municipal (Gabinete do 
Prefeito; Secretaria de Finanças e Secretaria de Governo) e da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

3 – PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELOS LEVANTAMENTOS 
AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. 

NOME: 
Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 

Eng° Agrícola; Eng° Ambiental e Eng° de Segurança do Trabalho 
CREA/MG: 83.111/D – Visto/MS: 12.513 

ART CREA MS: 1320180000829 
Contatos: 9.9254-129 – chenriqueeng@hotmail.com 

4 - SÍNTESE DA INSALUBRIDADE; PERICULOSIDADE E 
APOSENTADORIA ESPECIAL DO VOLUME 3 [PAÇO MUNICIPAL E 
ANEXOS (GABINETE DO PREFEITO; FINANÇAS E GOVERNO) & 
ASSISTÊNCIA SOCIAL]. 

Nesta seção, é apresentado um resumo da caracterização ou não de 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial para cada um dos cargos 
lotados nos Estabelecimentos do Paço Municipal (Gabinete do Prefeito; Finanças 
e Governo) & Assistência Social (Volume 3) de um total de 4 volumes. 

mailto:chenriqueeng@hotmail.com
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O Paço Municipal e Anexos (Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de 
Governo e Secretaria Municipal de Finanças) é distinto da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Fazem parte do Paço Municipal: ** CPD e Imprensa; ** Compras; 
** Contabilidade; ** Controladoria Interna; ** Departamento de Pessoal e Recursos 
Humanos; ** Gabinete do Prefeito; ** Licitação; ** Ouvidoria; ** Procuradoria Jurídica; 
** Secretaria de Governo; ** Secretaria de Finanças. Não estão no mesmo prédio do 
Paço Municipal, mas, em prédio próximo: ** Departamento de Meio Ambiente; 
Departamento de Arrecadação e Fiscalização. 

 

Fazem parte da Assistência Social: ** Casa Abrigo de Nioaque; ** Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) Ilda Gonçalves Macedo; ** Centro de 
Referência Especializada de Assistência Social; ** Conselho Tutelar; ** Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

 

Para cada uma das planilhas a seguir, serão utilizadas as legendas: I 
(Insalubridade de 20% ou 40%); P (Periculosidade nula ou de 30%); AE 
(Aposentadoria Especial), OB (Observação) e PÁG (Página). 

4.1 – PAÇO MUNICIPAL – GABINETE DO PREFEITO 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Administrativo Não Não Não 1 21 

Assessor de Articulação com a Comunidade (Defesa Civil) Não Não Não 2 26 

Assessor de Comunicação Não Não Não  30 

Assessor de Gabinete Não Não Não 3 34 

Assessor Especial para Assuntos Externos  Não Não Não 4 38 

Chefe de Gabinete Não Não Não  42 

Coordenador de Política para as Mulheres Não Não Não 5 45 

Coordenador Geral de Controle Interno Não Não Não  49 

Diretor de Departamento Não Não Não 6 52 

Engenheiro Civil Não Não Não 7 56 

Prefeito Municipal Não Não Não  61 

Procurador Jurídico Não Não Não  64 

Secretário Categoria ADI Nível 1 Não Não Não  67 

Técnico de Controle Interno Não Não Não  70 

Vice-Prefeito Municipal Não Não Não  73 

Vigia Não Não Não 8 76 

Zelador Não Não Não 9 80 
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OB: 
1 –Agente Administrativo Gláucia Michelle que está no prédio do Departamento de Planejamento e 
Meio Ambiente (prédio do Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF), 
2 –Atua na Defesa Civil ou como Assessor de Gabinete Tem uma sala na Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos. Não permanece fixo a um posto de trabalho. Era um cargo ocupado pelo Robson 
Humberto Maciel. Não foi caracterizada a periculosidade, porque esta é dada ao Bombeiro Civil que 
em caráter habitual, atua exclusivamente na prevenção e combate a incêndio, o que não ocorre.  
3 – Embora este cargo esteja registrado no Gabinete do Prefeito, os colaboradores deste cargo 
estavam lotados em setores diversos no próprio paço (Gabinete, Compras, Defesa Civil) e no CRAS, 
não sendo caracterizada a insalubridade e periculosidade em nenhum desses locais de trabalho. 
4 – Embora este cargo esteja registrado no Gabinete do Prefeito, os colaboradores deste cargo 
estavam lotados em setores diversos no próprio paço (Gabinete ou Licitação) e Obras, não sendo 
caracterizada a insalubridade e periculosidade em nenhum desses locais de trabalho. 
5 – A Coordenadora Zillca Gonçalves de Souza fica na Secretaria de Assistência Social. 
6 – Fica no Departamento de Planejamento e Meio Ambiente (prédio do Departamento de Arrecadação 
e Fiscalização – DAF). Exercia a função de Engenheira Ambiental. 
7 – Fica no Departamento de Planejamento e Meio Ambiente (prédio do Departamento de Arrecadação 
e Fiscalização – DAF). 
8 – As atividades do Vigia não implicam em risco acentuado e não existe exposição permanente do 
trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial. Não havia na data dos levantamentos, um vigia registrado no Gabinete do 
Prefeito. 
9 – Este laudo serviria também para o Auxiliar de Serviços Gerais e Gari desde que lotados na mesma 
função de limpeza. Este colaborador poderá estar registrado no Gabinete do Prefeito, Secretaria 
Municipal de Finanças ou Secretaria Municipal de Governo. O laudo é o mesmo desde que no Paço 
Municipal. 

4.2 – PAÇO MUNICIPAL – SECRETARIA DE FINANÇAS 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Administrativo Não Não Não  86 

Assistente Administrativo Não Não Não  90 

Agente de Fiscalização Não Não Não 1 94 

Auditor Fiscal de Tributos Não Não Não 1 98 

Auxiliar de Serviços Gerais Não Não Não 1/2 102 

Contador Não Não Não  108 

Diretor de Departamento Não Não Não  112 

Secretário Municipal Não Não Não  116 

Vigia Não Não Não 3 120 

OB: 
1 –Fica no Departamento de Planejamento e Meio Ambiente (prédio do Departamento de 
Arrecadação e Fiscalização – DAF), 
2 – Este laudo serviria também para Garis, Zeladores e Trabalhadores Braçais desde que lotados na 
mesma função de limpeza no DAF ou no Paço Municipal, quanto a conclusão de insalubridade e 
periculosidade. 
3 – As atividades do Vigia não implicam em risco acentuado e não existe exposição permanente do 
trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 
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pessoal ou patrimonial. Não havia na data dos levantamentos, um vigia registrado na Secretaria de 
Finanças. 

4.3 – PAÇO MUNICIPAL – SECRETARIA DE GOVERNO 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Administrativo Não Não Não 1 124 

Agente Administrativo - Escola Não Não Não  129 

Assistente Administrativo Não Não Não  133 

Auxiliar de Serviços Gerais Não Não Não 2 137 

Auxiliar de Serviços Gerais (Administrativo) Não Não Não 3 142 

Chefe de Divisão e Chefe de Seção Não Não Não 4 146 

Coordenadoria de Processos Não Não Não  150 

Diretor de Departamento Não Não Não  152 

Recepcionista Não Não Não 5 156 

Secretário Categoria ADI Nível I Não Não Não 6 160 

Secretário Municipal Não Não Não  164 

Vigia Não Não Não 7 168 

Zelador Não Não Não 8 172 

OB: 
1 –Agente Administrativo João Pedro da Silva Júnior que está no prédio do Departamento de 
Planejamento e Meio Ambiente (prédio do Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF), 
2 – Este laudo serviria também para o Zelador e Gari desde que lotados na mesma função de limpeza. 
O laudo é o mesmo desde que no Paço Municipal. 
3 – Embora o concurso da funcionária Sinéia Angélica da Costa seja Auxiliar de Serviços Gerais, 
esta vem atuando em função administrativa no setor de recursos humanos ou departamento de 
pessoal.  
4 – Um dos chefes de seção, o colaborador João Rodrigues, está laborando na Junta Militar 
localizada na Rodoviária. 
5 – Embora este cargo esteja registrado na Secretaria de Governo, a Recepcionista Maria Rubia 
Vargas Costa se encontrava laborando na Escola do Assentamento Uirapuru. 
6 – Um dos Secretários Categoria ADI Nível I, a colaboradora Marlene Lopes se encontrava 
laborando na Secretaria de Saúde. 
7 – As atividades do Vigia não implicam em risco acentuado e não existe exposição permanente do 
trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial. Não havia na data dos levantamentos, um vigia registrado no Gabinete do 
Prefeito. 
8 – Este laudo serviria também para o Auxiliar de Serviços Gerais e Gari desde que lotados na mesma 
função de limpeza no Paço Municipal. 
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4.4 – CASA ABRIGO DE NIOAQUE 

CARGO I P AE OB PÁG 

Assistente Social Não Não Não  178 

Auxiliar de Serviços Gerais Não Não Não 1 184 

Coordenador Não Não Não  191 

Monitor Não Não Não  196 

Orientador Social Não Não Não  203 

Psicólogo Não Não Não  208 

OB: 
1 – Este laudo serviria também para o Zelador desde que nas mesmas atribuições do Auxiliar de 
Serviços Gerais. 

4.5 – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 
ILDA GONÇALVES MACEDO 

CARGO I P AE OB PÁG 

Agente Administrativo Não Não Não  213 

Assessor de Gabinete Não Não Não 1 217 

Assistente Administrativo Não Não Não  220 

Assistente Social  Não Não Não  224 

Atendente de Creche e Professor Não Não Não 2 229 

Auxiliar de Serviços Gerais Não Não Não 3 234 

Auxiliar de Serviços Gerais (Administrativo) Não Não Não 4 239 

Coordenador do CRAS Não Não Não  244 

Motorista Não Não Não  249 

Orientador Social Não Não Não 5 253 

Psicólogo Não Não Não  258 

Trabalhador Braçal Não Não Não 6 263 

Zelador Não Não Não 6 268 

Zelador (Merendeira) Não Não Não 7 273 

OB: 
1 – O Assessor de Gabinete Carlos Henrique Rezende pertence ao Gabinete do Prefeito, mas, labora 
no CRAS como Gestor do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, 
2 – A Atendente de Creche Rosângela Lopes Pereira Mendes labora no CRAS como Facilitadora 
Social. Logo, este laudo é também válido para o Facilitador Social. 
3 – Este laudo é também válido para o Zelador, Trabalhador Braçal e Gari que laboram na mesma 
função de limpeza do Auxiliar de Serviços Gerais. Inclusive, caso alguma Gari labore no CRAS, a 
insalubridade não fica caracterizada. Ver detalhes no laudo. 
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4 – Auxiliares de Serviços Gerais com funções administrativas e não em serviços de limpeza. 
Lucimara da Silva laborava como Recepcionista e Lilian Alessandra Dias Lodi laborava como 
Digitadora e como Entrevistadora do Programa Bolsa Família. 
5 – As professoras Fátima Cristina Lima Carbonaro Guimarães e Thais Elena Lopes de Almeida 
Oliveira laboravam como Orientadora Social no CRAS. 
6 – Tem a mesma função do Auxiliar de Serviços Gerais. Ver observação 3 desta planilha. 
7 – A Zeladora Lindalva Barbosa Pereira laborava como Merendeira no CRAS. 

4.6 – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CREAS 

CARGO I P AE OB PÁG 

Advogado  Não Não Não 1 278 

Assistente Social Não Não Não  281 

Auxiliar de Serviços Gerais Não Não Não 2 287 

Coordenador do CREAS Não Não Não 1 294 

Inspetor de Alunos/Conselheira Tutela  Não Não Não 3 297 

Motorista Não Não Não  301 

Orientador Social Não Não Não  305 

Psicólogo Não Não Não  310 

Vigia Não Não Não 4 315 

Zelador Não Não Não 2 319 

OB: 
1 –A Advogada Ângela Cristina Ravagnani exercia a função de Coordenadora do CREAS. 
2 – As atividades do Auxiliar de Serviços Gerais e do Zelador são equivalentes. Este laudo pode 
também ser aplicado ao Gari e ao Trabalhador Braçal que laborem na mesma função de limpeza. 
3 –A Inspetora de Alunos Ângela Maria de Souza Flores tinha função administrativa no CREAS e 
também era Conselheira Tutelar Suplente. 
4 – As atividades do Vigia não implicam em risco acentuado e não existe exposição permanente do 
trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial. 

4.7 – CONSELHO TUTELAR 

CARGO I P AE OB PÁG 

Auxiliar de Serviços Gerais Não Não Não  326 

Conselheiro Tutelar Não Não Não  332 

Motorista Não Não Não  336 
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4.8 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CARGO I P AE OB PÁG 

Assistente Administrativo Não Não Não  340 

Assistente Social Não Não Não  344 

Auxiliar de Serviços Gerais Não Não Não 1 348 

Coordenador de Política das Mulheres Não Não Não 2 354 

Diretor de Departamento Não Não Não  358 

Motorista Não Não Não  361 

Secretário Executivo dos Conselhos Não Não Não 3 365 

Secretário Municipal Não Não Não  368 

OB: 
1 – Este laudo poderá também ser aplicado ao Zelador e Trabalhador Braçal nessa mesma função. 
2 – A Coordenadora Zilca Gonçalves do Gabinete do Prefeito laborava na Assistência Social. 
3 – Prof. Fabiana Nobre C. Silva readaptada na Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais. 

5 – FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E LEGAL. 

A caracterização ou descaracterização dos adicionais de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial dos cargos existentes nos Estabelecimentos 
acima relacionados foi justificada conforme laudos periciais específicos em acordo 
com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho NR 15 e NR 16 (para 
insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal N° 2141/2003 e do 
Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 

De acordo com o item 16.2 da NR 16, o exercício de trabalho em condições de 
periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por 
cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, 
prêmios ou participação nos lucros da empresa 

A NR 15 do Ministério do Trabalho regulamenta os critérios técnicos para 
caracterização das atividades ou operações insalubres: 

• Desenvolvem-se acima dos limites de tolerância dos anexos 1 (ruído 
contínuo ou intermitente), 2 (ruído de impacto), 3 (calor), 4 (revogado), 5 (radiações 
ionizantes), 8 (vibração), 11 (agentes químicos caracterizados por limites de 
tolerância) e 12 (poeiras minerais). 

• São mencionados nos anexos 6 (trabalhos sob condições hiperbáricas), 
13 (agentes químicos sem limites de tolerância) e 14 (agentes biológicos). 
 

• São comprovadas por meio de laudo de inspeção nos locais de trabalho, 
constantes dos anexos 7 (radiações não ionizantes), 9 (frio) e 10 (umidade). 
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De acordo com o artigo 193 da CLT em redação dada pela Lei n° 12.740/2012, 
são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente 
do trabalhador a: I – Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; II – roubos ou outras 
espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou 
patrimonial. 

 

A NR 16 do Ministério do Trabalho regulamenta os critérios técnicos para 
caracterização das atividades ou operações periculosas: 

 

• Exposição permanente com explosivos ou inflamáveis em condições de 
risco acentuado (Artigo 193 da CLT e Anexos 1 e 2 da NR-16 da Portaria n.º 3.214 de 
08/06/1978). 
 

• Atividades no setor de energia elétrica sob condições de periculosidade 
[Lei n.º 12.740 de 08/12/2012; Dec n.º 93.412 de 14/10/1986 e Art 193 da CLT (Dec-
lei n.° 5.452 de 01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014)]. (A) 
 

• Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial (Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013) (B). 
 

• Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou 
substâncias radioativas (Portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 04/04/2003 
e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela Portaria n.° 
518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015). (C). 
 

• Atividades de trabalhador em motocicleta (Anexo 5 da NR-16 aprovado 
pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014). (D) 
 

A Lei n.o 11.901 de 12/01/2009, incluiu como atividades periculosas aquelas 
desenvolvidas na profissão de Bombeiro Civil. 
 

O Artigo 193 da CLT com redação dada pela Lei n.o 12.740/2012 considerou 
que para caracterização da Periculosidade por inflamáveis, explosivos ou energia 
elétrica; e roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial, estas atividades devem implicar em risco 
acentuado para o trabalhador em função de sua exposição permanente aos mesmos. 
 

Observação (A): O Anexo 4 da NR 16, estabelece que o trabalho intermitente é 
equiparado à exposição permanente para fins de pagamento integral do adicional de 
periculosidade nos meses em que houver exposição, excluída a exposição eventual, 
assim considerado o caso fortuito ou que não faça parte da rotina: 
 

Observação (B): A portaria n° 1885 de 02/12/2013 publicada em D.O.U de 03/12/2013 
– Seção 1 – Pág 102 aprovou o anexo 3 (Atividades ou operações perigosas com 
exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais 
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de segurança pessoal ou patrimonial da Norma Regulamentadora NR-16 (Atividades 
e Operações Perigosas), ficando estabelecido que: 
 

1) As atividades ou operações que exponham os profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são 
consideradas perigosas. 

 

2) São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os 
trabalhadores que atendem uma das seguintes condições: 
 

2.1) Empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 
segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, 
devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 
7102/1983 e suas alterações posteriores. 

 

2.2) Empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal 
em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 
bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta 
 

3) As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras 
espécies de violência física, desde que atendidas uma das condições do item 2 acima, 
são as constantes: vigilância patrimonial, Segurança de Eventos, Segurança nos 
transportes coletivos; Segurança ambiental e florestal, transporte de valores, escolta 
armada, segurança pessoal, supervisão/fiscalização operacional, 
telemonitoramento/telecontrole: 
 

Observação (C): A Portaria MTE n.º 595 de 07 de maio de 2015 publicada no DOU de 
08 de maio de 2015 incluiu Nota Explicativa no Quadro Anexo à Portaria n.° 518 de 04 
de Abril de 2003, publicada no DOU de 07 de Abril de 2003 que dispõe sobre as 
atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias radioativas 
com a redação que se segue. “Nota explicativa: 1) Não são consideradas perigosas 
para efeito deste anexo, as atividades desenvolvidas em áreas que utilizam 
equipamentos móveis de Raios X para diagnóstico médico; 2) Áreas tais como 
emergências, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação e leitos de 
internação não são classificadas como salas de irradiação em razão do uso do 
equipamento móvel de Raios X.”  
 

Ainda dentro da observação (C), no Parecer Técnico do Diretor Técnico da 
FUNDACENTRO (representa o Ministério do Trabalho), Robson Spinelli Gomes, que 
é Físico Nuclear – Doutor em Engenharia de Produção pela UFSC e MSc Ciência 
Ambiental pela USP, concluiu-se que as áreas de emergências, salas de recuperação 
e Centro de Tratamento Intensivo e leitos de internação, não são caracterizadas como 
áreas de risco para fins de percepção do adicional de periculosidade conforme portaria 
n° 518/2003 MTE. Concluiu-se também que as demais áreas, centros cirúrgicos e 
odontologia, aonde são utilizadas Raios X, tipo arco cirúrgico, durante os 
procedimentos devem ser enquadradas como áreas sujeitas a exposição para fins de 
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percepção do adicional de periculosidade conforme portaria n° 518/2003 MTE. 
Durante os levantamentos, não foram identificados aparelhos móveis de raios X tipo 
arco cirúrgico. Logo, diante destas condições, nenhum servidor ou colaborador do 
município, incluindo os odontólogos e seus auxiliares, trabalhando com aparelho 
móvel de raios X, teve caracterizada a periculosidade (adicional de 30%). 
 

Observação (D): A Portaria do Ministério do Trabalho n.º 1.565, de 13/10/2014, 
publicada em DOU de 14/10/2014 aprovou o anexo 5 (Atividades perigosas em 
motocicleta) da NR-16 (Atividades e Operações Perigosas), ficando estabelecido que: 
 

1) As atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no 
deslocamento de trabalhador em vias públicas são consideradas perigosas. 

 

2) Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo: 
 

2.1) a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da 
residência para o local de trabalho ou deste para aquela. 

 

2.2) as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que 
não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. 

 

2.3) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. 
 

2.4) as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, 
assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido 

 

3) Não são consideradas perigosas para efeito deste anexo: 
 

3.1) a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da 
residência para o local de trabalho ou deste para aquela. 

 

3.2) as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que 
não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. 

 

3.3) as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. 
 

3.4) as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual, assim 
considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente 
reduzido. 
 

Observação (E): A Portaria MTE n.º 1.565, de 13 de outubro de 2014, citada em (D): 
foi suspensa pela Portaria MTE n.° 1.930, de 16 de dezembro de 2014 publicada no 
DOU de 17/12/2014. A Portaria MTE n.° 5 de 07 de janeiro de 2015 suspendeu os 
efeitos da Portaria 1.565 de 13/10/2014 e revogou a Portaria 1.930 de 16/12/2014 em 
relação aos associados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de 
Bebidas Não Alcoólicas – ABIR e aos confederados da Confederação Nacional das 
Revendas Ambev e das Empresas de Logística da Distribuição – CONFENAR. 
 

O artigo 74 da Lei Municipal N° 2141/2003 (que dispõe o Estatuo dos 
Servidores Públicos Civis, das autarquias e das fundações públicas do Município de 
Nioaque – Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências), de 20/11/2003, 
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estabelece que os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres 
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, 
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O artigo 76 desta 
mesma lei fixou que na concessão dos adicionais de atividades penosas, de 
insalubridade e de periculosidade, serão observados os percentuais de 20%, 30% e 
40%, de acordo com o laudo circunstanciado, elaborado pelo profissional competente, 
tendo como parâmetro, o valor de referência do município. Embora a NR 15 do 
Ministério do Trabalho reconheça também a insalubridade em grau mínimo 
(percentual de 10%) o que não é previsto em legislação municipal, tal situação 
(insalubridade em grau mínimo – 10% do adicional) não foi verificada durante os 
levantamentos ambientais do município, tendo sido observados apenas os adicionais 
de 20% ou 40%. O parágrafo único do artigo 76 desta mesma legislação afirma que o 
adicional de insalubridade por trabalho em Raio X ou substâncias radioativas 
corresponderá a 40% do vencimento do cargo efetivo e será concedido na forma de 
legislação pertinente. A Lei Federal N° 7394 de 29/10/1985 estabelece que o salário 
o salário mínimo profissional dos técnicos em radiologia será equivalente a 2 (dois) 
salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% 
(quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade. Veja que a Lei Federal 
7394/1985 cita apenas os técnicos em radiologia, não se aplicando aos demais 
profissionais que tenham exposição ao raio X, como, por exemplo, os odontólogos e 
seus auxiliares, não ficando caracterizado o adicional de 40%. 

 

Para caracterização ou descaracterização dos adicionais devidos nos laudos 
entregues ao município, tornou-se imperativo definir as situações de eventualidade, 
intermitência ou natureza contínua. Saliba. Tuffi Messias (2013) citou a Portaria n° 
3.311/1989 revogada pela Portaria n° 546 de 11/03/2010 que diferenciava as 
situações de eventualidade, intermitência e natureza contínua. Segundo este Autor, a 
administração pode revogar seus atos por conveniência e oportunidade, no entanto, 
isso não retira o conteúdo técnico da norma e recomenda que o Perito pode continuar 
a se orientar pela Portaria n° 3.311/89, pois, sua revogação não ocorreu por motivos 
técnicos. Conforme noticiado na Revista Proteção, a revogação dessa Portaria 
provocou reações dos profissionais da área de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), 
os quais defendem a elaboração de norma técnica sobre a metodologia de avaliação 
de insalubridade e periculosidade. Sempre defendemos que a primeira medida é 
alterar as normas, no entanto, a inércia do órgão competente do MTE faz com que 
essas fiquem cada vez mais defasadas. A Portaria n° 3.311/1989 esclarece que a 
análise do tempo de exposição ao risco traduz a quantidade de exposições em tempo 
(horas, minutos, segundos), a determinado risco ocupacional sem proteção, 
multiplicado pelo número de vezes que esta exposição ocorre ao longo da jornada de 
trabalho. Assim, se o trabalhador ficar exposto durante 5 minutos, por exemplo, a 
radiação ionizante, e esta exposição se repetir 5 ou 6 vezes durante a jornada de 
trabalho, então seu tempo de exposição será de 25 ou 30 minutos (até 6,25% do total 
da jornada de trabalho), o que traduz a eventualidade do fenômeno. Se, entretanto, 
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ele se expõe ao mesmo agente durante 20 minutos e o ciclo se repete por 15 a 20 
vezes, passa a exposição total a contar com 300 a 400 min/dia (até 83,34% do total 
da jornada de trabalho), de trabalho, o que caracteriza uma situação de intermitência. 
Se ainda, a exposição se processa durante quase todo ou todo o dia de trabalho, sem 
interrupção, diz-se que a exposição é de natureza contínua (acima de 83,34% do total 
da jornada de trabalho). Saliba. Tuffi Messias (2013), ainda lembra que outro aspecto 
importante a ser lembrado é a ocorrência da exposição permanente a determinado 
agente somente em um dia da semana, ou seja, há uma intermitência semanal. 

 

O item 16.2.1 da NR 16 esclarece que o empregado poderá optar pelo adicional 
de insalubridade que porventura lhe seja devido e de acordo com o § 1° do artigo 74 
da Lei Municipal N° 2141/2003, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade 
e de periculosidade deverá optar por um deles. Ou seja, não poderá receber os dois 
adicionais (insalubridade e periculosidade) cumulativamente. 

 

De acordo com subitem 15.4.1 da norma NR 15 do MTE, a insalubridade poderá 
ser passível de neutralização com a adoção de medidas de ordem geral que 
conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou com a utilização 
de equipamentos de proteção individual. Da mesma, o § 2° do artigo 74 da Lei 
Municipal N° 2141/2003, de 20/11/2003, esclarece que o direito ao adicional de 
insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos 
que deram causa a sua concessão. No parágrafo único do artigo 75 desta lei 
municipal, a servidora ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a 
lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em 
local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. 

 

Conforme exposto no parágrafo anterior, fica clara a descaracterização 
temporária ou permanente da insalubridade e periculosidade, em alguns casos, como, 
por exemplo: 

 

1) Férias, licenças maternidade e médica e afastamentos temporários 
por outros motivos: se o funcionário ou servidor se encontra afastado de suas 
atribuições de cargo durante o período por qualquer um desses motivos não estando 
a disposição do Empregador, não existe exposição ao agente insalubre ou periculoso, 
não sendo, portanto, devido um desses adicionais, durante este período. Com a volta 
ao trabalho em condições insalubres ou periculosas, o adicional devido, volta a ser 
justificado. Por exemplo, o Gari do caminhão de lixo da Secretaria de Obras recebe 
insalubridade de 40% no exercício de seu cargo. Se ele entra de férias, então, durante 
o período de gozo dessas férias, ele não irá receber este adicional, uma vez que não 
existe exposição ao agente insalubre. No retorno ao trabalho, este adicional volta a 
ser pago. 

 

2) Local de trabalho não insalubre e/ou não periculoso: Se o 
funcionário ou servidor que recebia insalubridade ou periculosidade por laborar em 
local insalubre ou periculoso no exercício de seu cargo e passa a laborar em outro 
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local não insalubre ou não perigoso, este perde direito ao adicional de insalubridade, 
enquanto estiver afastado de suas atribuições do local de origem. Por exemplo, 
Enfermeiro do Hospital recebe insalubridade por trabalhar naquele local. Então, ela 
passa a laborar na Secretaria Municipal de Saúde ou outra repartição pública sem 
insalubridade neste mesmo cargo ou em cargo de confiança. Nesta nova situação, ele 
deverá ficar sem o adicional de insalubridade. Porém, se retornar a função anterior, 
em local de trabalho insalubre, este volta a receber o adicional devido. Um outro 
exemplo: o servidor recebe insalubridade de 40 % por trabalhar como Gari no 
caminhão de lixo. Por motivo de função readaptada, por exemplo, trabalhando agora 
no Hospital, onde se paga 20%, este colaborador, passará a receber 20% por 
trabalhar em nova função, onde se paga 20% e não mais os 40%, porque o agente 
insalubre mudou. 
 

Para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial a mesma 
deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – Regulamento 
Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, de 17/12/2002 
e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. Conforme colocado por Saliba, T.M 
(2013), a Súmula n° 198 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se a perícia 
caracterizar a atividade como insalubre, o segurado tem direito à aposentadoria 
especial, mesmo que a atividade não conste do regulamento previdenciário. 
 

Como informado, os laudos foram elaborados para o exercício do cargo em 
cada um dos estabelecimentos municipais. O Município, ao determinar pela aplicação 
ou não do adicional devido, deverá consultar o laudo pericial para cada um dos cargos 
existentes, por Estabelecimento. 

 

A caracterização ou descaracterização dos adicionais devidos poderá ser 
alterada, mediante outro levantamento ambiental com elaboração de novo laudo 
técnico por Engenheiro de Segurança do Trabalho, devidamente habilitado no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), após aplicações de medidas de 
proteção individual ou coletivas e alterações nos postos de trabalho que poderão 
neutralizar ou diminuir o contato ou exposição do colaborador com o agente insalubre 
ou periculoso. 

6 - LAUDOS DA CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE; 
PERICULOSIDADE E APOSENTADORIA ESPECIAL DOS CARGOS 
EXISTENTES POR ESTABELECIMENTO DO VOLUME 3 [PAÇO 
MUNICIPAL (GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA DE 
FINANÇAS/SECRETARIA DE GOVERNO) & SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL]. 

Conforme explicado anteriormente no item 2 deste laudo pericial, em virtude 
da extensão deste trabalho impondo limites de folhas para encadernação, este 
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documento será apresentado em 4 (quatro) volumes, estando todas as laudas 
assinadas e/ou rubricadas pelo Perito responsável. Neste volume (Volume 3 de 4), 
estarão os laudos das repartições públicas pertencentes a Gabinete do Prefeito; 
Secretaria Municipal de Finanças; Secretaria Municipal de Governo e da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Informamos que este documento trata apenas dos laudos de insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 

Este documento traz algumas (que não esgota o assunto) recomendações 
existentes em PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), AET (Análise Ergonômica de 
Trabalho), dentre outros programas ou projetos para implantação de medidas 
administrativas, de proteção coletiva e individual, visando a segurança no trabalho 
para os colaboradores sob responsabilidade do Município. Para maiores detalhes 
existentes nos programas mencionados ao longo deste laudo, o Município deverá 
contratar os serviços necessários de um Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
habilitado no CREA MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato 
Grosso do Sul). 

6.1 – INSTRUMENTAL, TÉCNICA ADOTADA E MÉTODO DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações quantitativas e qualitativas foram realizadas “in loco” para 
conhecimento das atividades rotineiras, de forma a identificar possíveis agentes 
nocivos presentes durante a atividade laboral. Todas as avaliações foram realizadas 
conforme recomendação das Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO. 

Durante a avaliação ambiental, observamos as possibilidades de exposição 
ocupacional, o modo de realização das tarefas, os equipamentos utilizados, as 
proteções coletivas e individuais oferecidas aos seus colaboradores, as medidas 
administrativas e a carga horária desenvolvida pelos funcionários da unidade 
municipal. 

As avaliações qualitativas foram realizadas por meio de entrevistas com os 
colaboradores do setor, observações visuais dos postos de trabalho, registros 
fotográficos e análise minuciosa das atividades desenvolvidas no estabelecimento 
municipal. 

As avaliações quantitativas foram realizadas simultaneamente com as 
avaliações qualitativas, da seguinte forma: 

6.1.1 – RUÍDO 

 A medição de ruído foi realizada por meio de medidores de níveis de pressão 
sonora e audiodosímetros calibrados das marcas e modelos: Quest Technologies 
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modelo 2100; Quest Technologies modelo Edge 5; Svanteck modelo SV 104 e 
calibradores acústicos Quest Technologies modelo QC-10 e Criffer modelo CR-2. 

 As leituras foram efetuadas na altura da zona auditiva do trabalhador exposto. 
 A calibração dos instrumentos de medição foi verificada antes e após cada 

medição por meio do Calibrador Acústico. 
 O critério adotado foi o dB(A), isto é, o instrumento de leitura operando no circuito 

de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW), para ruído contínuo ou 
intermitente. 

 Foi realizada a comparação dos valores obtidos no instrumento com os níveis de 
pressão sonora máximos permitidos em função do tempo de exposição a que fica 
submetido o trabalhador, de acordo com o Anexo n.º 1 da NR-15 da Portaria n.º 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e Decreto n.° 3.048/99 – Regulamento 
da Previdência Social / Anexo IV, com redação dada pelo Decreto n.º 4.882, de 2003. 

6.1.2 – CALOR E TEMPERATURA 

 A medição de calor e temperatura foi feita com o uso de medidores calibrados de 
stress térmico das marcas e modelos: Quest Technologies modelo Questemp 34 e 
Instrutherm modelo TGD-400. A medição foi efetuada no local de trabalho, à altura da 
região do corpo mais atingida. 

 Foi realizada a comparação do valor obtido (em IBUTG) com o estabelecido no 
Quadro n.o 1, Anexo 3, da NR-15, conforme atividade leve, moderada ou pesada e 
trabalho contínuo. 

 Para avaliação de temperatura em alguns postos de trabalho, principalmente, 
naqueles que possuem ambiente climatizado, foi utilizado o termo-higrómetro da marca 
e modelo Icel modelo HT-7020 e o multifuncional da marca Instrutemp modelo 
ITTHDLA-500, ambos calibrados. 

6.1.3 – ILUMINÂNCIA 

 A medição de iluminância foi feita com o uso do luxímetro Icel modelo LD-550 e 
do multifuncional Instrutemp modelo ITTHDLA-500, ambos calibrados. 
 A medição foi efetuada no campo de trabalho definido segundo a norma da ABNT 
NBR 5413, como sendo a região onde, para qualquer superfície nela situada, exigem-
se condições de iluminância apropriadas ao trabalho visual a ser realizado. Quando 
este campo de trabalho não for definido, entende-se como tal o nível referente a um 
plano horizontal a 0,75 m do piso. 
 

6.2 – LAUDOS: GABINETE DO PREFEITO 
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6.2.1 – UNIDADE MUNICIPAL: PAÇO MUNICIPAL E PRÉDIOS DO 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DAF; DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
/DEFESA CIVIL; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(CRAS) 

IDENTIFICAÇÃO: Gabinete do Prefeito 
ATIVIDADE: Administração Pública em Geral 
ENDEREÇOS: Paço Municipal (Avenida General Klinger, n° 405, Centro); 
Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF (Avenida Quinze de Novembro, 
n° 929, Centro); Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Defesa Civil (Rua 
Benjamin Constant, s/n°, Centro); Secretaria Municipal de Assistência Social (Avenida 
Quinze de Novembro, n° 1035, Centro); CRAS Ilda Gonçalves Macedo (Avenida 
Coronel Camisão, s/n°, Jardim Ouro Verde) 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 20/09/2017; 27/11/2017; 29/11/2017; 
02/02/2018; 20/02/2018 
 

PLANILHA: 
6.2.1.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Departamento de Arrecadação e Fiscal - DAF 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho em cada uma das unidades municipais acima 
identificadas para este cargo pelo Gabinete do Prefeito (item 9.2 deste laudo), as conclusões para 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial serão as mesmas em todos os setores de 
trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminância 
de 41,6 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 26,3°C regulada por ar 
condicionado. Atividade fixa em sala da Tributação/Planejamento com mobiliário (mesas e cadeiras) 
para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar trabalhos que envolvam a interpretação ne aplicação das leis e normas administrativas; 
redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; redigir 
pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios; relatar quanto ao aspecto redacional, ordens de sérvios instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros. Realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos 
sem ocorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de 
materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar 
levantamentos de bens patrimoniais. Eventualmente, realizar trabalhos datilográficos, operar com 
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terminai eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atuar na área de computação, orientar e 
acompanhar processos; executar outras tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

 

 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 
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 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO - DAF) NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e 
biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO - DAF) não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de 
exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO - DAF) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Agente Administrativo do Gabinete do Prefeito 
lotado no Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, sendo válido também 
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para os demais cargos administrativos (Assistentes e Auxiliares Administrativos, por 
exemplo) lotados no Paço Municipal e nos prédios da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos/Defesa Civil; da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 
CRAS, no que diz respeito às conclusões sobre insalubridade, periculosidade e 
aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA: 
6.2.1.2 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Assessor de Articulação com a 
Comunidade (Defesa Civil) 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
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Obs. 1: servidor lotado na Defesa Civil (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos) 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho em cada uma das unidades municipais acima 
identificadas para este cargo pelo Gabinete do Prefeito (item 9.2 deste laudo), as conclusões para 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial serão as mesmas em todos os setores de 
trabalho. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Servidor sem posto fixo de trabalho. Dispunha de uma sala na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos (sala da Defesa Civil) construída em pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, 
forro de PVC, iluminância de 748,0 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura 
de 24,1°C regulada por ar condicionado. Pode estar a disposição também no Paço Municipal. A sua 
atuação junto a Defesa Civil ocorre em casos extremos (enchentes, incêndios, etc) de maneira 
ocasional e que exijam a atuação da Prefeitura, com o trabalho deste servidor ocorrendo em áreas 
externas à Prefeitura, sujeito a condições climáticas diversas (sol, chuva, frio e calor), sendo algumas 
situações com riscos à sua segurança física. Para cada situação, deverá ser elaborado APR (Análise 
Preliminar de Riscos) dos riscos existentes (ambientais, ergonômicos e de acidentes) para aplicação 
das medidas de segurança coletiva e individual, com a participação de demais segmentos da 
sociedade (autoridades policiais, exército, bombeiros e equipes de unidades de saúde). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em Comissão pelo Gabinete do Prefeito para assessorar o Chefe do Poder Executivo 
Municipal em suas decisões quanto às medidas a serem adotadas para atendimento de emergências 
locais (enchentes, incêndios, etc). Atuar junto aos demais segmentos da sociedade no atendimento 
àqueles que necessitam dos órgãos públicos locais em situações extremas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Obs. 3: os agentes ambientais (físicos, químicos e biológicos) devem ser avaliados por APR (Análise 
Preliminar de Riscos) quando da ocorrência de situações extremas e as medidas de segurança 
coletiva e individual devem ser aplicadas antes do início das atividades. O servidor deverá passar 
por treinamentos e capacitações necessários ao atendimento de pessoas em situações de 
emergência, sendo alguns atendimentos permitidos somente a militares, bombeiros civis e militares 
e profissionais qualificados ou capacitados na área de saúde. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
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Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Elaboração de APR (Análise Preliminar de Riscos) para cada atendimento realizado pela 
Defesa Civil, não sendo permitido o início do atendimento sem antes o servidor adotar todos os 
cuidados necessários à sua segurança [uso de EPIs (protetor solar; touca árabe, botina ou bota de 
borracha, caneleira, luvas de proteção, óculos de proteção, capacete, colete salva vidas, roupagem 
de proteção, cinto de segurança, etc) e equipamentos de proteção coletiva]. 

• Elaborar PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e fazer o 
monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa. 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO COM A 
COMUNIDADE (DEFESA CIVIL) na unidade municipal GABINETE DO PREFEITO 
(DEFESA CIVIL) NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e 
biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO COM A 
COMUNIDADE (DEFESA CIVIL) na unidade municipal GABINETE DO PREFEITO 
(DEFESA CIVIL) não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de 
exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado, pois, suas atividades nessas áreas não 
ocorrem de modo contínuo e não tem atuação como bombeiro civil. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 
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a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE ARTICULAÇÃO COM A 
COMUNIDADE (DEFESA CIVIL) na unidade municipal GABINETE DO PREFEITO 
(DEFESA CIVIL) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 
do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 
 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANILHA: 

6.2.1.3 
UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Assessor de Comunicação 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado na sala do CPD e Imprensa no Paço Municipal 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
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Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminância de 173,0 lux 
(luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 23,3°C regulada por ar condicionado. 
Sala com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores e demais atividades 
administrativas e técnicas do setor. Ocasionalmente, faz serviços fora deste posto de trabalho 
(ambientes internos e externos deste e dos demais prédios, vias e logradouros públicos de áreas 
urbanas e rurais). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Estabelecer a comunicação da Prefeitura com a população e entidades públicas e privadas por meio 
da alimentação de informações públicas em sites, jornais e outros meios de comunicação. Fazer o 
registro das ações da Prefeitura Municipal e suas secretarias para conhecimento de todos os 
interessados. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Uso de protetor solar; boné ou touca árabe; camisa de manga comprida; calçado de 
segurança em áreas externas. 

• Elaborar PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e fazer o 
monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa. 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
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levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (CPD E IMPRENSA NO PAÇO MUNICIPAL) 
NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (CPD E IMPRENSA NO PAÇO MUNICIPAL) 
não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (CPD E IMPRENSA NO PAÇO MUNICIPAL) 
não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

 
 
 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
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Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA: 
6.2.1.4 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Assessor de Gabinete 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 02/02/2018; 20/02/2018. 
 

Obs. 1: servidor lotado no Paço Municipal (Salas da Chefia de Gabinete e do Setor de Compras) 
e no CRAS Ilda Gonçalves Macedo (Sala do Bolsa Família) 
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Obs. 2: independentemente do local de trabalho em cada uma das unidades municipais acima 
identificadas para este cargo pelo Gabinete do Prefeito (item 9.2 deste laudo), as conclusões para 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial serão as mesmas em todos os setores de 
trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Paço Municipal (Chefia de Gabinete e Setor de Compras): Repartição pública de pavimento único 
em alvenaria, piso granilite e cerâmico, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com 
iluminância de 152,0 lux (Chefia de Gabinete) e 161,0 lux (Setor de Compras) e climatização por ar 
condicionado com temperaturas entre 25,5°C e 26,0° C nessas salas com regulagem por ar 
condicionado. 
 

CRAS Ilda Gonçalves Macedo (Sala do Bolsa Família): Repartição pública de pavimento único 
em alvenaria, piso cerâmico, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 
149,5 lux e climatização por ar condicionado com temperatura de 27,7° C nessas salas com 
regulagem por ar condicionado. 
 

As atividades são fixas nas salas acima descritas com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de 
computadores e demais atividades administrativas. Eventualmente, há visitas domiciliares 
programadas do Assessor de Gabinete para averiguação “in loco” da situação do contemplado no 
programa social. O trânsito entre o CRAS e o domicílio do selecionado pelo Programa Bolsa Família 
é em veículos de passeio pertencente ao CRAS. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargos em comissão pertencentes ao Gabinete do Prefeito de apoio administrativo na Chefia do 
Gabinete (agendas do prefeito; controle de visitas; digitação; arquivos; atendimento público e 
telefônico, etc); Setor de Compras (atendimento público e telefônico; digitação; arquivos; pesquisa 
de preço; etc) e Programa Bolsa Família (gestão do programa bolsa família; cadastro de famílias, 
etc). 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
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• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 
e melhoria da qualidade de vida colaborador; 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE GABINETE nas unidades 
municipais GABINETE DO PREFEITO [PAÇO MUNICIPAL (CHEFIA DE GABINETE 
E SETOR DE COMPRAS) E CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO (SALA DO 
BOLSA FAMÍLIA)] NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e 
biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 
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 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE GABINETE nas unidades 
municipais GABINETE DO PREFEITO [PAÇO MUNICIPAL (CHEFIA DE GABINETE 
E SETOR DE COMPRAS) E CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO (SALA DO 
BOLSA FAMÍLIA)] não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de 
exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
 
 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 
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 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE GABINETE nas unidades 
municipais GABINETE DO PREFEITO [PAÇO MUNICIPAL (CHEFIA DE GABINETE 
E SETOR DE COMPRAS) E CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO (SALA DO 
BOLSA FAMÍLIA)] não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Assessor de Gabinete do Gabinete do Prefeito 
lotado no Paço Municipal (Sala da Chefia do Gabinete e Sala do Setor de Compras) 
e no CRAS (Sala do Bolsa Família), sendo válido também para os demais cargos 
administrativos lotados no Paço Municipal e CRAS, no que diz respeito às conclusões 
sobre insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 

 
 

PLANILHA: UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
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6.2.1.5 CARGO/FUNÇÃO: Assessor Especial para Assuntos 
Externos 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018. 
 

Obs. 1: servidor lotado no Paço Municipal (Chefia de Gabinete e Setor de Licitação) 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho em cada uma das unidades municipais acima 
identificadas para este cargo pelo Gabinete do Prefeito (item 9.2 deste laudo), as conclusões para 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial serão as mesmas em todos os setores de 
trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Paço Municipal (Chefia de Gabinete e Setor de Licitação): Repartição pública de pavimento único 
em alvenaria, piso granilite e cerâmico, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com 
iluminância de 152,0 lux (Chefia de Gabinete) e 517,0 lux (Setor de Compras) e climatização por ar 
condicionado com temperaturas entre 24,8°C e 25,5° C nessas salas com regulagem por ar 
condicionado. 
 

As atividades são fixas nas salas acima descritas com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de 
computadores e demais atividades administrativas. Havia um Assessor Especial para Assuntos 
Externos que ficava em áreas externas à Prefeitura (áreas urbanas e rurais) do município, sem posto 
fixo de trabalho, que no entanto, permanecia a disposição do Gabinete do Prefeito no Paço Municipal 
quando não em serviços externos. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargos em comissão pertencentes ao Gabinete do Prefeito de apoio administrativo na Chefia do 
Gabinete (agendas do prefeito; controle de visitas; digitação; arquivos; atendimento público interno 
e externo, etc) e Setor de Licitação (atendimento público e telefônico; digitação; arquivos; 
participação em processos licitatórios; julgamento de propostas; finalização de contratos; etc). 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
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• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS 
EXTERNOS nas unidades municipais GABINETE DO PREFEITO [PAÇO 
MUNICIPAL (CHEFIA DE GABINETE E SETOR DE LICITAÇÃO)] NÃO OCORRE 
com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
 
 
 
 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 
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a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS 
EXTERNOS nas unidades municipais GABINETE DO PREFEITO [PAÇO 
MUNICIPAL (CHEFIA DE GABINETE E SETOR DE LICITAÇÃO)] não ocorre sob 
condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
 
 
 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 
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a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS 
EXTERNOS nas unidades municipais GABINETE DO PREFEITO [PAÇO 
MUNICIPAL (CHEFIA DE GABINETE E SETOR DE LICITAÇÃO)] não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Assessor Especial para Assuntos Externos lotado 
no Paço Municipal (Sala da Chefia do Gabinete e Sala do Setor de Licitação), sendo 
válido também para os demais cargos administrativos lotados no Paço Municipal no 
que diz respeito às conclusões sobre insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 

 
 

PLANILHA: UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
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6.2.1.6 CARGO/FUNÇÃO: Chefe de Gabinete 
Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018. 
 

Obs. 1: servidor lotado no Paço Municipal (Chefia de Gabinete) 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Paço Municipal (Chefia de Gabinete e Setor de Compras): Repartição pública de pavimento único 
em alvenaria, piso granilite, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 
152,0 lux e climatização por ar condicionado com temperaturas entre 25,5°C nessa sala com 
regulagem por ar condicionado. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em comissão pertencente ao Gabinete do Prefeito de apoio administrativo na Chefia do 
Gabinete (agendas do prefeito; controle de visitas; digitação; arquivos; atendimento público e 
telefônico, etc). 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
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vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE GABINETE na unidade municipal 
GABINETE DO PREFEITO [PAÇO MUNICIPAL (CHEFIA DE GABINETE)] NÃO 
OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE GABINETE na unidade municipal 
GABINETE DO PREFEITO [PAÇO MUNICIPAL (CHEFIA DE GABINETE)] não 
ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 



 
 44 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE GABINETE na unidade municipal 
GABINETE DO PREFEITO [PAÇO MUNICIPAL (CHEFIA DE GABINETE)] não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.7 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador de Política para as 
Mulheres 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho em cada uma das unidades municipais acima 
identificadas para este cargo pelo Gabinete do Prefeito (item 9.2 deste laudo), as conclusões para 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial serão as mesmas em todos os setores de 
trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, iluminância de 
109,8 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura natural de 28,2°C variável de 
acordo com as condições climáticas locais. Atividade fixa em sala da Secretaria Municipal de 
Assistência Social com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores e demais atividades 
administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em Comissão do Gabinete de Prefeito que se encontrava em funcionamento na Secretaria 
Municipal de Assistência Social visando a coordenação da política de proteção a mulheres vítimas 
de violência domiciliar, trabalhista e social. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não são necessários 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Climatização de todos os ambientes administrativos para melhor conforto térmico. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DE POLÍTICA PARA AS 
MULHERES na unidade municipal GABINETE DO PREFEITO (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NÃO OCORRE com exposição a agentes 
físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DE POLÍTICA PARA AS 
MULHERES na unidade municipal GABINETE DO PREFEITO (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DE POLÍTICA PARA AS 
MULHERES na unidade municipal GABINETE DO PREFEITO (SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Coordenador de Política para as Mulheres do 
Gabinete do Prefeito lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo 
válido também para os demais cargos administrativos lotados no Paço Municipal e 
nos prédios da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS, no que diz 
respeito às conclusões sobre insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.8 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador Geral de Controle 
Interno 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018. 
 

Obs. 1: servidor lotado no Paço Municipal (Controladoria Interna) 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Paço Municipal (Controladoria Interna): Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso 
cerâmico, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 194,9 lux e 
climatização por ar condicionado com temperaturas entre 24,2°C nessa sala com regulagem por ar 
condicionado. Posto fixo de trabalho com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores 
e tarefas administrativas do setor. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em comissão pertencente ao Gabinete do Prefeito de natureza administrativa e técnica na 
Controladoria Interna da Prefeitura com a finalidade de realizar auditorias preventivas internas e 
interagir com os responsáveis pela aplicação dos recursos públicos. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR GERAL DE CONTROLE 
INTERNO na unidade municipal PAÇO MUNICIPAL (CONTROLADORIA INTERNA) 
NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR GERAL DE CONTROLE 
INTERNO na unidade municipal PAÇO MUNICIPAL (CONTROLADORIA INTERNA) 
não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR GERAL DE CONTROLE 
INTERNO na unidade municipal PAÇO MUNICIPAL (CONTROLADORIA INTERNA) 
não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.9 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Diretor de Departamento 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no Departamento de Meio Ambiente instalado no prédio do Departamento 
de Arrecadação e Fiscal - DAF 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho em cada uma das unidades municipais acima 
identificadas para este cargo pelo Gabinete do Prefeito (item 9.2 deste laudo), as conclusões para 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial serão as mesmas em todos os setores de 
trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminância 
de 133,4 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 24,2°C regulada por ar 
condicionado. Atividade fixa em sala do Departamento de Meio Ambiente que se encontrava no 
prédio do Departamento de Arrecadação e Fiscal com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de 
computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atividades administrativas e técnicas para regularização de empreendimentos públicos diversos 
junto aos órgãos ambientais do estado e do governo federal, com projetos de licenciamento 
ambiental; plano de recuperação de áreas degradadas (PRADA); vistorias, laudos e pareceres 
técnicos diversos de acordo com a legislação ambiental. Outras atividades pertinentes à atuação do 
Engenheiro Ambiental.  

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
INSTALADO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO) NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e 
biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
INSTALADO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO) não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de 
exposição permanente a: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
INSTALADO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 
do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.10 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Engenheiro Civil 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Departamento de Arrecadação e Fiscal - DAF 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho em cada uma das unidades municipais acima 
identificadas para este cargo pelo Gabinete do Prefeito (item 9.2 deste laudo), as conclusões para 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial serão as mesmas em todos os setores de 
trabalho. 
 

Obs. 3: eventualmente, poderá também haver serviços em áreas externas ao seu posto fixo de 
trabalho tais como: prédios públicos e privados em construção ou já finalizados; vias e logradouros 
públicos estando sujeito a condições climáticas variáveis e situações específicas de riscos, devendo, 
pois, ser elaborada a APR (Análise Preliminar de Riscos) para identificação dos riscos existentes e 
da tomada de decisões quanto às proteções coletiva e individual. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminância 
de 41,6 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 26,3°C regulada por ar 
condicionado. Atividade a maior parte do tempo em sala da Tributação/Planejamento com mobiliário 
(mesas e cadeiras) para uso de computadores e demais atividades administrativas e técnicas. 
Poderá haver atividades profissionais em locais externos a este posto de trabalho em áreas urbanas 
e rurais de domínio público ou privado em fases diversas do empreendimento (com reformas, 
construções, ampliações ou já concluídos) de construções prediais; praças; ruas e avenidas; etc. 
Poderá haver exposição solar; ao ruído e outros agentes ambientais dentro dos limites de tolerância 
previstos na norma regulamentadora NR 15 do Ministério do Trabalho e a riscos de acidentes. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição de cargos da Prefeitura, o Engenheiro Civil poderá: elaborar estudos e projetos de 
obras públicas; promover estudos e levantamentos topográficos; especificar os equipamentos 
necessários e materiais para as obras públicas; participar de processos licitatórios de obras e 
serviços de engenharia; executar serviços de construção, conservação e recuperação de rodovias 
municipais; elaborar e manter atualizado o cronograma físico-financeiro de obras e serviços de 
engenharia; efetuar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos de obras no 
município; controlar os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos; 
supervisionar as atividades relativas às confecção de artefatos de cimento; supervisionar, coordenar 
e orientar tecnicamente; executar estudo, planejamento, projeto e especificação; executar estudo de 
viabilidade técnico-econômico; prestar assistência, assessoria e consultoria; dirigir obras e serviços 
técnicos; realizar ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e 
extensão; elaborar orçamento; efetuar a padronização, mensuração e controle de qualidade; 
conduzir equipe de instalação, montagem, operação, recurso de manutenção; operar e realizar 
manutenção de equipamento e instalação; fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de 
suas atividades; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência; executar 
outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Obs. 4: a identificação dos riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes deverá ser realizada 
mediante APR (Análise Preliminar de Riscos) em cada atividade/etapa de serviços realizados por 
este servidor. Na data dos levantamentos ambientais, não haviam atividades externas ao posto de 
trabalho avaliado. De qualquer forma, a exposição aos possíveis agentes ambientais deverá ocorrer 
de forma eventual e dentro dos limites de tolerância da norma regulamentadora NR 15 do MTE e 
exposto a riscos de acidentes diversos: queda de materiais; impacto de materiais no olho; pisadas 
em pregos; atropelamentos; etc. E para todos os casos, mesmo sem a caracterização da 
insalubridade, deverão ser utilizados os EPIs, necessários a sua proteção, conforme a APR as ser 
realizada. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Para a adoção de medidas de proteção coletiva e individual (EPIs) visando a proteção do 
servidor deverá ser realizado a APR (Análise Preliminar de Riscos) entre eles: protetor auricular; 
óculos de proteção contra impactos de partículas e insolação; touca ou boné árabe; protetor solar; 
uniforme de manga comprida; botina de segurança e capacete de segurança. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENGENHEIRO CIVIL na unidade municipal 
GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO - DAF) NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e 
biológicos considerados insalubres. 
 A exposição aos agentes ambientais (ruído, radiação solar e calor) é apenas 
eventual, pois, não existe prestação contínua de serviços em locais com os riscos 
ambientais que caracterizariam adicionais de insalubridade, periculosidade e 
aposentadoria especial. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENGENHEIRO CIVIL na unidade municipal 
GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO - DAF) não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de 
exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ENGENHEIRO CIVIL na unidade municipal 
GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO - DAF) não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

 



 
 60 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Engenheiro Civil do Gabinete do Prefeito lotado no 
Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF, sendo válido também para os 
demais cargos administrativos e técnicos lotados no Paço Municipal e nos prédios da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Defesa Civil, no que diz respeito 
às conclusões sobre insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.11 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Prefeito Municipal 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Paço Municipal (Gabinete do Prefeito) 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminância de 45,5 lux (luz 
natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 23,7°C regulada por ar condicionado. 
Mobiliário (mesas e cadeiras) para as atribuições inerentes ao cargo máximo da Prefeitura, reuniões 
de equipe, políticas e de cortesia. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Administrar o município de modo que os serviços básicos necessários ao bem-estar da população 
sejam garantidos dentro do orçamento disponível. Gerir os recursos financeiros do município 
(receitas e despesas); Garantir o pagamento do funcionalismo público, fornecedores, prestadores de 
serviço e outros; Buscar junto aos governos estadual, federal e iniciativa privada, os investimentos 
necessários para a melhoria de qualidade de vida da população. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 

regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PREFEITO MUNICIPAL na unidade municipal 
GABINETE DO PREFEITO (PAÇO MUNICIPAL) NÃO OCORRE com exposição a 
agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PREFEITO MUNICIPAL na unidade municipal 
GABINETE DO PREFEITO (PAÇO MUNICIPAL) não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PREFEITO MUNICIPAL na unidade municipal 
GABINETE DO PREFEITO (PAÇO MUNICIPAL) não expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 



 
 64 

PLANILHA: 
6.2.1.12 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Procurador Jurídico 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018. 
 

Obs. 1: servidor lotado no Paço Municipal (Procuradoria Jurídica) 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Paço Municipal (Procuradoria Jurídica): Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso 
cerâmico, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 157,7 lux e 
climatização por ar condicionado com temperaturas entre 24,9°C nessa sala com regulagem por ar 
condicionado. Posto fixo de trabalho com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores 
e tarefas administrativas e técnicas do setor. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em comissão pertencente ao Gabinete do Prefeito na Procuradora Jurídica da Prefeitura com 
a finalidade de representação judicial e extrajudicial do Município e promover o assessoramento 
jurídico da Administração Pública Municipal direta e indireta. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 



 
 65 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PROCURADOR JURÍDICO na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL (PROCURADORIA JURÍDICA) NÃO OCORRE com 
exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PROCURADOR JURÍDICO na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL (PROCURADORIA JURÍDICA) não ocorre sob 
condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 



 
 66 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PROCURADOR JURÍDICO na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL (PROCURADORIA JURÍDICA) não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.13 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Secretária Categoria ADI Nível 1 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018. 
 

Obs. 1: servidor lotado no Paço Municipal (Procuradoria Jurídica) 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Paço Municipal (Procuradoria Jurídica): Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso 
cerâmico, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 157,7 lux a 358,0 lux 
e climatização por ar condicionado com temperaturas entre 24,9°C nessa sala com regulagem por 
ar condicionado. Posto fixo de trabalho com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores 
e tarefas administrativas e técnicas do setor. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atividades de apoio administrativo (recepção; digitação; organização; arquivamento, etc) na 
Procuradora Jurídica da Prefeitura. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
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vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIA CATEGORIA ADI NÍVEL 1 na 
unidade municipal PAÇO MUNICIPAL (PROCURADORIA JURÍDICA) NÃO 
OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIA CATEGORIA ADI NÍVEL 1 na 
unidade municipal PAÇO MUNICIPAL (PROCURADORIA JURÍDICA) não ocorre sob 
condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIA CATEGORIA ADI NÍVEL 1 na 
unidade municipal PAÇO MUNICIPAL (PROCURADORIA JURÍDICA) não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.14 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Técnico de Controle Interno 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018. 
 

Obs. 1: servidor lotado no Paço Municipal (Controladoria Interna) 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Paço Municipal (Controladoria Interna): Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso 
cerâmico, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 194,9 lux e 
climatização por ar condicionado com temperaturas entre 24,2°C nessa sala com regulagem por ar 
condicionado. Posto fixo de trabalho com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores 
e tarefas administrativas do setor. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em comissão pertencente ao Gabinete do Prefeito de natureza administrativa e técnica na 
Controladoria Interna da Prefeitura junto ao Coordenador do Setor com a finalidade de realizar 
auditorias preventivas internas e interagir com os responsáveis pela aplicação dos recursos públicos. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO na 
unidade municipal PAÇO MUNICIPAL (CONTROLADORIA INTERNA) NÃO 
OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO na 
unidade municipal PAÇO MUNICIPAL (CONTROLADORIA INTERNA) não ocorre 
sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO na 
unidade municipal PAÇO MUNICIPAL (CONTROLADORIA INTERNA) não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.15 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Vice Prefeito Municipal 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Paço Municipal (Gabinete do Prefeito) 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Ambientes internos da repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, laje, luz 
natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperaturas reguladas por ar condicionado (entre 23 e 
24°C). Mobiliário (mesas e cadeiras) para as atribuições inerentes ao cargo, reuniões de equipe, 
políticas e de cortesia. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Administrar o município na ausência do prefeito de modo que os serviços básicos necessários ao 
bem-estar da população sejam garantidos dentro do orçamento disponível. Gerir os recursos 
financeiros do município (receitas e despesas); Garantir o pagamento do funcionalismo público, 
fornecedores, prestadores de serviço e outros; Buscar junto aos governos estadual, federal e 
iniciativa privada, os investimentos necessários para a melhoria de qualidade de vida da população. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 

regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VICE PREFEITO MUNICIPAL na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (PAÇO MUNICIPAL) NÃO OCORRE com 
exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VICE PREFEITO MUNICIPAL na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (PAÇO MUNICIPAL) não ocorre sob condições 
de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VICE PREFEITO MUNICIPAL na unidade 
municipal GABINETE DO PREFEITO (PAÇO MUNICIPAL) não expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.16 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Vigia 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Paço Municipal 
 

Obs. 2: as conclusões em relação a insalubridade e periculosidade para o Vigia lotado no Paço 
Municipal podem também ser aplicáveis aos vigias pertencentes ao Gabinete do Prefeito que 
possam estar em outras unidades administrativas da Prefeitura. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Paço Municipal onde funciona a unidade administrativa do município em pavimento único construído 
em alvenaria; piso cerâmico e granilite; climatizado em sua maioria sem a presença de agentes 
ambientais (físicos, químicos e biológicos) que possam caracterizar a insalubridade e de agentes 
periculosos que possam caracterizar a periculosidade.  
 

Não se trata de vigilância armada. Não está enquadrada entre aquelas previstas no Inciso II, 
acrescentado ao Artigo 193 da CLT pela Lei n° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria n° 1885 de 
02/12/2013 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Prestar serviços de vigilância noturna e diurna nas unidades municipais da Prefeitura, zelar pelo 
ambiente e equipamentos do trabalho e executar atividades correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RIS-COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 

regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 
• Água potável e fresca. 
• Cozinha/copa para café, sucos, lanches e outras refeições no local. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: boné ou touca árabe; botina de segurança; 
camisa manga comprida; capa de chuva. 
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• Lanterna para os funcionários em período noturno. 
• Telefones celular ou fixo a disposição do Vigia para contato com autoridades policiais em 

caso de alguma ocorrência extrema. 
• Curso de Defesa Pessoal aos Vigias. 
• Instalação de alarmes sonoros e câmaras de vigilância para maior segurança desses 

patrimônios. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELO GABINETE DO PREFEITO NÃO OCORRE com exposição a 
agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho (MTE). 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do MTE. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELO GABINETE DO PREFEITO não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado, pois, não se trata de atividade 
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armada e geralmente, por se tratar de município de pequeno porte e de baixos índices 
de violência, não existe risco acentuado, e nem exposição de modo permanente a 
roubos e outras espécies de violência física. Em caso de risco ou suspeita que coloque 
em risco a sua segurança e do patrimônio, o Colaborador entra em contato imediato 
com as autoridades policiais, deixando que estas intervenham sobre o ocorrido. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013. Este 
artigo 193 da CLT tem a seguinte redação: “São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial”. Em situações gerais e normais de trabalho, não 
existe exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de 
violência física em suas atividades por se tratar de um município com baixos índices 
de violência, população ordeira e atividade e ambiente de trabalho pouco visado para 
situações de roubo ou outro tipo de violência (tais como bancos e outros locais de alto 
valor agregado), não implicando, também, em risco acentuado ao colaborador. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELO GABINETE DO PREFEITO não expõe o colaborador aos agentes 
de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Vigia em exercício deste cargo/função no Paço 
Municipal. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Para cada um desses 
colaboradores, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para caracterização ou 
não dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.2.1.17 

UNIDADE MUNICIPAL: Gabinete do Prefeito (Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Paço Municipal 
 

Obs. 2: este laudo poderá também ser aplicado para demais servidores com funções de copa e 
limpeza, como por exemplo: auxiliar de serviços gerais. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico e granilite; laje e forro de 
madeira, iluminância variável conforme o ambiente e condições de nebulosidade e uso de lâmpadas 
ou abertura de janelas e portas com luz natural e/ou artificial (lâmpada fluorescente) e temperatura 
variável de acordo com condições climáticas locais com ventilação natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com recepção; repartições de natureza administrativa e política pertencentes ao 
Gabinete do Prefeito; Secretaria de Governo e Secretaria de Finanças. A colaboradora não possui 
posto fixo de trabalho, devendo laborar em todos os setores desta unidade municipal. Faz uso de 
baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos manuais de limpeza. Dispõe de um 
fogão de uso apenas eventual para café, chá e aquecimento de outros alimentos, não existindo 
cozimento no local e sem exposição contínua a fonte artificial de calor. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal. Eventualmente, fazer o serviço de copa (preparo de café 
ou chá, servir água fresca a colegas de trabalho e visitas). 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Álcool 

De modo Eventual 
e intermitente, 

estando abaixo do 
limite de tolerância 
de 1480 mg/m³ da 

NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual 
e intermitente, com 
limite de exposição 

não aplicável na 
NR 15 e normas 

técnicas 
internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual 
e intermitente, com 
limite de exposição 

não aplicável na 
NR 15 e normas 

técnicas 
internacionais. 
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Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto variável 
de acordo com a marca 
e fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual 
e intermitente, com 
limite de exposição 

não aplicável na 
NR 15 e normas 

técnicas 
internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Água sanitária 

De modo Eventual 
e intermitente, 

estando abaixo do 
limite de tolerância 
de 2,3 mg/m³ da 

NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear ***Qualitativa Sabões e 

detergentes 

Eventual e 
intermitente e 

abaixo do limite de 
tolerância de 3,0 
mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Qualitativa Sabões e 
detergentes 

Eventual e 
intermitente e 

abaixo do limite de 
tolerância de 2,0 
mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos ***Qualitativa 

Lixo e limpeza 
de banheiros 

De modo eventual. 
Não tem 

enquadramento no 
anexo 14 da NR 

15. 
*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Copa/cozinha para café, lanches e água potável e fresca; 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Calçado tipo bota PVC (CA 3151/88) 
• Luva (CA apagado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
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• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs: calçado tipo bota; luva 
nitrílica, PVC ou borracha; avental de silicone ou outro material impermeável; óculos de proteção 
contra impacto de partículas, máscara semi-facial filtrante). O uso deverá ser obrigatório. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELO GABINETE DO PREFEITO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Não consideráveis. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita de luvas no uso 
dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15. Por estes motivos, a atividade não é enquadrada entre aquelas 
previstas no Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELO GABINETE DO PREFEITO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELO GABINETE DO PREFEITO não expõe o colaborador aos agentes 
de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Zelador, Gari e Auxiliar de Serviços Gerais em 
exercício destes cargos/funções, exclusivamente nesta unidade municipal. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
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funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.3 – LAUDOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
 

6.3.1 – UNIDADE MUNICIPAL: PAÇO MUNICIPAL E PRÉDIO DO 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DAF. 

IDENTIFICAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças 
ATIVIDADE: Administração Pública em Geral 
ENDEREÇOS: Paço Municipal (Avenida General Klinger, n° 405, Centro) e 
Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF (Avenida Quinze de Novembro, 
n° 929, Centro) 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

PLANILHA: 
6.3.1.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Finanças 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado na sala da Contabilidade no Paço Municipal 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no DAF ou no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso granilite, laje, iluminância de 96,8 a 116,7 
lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 24,9°C regulada por ar 
condicionado. Atividade fixa na sala da contabilidade no Paço Municipal com mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar trabalhos que envolvam a interpretação ne aplicação das leis e normas administrativas; 
redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; redigir 
pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios; relatar quanto ao aspecto redacional, ordens de sérvios instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros. Realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos 
sem ocorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de 
materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar 
levantamentos de bens patrimoniais. Eventualmente, realizar trabalhos datilográficos, operar com 
terminai eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atuar na área de computação, orientar e 
acompanhar processos; executar outras tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SALA DA CONTABILIDADE NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NÃO OCORRE com exposição a agentes 
físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
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 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SALA DA CONTABILIDADE NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SALA DA CONTABILIDADE NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Agente Administrativo na sala da contabilidade no 
Paço Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Finanças, sendo válido também 
para os demais cargos administrativos (Assistentes e Auxiliares Administrativos, por 
exemplo) lotados nos prédios do Paço Municipal e do DAF, no que diz respeito às 
conclusões sobre insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.2 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Finanças 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado nas salas da Secretaria Municipal de Finanças e na Baixa de Sistemas no 
Paço Municipal 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no DAF ou no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso granilite, laje, iluminância de 96,8 a 116,7 
lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 24,9°C regulada por ar 
condicionado. Atividade fixa na sala da contabilidade no Paço Municipal com mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Digitação de documentos, elaboração de planilhas; controle de frequência de servidores; controle 
patrimonial; recebimento e controle dos saldos de materiais adquiridos; coordenar e executar 
trabalhos relacionados com a organização e atualização de arquivos e fichários; redigir instruções, 
ordens de serviço; minutas de cartas. Ofícios; memorandos e atos administrativos sobre assuntos 
do órgão; coordenar, controlar e executar o cadastramento dos bens de caráter permanente; auxiliar 
o pessoal técnico na definição de objetivos e  no planejamento administrativo do órgão; auxiliar e 
propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, bem como métodos e 
técnicas de trabalho; executar trabalhos relativos a balancetes, análises e controles estatísticos; 
executar serviços de cadastro em geral, manutenção e organização de arquivos cadastrais, 
microfilmagem e equipamento específico; executar serviços de análise e encaminhamento de 
processos, pesquisa legislativa e jurisprudencial; organizar e controlar os serviços de recepção; 
encaminhamento de documentos e correspondências em geral; secretariar autoridades de hierarquia 
superior, redigindo expedientes relacionados as suas atividades; integrar-se em projetos de 
pesquisa, levantamento de dados e diagnósticos, emprestando apoio administrativo necessário; 
fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades e executar outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E BAIXA DE 
SISTEMAS NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E BAIXA DE 
SISTEMAS NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E BAIXA DE 
SISTEMAS NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Assistente Administrativo nas salas da Secretaria 
Municipal de Finanças e Baixa de Sistema no Paço Municipal a serviço da Secretaria 
Municipal de Finanças, sendo válido também para os demais cargos administrativos 
(Agentes e Auxiliares Administrativos, por exemplo) lotados nos prédios do Paço 
Municipal e do DAF, no que diz respeito às conclusões sobre insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.3 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Finanças 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Agente de Fiscalização 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Departamento de Arrecadação e Fiscalização - DAF 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no DAF ou no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação 
natural e artificial entre 46,6 e 66,5 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura 
de 26,1°C regulada por ar condicionado com salas para atendimento ao público. Mobiliário (mesas 
e cadeiras) para uso de computadores, atendimento ao público e demais atividades administrativas. 
Ocasionalmente, serviços em áreas externas ao DAF (prédios comerciais de diferentes ramos, 
industriais e residenciais da iniciativa privada; feiras; calçadas; praças e outros espaços de uso 
público, visando a fiscalização de ambulantes. O trânsito é realizado em motos da prefeitura ou a pé 
dependendo da distância a ser percorrida. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Auxiliar na fiscalização de estabelecimentos comerciais, industriais, residenciais e patrimoniais; 
efetuar diligências examinando documentos legais das empresas; realizar levantamentos internos, 
preenchendo fichas e outros documentos; atender o público em geral, prestando informações; 
auxiliar na fiscalização de reformas de estabelecimentos residenciais, comerciais e industriais, 
verificando se possuem o alvará expedido pela prefeitura; vistoriar os imóveis em fase de 
acabamento para a expedição do “habite-se”; auxiliar nos processos de autuação e notificação de 
contribuintes que cometeram infração; elaborar relatórios de vistorias; executar tarefas referentes ao 
controle e fiscalização sobre o horário do comércio; autuar ambulantes e comerciantes que exerçam 
atividades sem a devida licença; auxiliar na fiscalização de estabelecimentos comerciais, feiras, 
bares, restaurantes, hotéis e similares, para verificar a higiene e as condições de segurança; atender 
as reclamações do público em geral, quanto a situações que possam prejudicar o seu bem estar, 
segurança e tranquilidade com relação a sua residência, fiscalizando e fazendo cumprir o Código de 
Posturas e executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 



 
 95 

• A moto se achava em boas condições e atendia exigências do DETRAN. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Em caso de serviços externos ao DAF disponibilizar de forma imediata, gratuita e regular: 
camisa de manga comprida; touca árabe; protetor solar; botina de proteção e capa de chuva, sendo 
obrigatório o uso desses EPIs. 

• Equipar as motos com mata cachorro e corta fio para segurança do condutor. 
• Priorizar a maior parte dos serviços externos em horários de menor exposição solar e 

amplitude térmica. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO na unidade 
municipal DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL - DAF A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NÃO OCORRE com exposição a agentes 
físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
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 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO na unidade 
municipal DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL - DAF A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE DE FISCALIZAÇÃO na unidade 
municipal DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL - DAF A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 
 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.4 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Finanças 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Auditor Fiscal de Tributos 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Departamento de Arrecadação e Fiscalização - DAF 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no DAF ou no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação 
natural e artificial entre 46,6 e 66,5 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura 
de 26,1°C regulada por ar condicionado com salas para atendimento ao público. Mobiliário (mesas 
e cadeiras) para uso de computadores, atendimento ao público e demais atividades administrativas. 
Ocasionalmente, serviços em áreas externas ao DAF (prédios comerciais de diferentes ramos, 
industriais e residenciais da iniciativa privada; feiras; calçadas; praças e outros espaços de uso 
público, visando a fiscalização de ambulantes. O trânsito é realizado em motos da prefeitura ou a pé 
dependendo da distância a ser percorrida. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Fiscalizar estabelecimentos comerciais, industriais e residenciais e patrimoniais; efetuar diligências, 
examinando documentos legais das empresas; examinar processo emitindo pareceres; realizar 
levantamentos internos preenchendo fichas e outros documentos; atender o público em geral, 
prestando informações; realizar cálculos de multas e infrações; emitir laudos de infração e intimação 
de acordo com as irregularidades encontradas; vistoriar imóveis em construção, verificando se os 
projetos estão aprovados e com a devida licença; fiscalizar as reformas de estabelecimentos 
residenciais, comerciais e industriais, verificando se possuem o alvará expedido pela prefeitura, 
vistoriar os imóveis em fase de acabamento para a expedição do “habite-se”; autuar e notificar os 
contribuintes que cometerem infração; elaborar relatórios de vistorias; executar tarefas referentes ao 
controle e fiscalização sobre o horário do comércio; autuar ambulantes e comerciantes que exercem 
atividades sem a devida licença; fiscalizar os estabelecimentos comerciais, feiras, bares, 
restaurantes, hotéis e similares, para verificar a higiene e as condições de segurança; atender as 
reclamações do público em geral quanto a situações que possam prejudicar o seu bem estar, 
segurança e tranquilidade com relação a sua residência, fiscalizando e fazendo cumprir o Código de 
Posturas, executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
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• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 
• A moto se achava em boas condições e atendia exigências do DETRAN. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Em caso de serviços externos ao DAF disponibilizar de forma imediata, gratuita e regular: 
camisa de manga comprida; touca árabe; protetor solar; botina de proteção e capa de chuva, sendo 
obrigatório o uso desses EPIs. 

• Equipar as motos com mata cachorro e corta fio para segurança do condutor. 
• Priorizar a maior parte dos serviços externos em horários de menor exposição solar e 

amplitude térmica. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS na unidade 
municipal DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL - DAF A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NÃO OCORRE com exposição a agentes 
físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
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 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS na unidade 
municipal DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL - DAF A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS na unidade 
municipal DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL - DAF A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 
 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.5 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Finanças 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Departamento de Arrecadação e Fiscalização - DAF 
 

Obs. 2: este laudo poderá também ser aplicado para demais servidores com funções de copa e 
limpeza, como por exemplo: zeladores, garis e trabalhadores braçais quanto a insalubridade e 
periculosidade. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico; forro de madeira, iluminância 
variável conforme o ambiente e condições de nebulosidade e uso de lâmpadas ou abertura de 
janelas e portas com luz natural e/ou artificial (lâmpada fluorescente) e temperatura variável de 
acordo com condições climáticas locais com ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado) com 
repartições de natureza administrativa e de atendimento ao público pela Secretaria Municipal de 
Finanças. A colaboradora não possui posto fixo de trabalho, devendo laborar em todos os setores 
desta unidade municipal. Faz uso de baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos 
manuais de limpeza. Dispõe de uma cozinha, não existindo cozimento no local e sem exposição a 
fonte artificial de calor. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal. Eventualmente, fazer o serviço de copa (café e chá). 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Álcool 

De modo Eventual 
e intermitente, 

estando abaixo do 
limite de tolerância 
de 1480 mg/m³ da 

NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual 
e intermitente, com 
limite de exposição 

não aplicável na 
NR 15 e normas 

técnicas 
internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual 
e intermitente, com 
limite de exposição 

não aplicável na 
NR 15 e normas 

técnicas 
internacionais. 
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Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto variável 
de acordo com a marca 
e fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual 
e intermitente, com 
limite de exposição 

não aplicável na 
NR 15 e normas 

técnicas 
internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Água sanitária 

De modo Eventual 
e intermitente, 

estando abaixo do 
limite de tolerância 
de 2,3 mg/m³ da 

NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear ***Qualitativa Sabões e 

detergentes 

Eventual e 
intermitente e 

abaixo do limite de 
tolerância de 3,0 
mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Qualitativa Sabões e 
detergentes 

Eventual e 
intermitente e 

abaixo do limite de 
tolerância de 2,0 
mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos ***Qualitativa 

Lixo e limpeza 
de banheiros 

De modo eventual. 
Não tem 

enquadramento no 
anexo 14 da NR 

15. 
*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Copa/cozinha para café, lanches e água potável e fresca; 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs: calçado tipo bota; luva 
nitrílica, PVC ou borracha; avental de silicone ou outro material impermeável; óculos de proteção 
contra impacto de partículas, máscara semi-facial filtrante). O uso deverá ser obrigatório. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: Não consideráveis. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita de luvas no uso 
dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 



 
 105 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15. Por estes motivos, a atividade não é enquadrada entre aquelas 
previstas no Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais, Trabalhador Braçal, 
Gari e Zelador em exercício destes cargos/funções, exclusivamente nesta unidade 
municipal. 
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Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.6 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Finanças 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Contador 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado na sala da Contabilidade no Paço Municipal 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala da Contabilidade no paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso granilite, laje, 
iluminação natural e artificial entre 97,1 e 116,0 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); 
temperatura de 24,9°C regulada por ar condicionado. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de 
computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Registros de atos e fatos administrativos característicos do sistema orçamentário, financeiro, 
patrimonial e compensação de conformidade com as normas de direito financeiro público, 
levantamentos de balancetes mensais e balanço geral; pareceres; laudos periciais e estudos 
técnicos sobre matérias orçamentária, financeira e contábil; execução orçamentária compatibilizada 
com as disponibilidades do orçamento-programa; execução de tarefas de auditoria e tomada de 
contas; acompanhamento e apoio das ações de controle externo exercidas pelo poder; fazer 
acompanhamento da legislação sobre execução orçamentária; controlar empenhos e anulação de 
empenhos; orientar na organização de processo de tomadas de prestação de contas; assinar 
balanços e balancetes; fazer registros sistemáticos da legislação pertinente às atividades de 
contabilidade de administração financeira; opinar a respeito de consultas, formulários sobre matéria 
de natureza técnica, jurídico-contábil, financeira e orçamentária, propondo se for o caso, as soluções 
cabíveis em tese, supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de veículos, 
máquinas, móveis, utensílios e instalações ou participar destes trabalhos, adotando os índices 
indicados para cada ano; fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, 
emitir pareceres, laudos e informações sobre assuntos contáveis, financeiros e orçamentários, 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não necessários. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CONTADOR na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NÃO 
OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CONTADOR na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não ocorre 
sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CONTADOR na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não expõe 
o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.7 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Finanças 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Diretor de Departamento 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF e no 
prédio do Paço Municipal 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no DAF ou no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Secretaria Municipal de Finanças (Paço Municipal): sala no paço municipal em pavimento único, 
alvenaria, piso granilite, laje, iluminação natural e artificial entre 86,8 e 91,7 lux (luz natural e artificial 
(lâmpada fluorescente)); temperatura de 24,3°C regulada por ar condicionado. Mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso de computadores e demais atividades administrativas. 
 

Departamento de Arrecadação Fiscal – DAF: Repartição pública de pavimento único em alvenaria, 
piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial entre 46,6 e 66,5 lux (luz natural e 
artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 26,1°C regulada por ar condicionado com salas 
para atendimento ao público. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores, atendimento 
ao público e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em Comissão da Secretaria de Finanças de chefia e apoio administrativo relacionadas às 
áreas de tributação e arrecadação municipal. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não necessários. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO nas unidades 
municipais DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF E PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NÃO 
OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO nas unidades 
municipais DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF E PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não ocorre 
sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
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 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO nas unidades 
municipais DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF E PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS não expõe 
o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.8 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Finanças 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no Paço Municipal 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala no paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso granilite, laje, iluminação natural e 
artificial entre 86,8 e 91,7 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 24,3°C 
regulada por ar condicionado. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores e demais 
atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Planejar, coordenar, executar, avaliar, controlar e definir prioridades políticas e administrativas no 
âmbito de sua área de atuação, em conformidade com as competências estabelecidas no regimento 
interno da Secretaria e de acordo com o plano de governo municipal; Realizar estudos e pesquisas 
às atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os 
resultados dos métodos utilizados, visando ampliar o próprio campo de conhecimento; Levantar as 
necessidades e definir os objetivos relativos a sua área de atuação, prevendo custos em função dos 
projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas; Analisar e aprovar projetos 
através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento das 
diretrizes do programa de governo; Desenvolver e aprimorar contatos com outros órgãos públicos, 
recebendo reinvindicações, analisando e propondo soluções, para assegurar o pleno atendimento 
dos mesmos e do interesse do município; Prestar informações ao Prefeito Municipal sobre o 
desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, para 
possibilitar a avaliação das políticas de governo; Representar o Prefeito Municipal em solenidades e 
eventos, quando solicitado, visando o cumprimento dos compromissos assumidos; Executar outras 
tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não necessários. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.3.1.9 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Finanças 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Vigia 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Departamento de Arrecadação Fiscal - DAF 
 

Obs. 2: as conclusões em relação a insalubridade e periculosidade para o Vigia do Departamento 
de Arrecadação Fiscal e para o Vigia do Paço Municipal a serviço da Secretaria Municipal de 
Finanças são as mesmas. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Prédio do Departamento de Arrecadação Fiscal - DAF em pavimento único construído em alvenaria; 
piso cerâmico, forro de madeira, climatizado em sua maioria sem a presença de agentes ambientais 
(físicos, químicos e biológicos) que possam caracterizar a insalubridade e de agentes periculosos 
que possam caracterizar a periculosidade. Dispõe de salas para atividades administrativas e de 
atendimento público, cozinha e banheiros. 
 

Não se trata de vigilância armada. Não está enquadrada entre aquelas previstas no Inciso II, 
acrescentado ao Artigo 193 da CLT pela Lei n° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria n° 1885 de 
02/12/2013 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Prestar serviços de vigilância noturna e diurna nas unidades municipais da Prefeitura, zelar pelo 
ambiente e equipamentos do trabalho e executar atividades correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 

regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 
• Água potável e fresca. 
• Cozinha/copa para café, sucos, lanches e outras refeições no local. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
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de segurança para proteção e segurança do servidor: boné ou touca árabe; botina de segurança; 
camisa manga comprida; capa de chuva. 

• Lanterna para os funcionários em período noturno. 
• Telefones celular ou fixo a disposição do Vigia para contato com autoridades policiais em 

caso de alguma ocorrência extrema. 
• Curso de Defesa Pessoal aos Vigias. 
• Instalação de alarmes sonoros e câmaras de vigilância para maior segurança desses 

patrimônios. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal DEPARTAMENTO 
DE ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e 
biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho (MTE). 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do MTE. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal DEPARTAMENTO 
DE ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
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 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado, pois, não se trata de atividade 
armada e geralmente, por se tratar de município de pequeno porte e de baixos índices 
de violência, não existe risco acentuado, e nem exposição de modo permanente a 
roubos e outras espécies de violência física. Em caso de risco ou suspeita que coloque 
em risco a sua segurança e do patrimônio, o Colaborador entra em contato imediato 
com as autoridades policiais, deixando que estas intervenham sobre o ocorrido. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013. Este 
artigo 193 da CLT tem a seguinte redação: “São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial”. Em situações gerais e normais de trabalho, não 
existe exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de 
violência física em suas atividades por se tratar de um município com baixos índices 
de violência, população ordeira e atividade e ambiente de trabalho pouco visado para 
situações de roubo ou outro tipo de violência (tais como bancos e outros locais de alto 
valor agregado), não implicando, também, em risco acentuado ao colaborador. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal DEPARTAMENTO 
DE ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FINANÇAS não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 
do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
Observação 1: Laudo Válido para Vigia em exercício deste cargo/função no 
Departamento de Arrecadação Fiscal - DAF. 
Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Para cada um desses 
colaboradores, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para caracterização ou 
não dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.4 – LAUDOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
 

6.4.1 – UNIDADE MUNICIPAL: PAÇO MUNICIPAL E PRÉDIO DO 
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DAF. 

IDENTIFICAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo 
ATIVIDADE: Administração Pública em Geral 
ENDEREÇOS: Paço Municipal (Avenida General Klinger, n° 405, Centro) e 
Departamento de Arrecadação e Fiscalização – DAF (Avenida Quinze de Novembro, 
n° 929, Centro) 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

PLANILHA: 
6.4.1.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado na sala do Setor de Patrimônio no prédio do Departamento de Arrecadação 
Fiscal - DAF 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no DAF ou no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala no prédio do Departamento de Arrecadação Fiscal de pavimento único em alvenaria, piso 
cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial entre 56,7 e 60,0 lux (luz natural e artificial 
(lâmpada fluorescente)); temperatura de 25,7°C regulada por ar condicionado. Mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar trabalhos que envolvam a interpretação ne aplicação das leis e normas administrativas; 
redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; redigir 
pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios; relatar quanto ao aspecto redacional, ordens de sérvios instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros. Realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos 
sem ocorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de 
materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar 
levantamentos de bens patrimoniais. Eventualmente, realizar trabalhos datilográficos, operar com 
terminai eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atuar na área de computação, orientar e 
acompanhar processos; executar outras tarefas correlatas. 
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AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SALA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO NO DEPARTAMENTO DE 
ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SALA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO NO DEPARTAMENTO DE 
ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SALA DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO NO DEPARTAMENTO DE 
ARRECADAÇÃO FISCAL – DAF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Agente Administrativo no setor de patrimônio no 
Departamento de Arrecadação Fiscal - DAF a serviço da Secretaria Municipal de 
Governo, sendo válido também para os demais cargos administrativos (Assistentes e 
Auxiliares Administrativos, por exemplo) lotados nos prédios do Paço Municipal e do 
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DAF, no que diz respeito às conclusões sobre insalubridade, periculosidade e 
aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.2 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo - Escola 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado na sala do Setor de Recursos Humanos no Paço Municipal 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no DAF ou no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala do setor de Recursos Humanos no paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso granilite, 
laje, iluminação natural e artificial entre 77,9 e 109,5 lux (luz natural e artificial (lâmpada 
fluorescente)); temperatura de 25,0°C regulada por ar condicionado. Mobiliário (mesas e cadeiras) 
para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar trabalhos que envolvam a interpretação ne aplicação das leis e normas administrativas; 
redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; redigir 
pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios; relatar quanto ao aspecto redacional, ordens de sérvios instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros. Realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos 
sem ocorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de 
materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar 
levantamentos de bens patrimoniais. Eventualmente, realizar trabalhos datilográficos, operar com 
terminai eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atuar na área de computação, orientar e 
acompanhar processos; executar outras tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO - ESCOLA na 
unidade municipal DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NÃO 
OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO - ESCOLA na 
unidade municipal DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não ocorre 
sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO - ESCOLA na 
unidade municipal DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NO PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não expõe 
o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Agente Administrativo - Escola na sala do setor de 
recursos humanos no Paço Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Governo, 
sendo válido também para os demais cargos administrativos (Agentes, Assistentes e 
Auxiliares Administrativos, por exemplo) lotados nos prédios do Paço Municipal e do 
DAF, no que diz respeito às conclusões sobre insalubridade, periculosidade e 
aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.3 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidores lotados nas salas do Setor de Compras e do Setor de Licitação no Paço 
Municipal 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no DAF ou no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Salas do setor de Recursos Humanos no paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso 
granilite, laje, iluminação natural e artificial (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)) com 
iluminância de 225,0 lux a 736,0 lux na Licitação e de 355,0 lux a 665,0 lux na Compras; temperaturas 
de aproximadamente 25,4°C nessas salas reguladas por ar condicionado. Mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Digitação de documentos, elaboração de planilhas; controle de frequência de servidores; controle 
patrimonial; recebimento e controle dos saldos de materiais adquiridos; coordenar e executar 
trabalhos relacionados com a organização e atualização de arquivos e fichários; redigir instruções, 
ordens de serviço; minutas de cartas. Ofícios; memorandos e atos administrativos sobre assuntos 
do órgão; coordenar, controlar e executar o cadastramento dos bens de caráter permanente; auxiliar 
o pessoal técnico na definição de objetivos e  no planejamento administrativo do órgão; auxiliar e 
propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, bem como métodos e 
técnicas de trabalho; executar trabalhos relativos a balancetes, análises e controles estatísticos; 
executar serviços de cadastro em geral, manutenção e organização de arquivos cadastrais, 
microfilmagem e equipamento específico; executar serviços de análise e encaminhamento de 
processos, pesquisa legislativa e jurisprudencial; organizar e controlar os serviços de recepção; 
encaminhamento de documentos e correspondências em geral; secretariar autoridades de hierarquia 
superior, redigindo expedientes relacionados as suas atividades; integrar-se em projetos de 
pesquisa, levantamento de dados e diagnósticos, emprestando apoio administrativo necessário; 
fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades e executar outras atividades 
compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
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• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não são necessários 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO nas 
unidades municipais LICITAÇÃO E COMPRAS, AMBAS NO PAÇO MUNICIPAL A 
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NÃO OCORRE com 
exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO nas 
unidades municipais LICITAÇÃO E COMPRAS, AMBAS NO PAÇO MUNICIPAL A 
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não ocorre sob condições 
de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO nas 
unidades municipais LICITAÇÃO E COMPRAS, AMBAS NO PAÇO MUNICIPAL A 
SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Assistente Administrativo nas salas dos setores de 
Licitação e de Compras no Paço Municipal a serviço da Secretaria Municipal de 
Governo, sendo válido também para os demais cargos administrativos (Agentes, 
Assistentes e Auxiliares Administrativos, por exemplo) lotados nos prédios do Paço 
Municipal e do DAF, no que diz respeito às conclusões sobre insalubridade, 
periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.4 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Paço Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Governo 
 

Obs. 2: este laudo poderá também ser aplicado para demais servidores com funções de copa e 
limpeza, como por exemplo: Zeladores, Garis e Trabalhadores Braçais. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico e granilite; laje e forro de 
madeira, iluminância variável conforme o ambiente e condições de nebulosidade e uso de lâmpadas 
ou abertura de janelas e portas com luz natural e/ou artificial (lâmpada fluorescente) e temperatura 
variável de acordo com condições climáticas locais com ventilação natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com recepção; repartições de natureza administrativa e política pertencentes ao 
Gabinete do Prefeito; Secretaria de Governo e Secretaria de Finanças. A colaboradora não possui 
posto fixo de trabalho, devendo laborar em todos os setores desta unidade municipal. Faz uso de 
baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos manuais de limpeza. Dispõe de um 
fogão de uso apenas eventual para café, chá e aquecimento de outros alimentos, não existindo 
cozimento no local e sem exposição contínua a fonte artificial de calor. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal. Eventualmente, fazer o serviço de copa (preparo de café 
ou chá, servir água fresca a colegas de trabalho e visitas). 

AGENTES AMBIENTAIS 

RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIA-

ÇÃO 

FONTE 
GERA-
DORA 

TEMPO DE EXPOSI-ÇÃO 

Físi-
cos Não consideráveis 

Não 
aplica 

Não 
aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Qualita
tiva Álcool 

De modo Eventual e intermitente, 
estando abaixo do limite de 

tolerância de 1480 mg/m³ da NR 
15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração de 0 a 
5%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualita
tiva 

Desinfe-
tante 

De modo Eventual e intermitente, 
com limite de exposição não 
aplicável na NR 15 e normas 

técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualita
tiva 

Desinfe-
tante 

De modo Eventual e intermitente, 
com limite de exposição não 
aplicável na NR 15 e normas 

técnicas internacionais. 

Combizel LH (concentração 
de 0 a 1%) no produto 

variável de acordo com a 
marca e fabricante utilizados 

***Qualita
tiva 

Desinfe-
tante 

De modo Eventual e intermitente, 
com limite de exposição não 
aplicável na NR 15 e normas 

técnicas internacionais. 
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Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 2,5% 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualita
tiva 

Água 
sanitária 

De modo Eventual e intermitente, 
estando abaixo do limite de 

tolerância de 2,3 mg/m³ da NR 
15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Qualita
tiva 

Sabões 
e 

deterge
ntes 

Eventual e intermitente e abaixo 
do limite de tolerância de 3,0 

mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Qualita
tiva 

Sabões;
deter- 
gentes 

Eventual e intermitente e abaixo 
do limite de tolerância de 2,0 

mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos 

***Qualita
tiva 

Lixo e 
limpeza 

de 
banheir

os 

De modo eventual. Não tem 
enquadramento no anexo 14 da 

NR 15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Copa/cozinha para café, lanches e água potável e fresca; 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Calçado tipo bota PVC (CA 3151/88) 
• Luva (CA apagado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs: calçado tipo bota; luva 
nitrílica, PVC ou borracha; avental de silicone ou outro material impermeável; óculos de proteção 
contra impacto de partículas, máscara semi-facial filtrante). O uso deverá ser obrigatório. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 
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• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Não consideráveis. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita de luvas no uso 
dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15. Por estes motivos, a atividade não é enquadrada entre aquelas 
previstas no Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 



 
 140 
c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não 
ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais, Gari e Zelador em 
exercício destes cargos/funções, exclusivamente nesta unidade municipal. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. É o caso, por exemplo, da servidora Sinéia Angélica da Costa que trabalha 
em função administrativa no RH e não de limpeza, devendo para esta servidora, ser 
consultado qualquer laudo de função administrativa e não de serviços de limpeza. Em 
caso de retorno às suas funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o 
laudo daquela função, sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo 
específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.5 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
(Administrativo) 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: a servidora Sinéia Angélica da Costa, concursada como Auxiliar de Serviços Gerais, está 
lotada em função administrativa na sala do Setor de Recursos Humanos no Paço Municipal. Logo, 
para esta colaboradora, não deverá ser consultado o laudo de Auxiliar de Serviços Gerais. 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no DAF ou no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade para servidores em função administrativa serão as mesmas em todos 
os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala do setor de Recursos Humanos no paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso granilite, 
laje, iluminação natural e artificial entre 77,9 e 109,5 lux (luz natural e artificial (lâmpada 
fluorescente)); temperatura de 25,0°C regulada por ar condicionado. Mobiliário (mesas e cadeiras) 
para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar trabalhos que envolvam a interpretação ne aplicação das leis e normas administrativas; 
redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; redigir 
pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios; relatar quanto ao aspecto redacional, ordens de sérvios instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros. Realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos 
sem ocorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de 
materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar 
levantamentos de bens patrimoniais. Eventualmente, realizar trabalhos datilográficos, operar com 
terminai eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atuar na área de computação, orientar e 
acompanhar processos; executar outras tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA na unidade municipal DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, 
químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA na unidade municipal DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude 
de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA na unidade municipal DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais em função 
administrativa e não de limpeza na sala do setor de recursos humanos no Paço 
Municipal a serviço da Secretaria Municipal de Governo, sendo válido também para 
os demais cargos administrativos (Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos, 
por exemplo) lotados nos prédios do Paço Municipal e do DAF, no que diz respeito às 
conclusões sobre insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. No caso 
dessa colaboradora voltar às funções de limpeza do Auxiliar de Serviços Gerais ou 
Zelador, o laudo a ser aplicado para esta colaboradora será o de Auxiliar de Serviços 
Gerais. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.6 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Chefe de Divisão/Chefe de Seção 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 e 18/04/2018. 
 

Obs. 1: servidores lotados nas salas dos setores de Recursos Humanos; Arquivo; Secretaria de 
Governo e Contabilidade no Paço Municipal e na sala da Junta Militar no Terminal Rodoviário. 
 

Obs. 2: independentemente do local de trabalho no Paço Municipal ou no Terminal Rodoviário, as 
conclusões para insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Arquivo, Contabilidade, Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Governo: salas dos setores 
de Arquivo, Contabilidade, Recursos Humanos e Secretaria Municipal de Governo no Paço Municipal 
de pavimento único no paço municipal em alvenaria, laje, piso granilite, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável entre 80,3 lux e 257,0 lux; ventilação natural e 
artificial (ar condicionado) com temperaturas entre 24,0°C e 25,0°C, controladas pelo usuário. 
Mobiliários (mesas e cadeiras) para uso de computadores e exercício das demais funções 
administrativas. 
 

Junta Militar: sala no Terminal Rodoviário em pavimento único, alvenaria, piso granilite, laje, 
iluminação natural e artificial entre 367,0 e 404,0 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); 
ambiente não climatizado com temperatura de 31,0°C variável de acordo com as condições 
climáticas locais. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores e demais atividades 
administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargos em comissão pela Secretaria Municipal de Governo nas pastas identificadas nessa planilha 
visando a coordenação; supervisão e tomada de decisões da pasta subordinada ao Secretário 
Municipal para execução de trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de 
material; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios; relatar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, 
instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca no Paço Municipal 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico no Paço Municipal. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE DIVISÃO E CHEFE DE SEÇÃO 
nas unidades municipais dos setores de ARQUIVO, CONTABILIDADE, RECURSOS 
HUMANOS E SECRETARIA DE GOVERNO NO PAÇO MUNICIPAL E JUNTA 
MILITAR NO TERMINAL RODOVIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e 
biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE DIVISÃO E CHEFE DE SEÇÃO 
nas unidades municipais dos setores de ARQUIVO, CONTABILIDADE, RECURSOS 
HUMANOS E SECRETARIA DE GOVERNO NO PAÇO MUNICIPAL E JUNTA 
MILITAR NO TERMINAL RODOVIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CHEFE DE DIVISÃO E CHEFE DE SEÇÃO 
nas unidades municipais dos setores de ARQUIVO, CONTABILIDADE, RECURSOS 
HUMANOS E SECRETARIA DE GOVERNO NO PAÇO MUNICIPAL E JUNTA 
MILITAR NO TERMINAL RODOVIÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 
do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.7 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Coordenadoria de Processos 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado na sala do Setor de Licitação no Paço Municipal. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala do setor de Licitação no paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso granilite, laje, 
iluminação natural e artificial (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)) com iluminância de 225,0 
lux a 736,0 lux; temperaturas de aproximadamente 25,4°C regulada por ar condicionado. Mobiliário 
(mesas e cadeiras) para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Coordena o setor de licitações. Responsável pela parte documental da empresa quanto as licitações, 
editais e declarações. Realiza confecções de proposta comercial e cadastro de documentos. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADORIA DE PROCESSOS na 
unidade municipal LICITAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NÃO OCORRE com exposição a agentes 
físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADORIA DE PROCESSOS na 
unidade municipal LICITAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADORIA DE PROCESSOS na 
unidade municipal LICITAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.8 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Diretor de Departamento 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
Obs. 1: servidor lotado na sala do Setor de Compras no Paço Municipal 
Obs. 2: independentemente do local de trabalho no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala do setor de Compras no paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso granilite, laje, 
iluminação natural e artificial (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)) com iluminância de 355,0 
lux a 665,0 lux; temperatura de aproximadamente 25,4°C regulada por ar condicionado. Mobiliário 
(mesas e cadeiras) para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em comissão no setor de compras para coordenação das atividades (pesquisa de preços; 
digitações; arquivos; relatórios; etc) deste setor subordinado à Secretaria Municipal de Governo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO na unidade 
municipal SETOR DE COMPRAS NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NÃO OCORRE com exposição a agentes 
físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO na unidade 
municipal SETOR DE COMPRAS NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO na unidade 
municipal SETOR DE COMPRAS NO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.9 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Recepcionista 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidora lotada na recepção do Paço Municipal. 
 

Obs. 2: a recepcionista Maria Rúbia Vargas Costa pertencente a Secretaria Municipal de Governo 
laborava na Escola Municipal do Assentamento Uirapuru e não no Paço Municipal 
 

Obs. 3: na data dos levantamentos ambientais, a função de recepcionista na recepção do paço 
municipal vinha sendo exercida pela Secretária Categoria ADI Nível I Cristiane dos Santos Souza. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala na entrada principal do paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso granilite, laje, 
iluminação natural e artificial de 72,1 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura 
de 26,1°C regulada por ar condicionado. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores e 
atendimento público e telefônico. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Operacionalização do sistema PABX; atendimento de telefones em geral; registro e controle de 
ligações interurbanas; anotação de recados e informações; elaboração de mapas de ligações locais 
e interurbanas; atendimento ao público, oferecendo informações gerais; manter organizadas e 
atualizadas informações gerais sobre as unidades da Prefeitura, endereços, telefones e pessoas 
responsáveis pelas áreas; manter organizado o seu ambiente de trabalho e equipamento de uso e 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de RECEPCIONISTA na unidade municipal 
RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de RECEPCIONISTA na unidade municipal 
RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de RECEPCIONISTA na unidade municipal 
RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para o Recepcionista nessa função na Recepção do 
Paço Municipal. No caso de Colaborador concursado nessa função exercendo suas 
atribuições em outro setor ou unidade administrativa, consultar o laudo 
correspondente. Por exemplo, a recepcionista Maria Rúbia Vargas Costa, estava 
laborando na Escola Municipal do Assentamento Uirapuru, devendo neste caso, ser 
consultado o laudo elaborado para a função em que ela ocupa na escola em que 
trabalha. No caso da colaboradora retornar ao Paço Municipal, consultar o laudo 
elaborado para Recepcionista nesta unidade municipal. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.10 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Secretário Categoria ADI Nível I 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidores lotados na recepção e na procuradoria jurídica ambos no Paço Municipal. 
 

Obs. 2: havia também a secretária categoria ADI Nível I Marlene Lopes que laborava na Secretaria 
Municipal de Saúde, devendo no caso dessa servidora, ser consultado o laudo elaborado para o 
cargo ocupado no setor correspondente da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Obs. 3: a conclusão para insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial é a mesma na 
Recepção e Procuradoria Jurídica no Paço Municipal. No caso da Secretaria Municipal de Saúde, 
consultar o laudo correspondente. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Procuradoria Jurídica: sala no paço municipal de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, laje, 
luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 157,7 lux e climatização por ar 
condicionado com temperaturas entre 24,9°C nessa sala regulada por ar condicionado. Mobiliário 
(mesas e cadeiras) para uso de computadores e tarefas administrativas e técnicas do setor 
 

Recepção: Sala na entrada principal do paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso granilite, 
laje, iluminação natural e artificial de 72,1 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); 
temperatura de 26,1°C regulada por ar condicionado. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de 
computadores e atendimento público e telefônico. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Procuradoria Jurídica: Executar trabalhos que envolvam a interpretação ne aplicação das leis e 
normas administrativas; redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e 
distribuição de material; redigir pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais 
como: memorandos, cartas, ofícios, relatórios; relatar quanto ao aspecto redacional, ordens de 
sérvios instruções, exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros. Realizar e 
conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens 
financeiras e descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que 
possam ser adquiridos sem ocorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, 
armazenagem e conservação de materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de 
estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens patrimoniais. Eventualmente, realizar trabalhos 
datilográficos, operar com terminai eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atuar na área de 
computação, orientar e acompanhar processos; executar outras tarefas correlatas 
 

Recepção: Operacionalização do sistema PABX; atendimento de telefones em geral; registro e 
controle de ligações interurbanas; anotação de recados e informações; elaboração de mapas de 
ligações locais e interurbanas; atendimento ao público, oferecendo informações gerais; manter 
organizadas e atualizadas informações gerais sobre as unidades da Prefeitura, endereços, telefones 
e pessoas responsáveis pelas áreas; manter organizado o seu ambiente de trabalho e equipamento 
de uso e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO CATEGORIA ADI NÍVEL I na 
unidade municipal RECEPÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA NO PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NÃO 
OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO CATEGORIA ADI NÍVEL I na 
unidade municipal RECEPÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA NO PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não ocorre 
sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO CATEGORIA ADI NÍVEL I na 
unidade municipal RECEPÇÃO E PROCURADORIA JURÍDICA NO PAÇO 
MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não expõe 
o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para o Secretário Categoria ADI Nível I na Recepção e 
na Procuradoria Jurídica no Paço Municipal. 
 

Observação 2: No caso de Colaborador concursado nessa função exercendo suas 
atribuições em outro setor ou unidade administrativa, consultar o laudo 
correspondente. Por exemplo, a secretária categoria ADI Nível I Marlene Lopes estava 
cedida para a Secretaria Municipal de Saúde, devendo no caso dela, ser consultado 
o laudo para a função exercida por ela no posto de trabalho ocupado. No caso da 
colaboradora retornar ao Paço Municipal, consultar o laudo elaborado para a função 
dela no Paço Municipal. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 



 
 164 

PLANILHA: 
6.4.1.11 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
Obs. 1: servidor lotado no Paço Municipal 
Obs. 2: independentemente do local de trabalho no Paço Municipal, as conclusões para 
insalubridade e periculosidade serão as mesmas em todos os setores de trabalho. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala da Secretaria Municipal de Governo no paço municipal em pavimento único, alvenaria, piso 
granilite, laje, iluminação natural e artificial (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)) com 
iluminância de 132,9 lux a 257,0 lux; temperatura de aproximadamente 23,5°C regulada por ar 
condicionado. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores e demais atividades 
administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Planejar, coordenar, executar, avaliar, controlar e definir prioridades políticas e administrativas no 
âmbito de sua área de atuação, em conformidade com as competências estabelecidas no regimento 
interno da Secretaria e de acordo com o plano de governo municipal; Realizar estudos e pesquisas 
às atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os 
resultados dos métodos utilizados, visando ampliar o próprio campo de conhecimento; Levantar as 
necessidades e definir os objetivos relativos a sua área de atuação, prevendo custos em função dos 
projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas; Analisar e aprovar projetos 
através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento das 
diretrizes do programa de governo; Desenvolver e aprimorar contatos com outros órgãos públicos, 
recebendo reinvindicações, analisando e propondo soluções, para assegurar o pleno atendimento 
dos mesmos e do interesse do município; Prestar informações ao Prefeito Municipal sobre o 
desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, para 
possibilitar a avaliação das políticas de governo; Representar o Prefeito Municipal em solenidades e 
eventos, quando solicitado, visando o cumprimento dos compromissos assumidos; Executar outras 
tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal PAÇO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.12 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Vigia 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Paço Municipal 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Paço Municipal onde funciona a unidade administrativa do município em pavimento único construído 
em alvenaria; piso cerâmico e granilite; climatizado em sua maioria sem a presença de agentes 
ambientais (físicos, químicos e biológicos) que possam caracterizar a insalubridade e de agentes 
periculosos que possam caracterizar a periculosidade.  
 

Não se trata de vigilância armada. Não está enquadrada entre aquelas previstas no Inciso II, 
acrescentado ao Artigo 193 da CLT pela Lei n° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria n° 1885 de 
02/12/2013 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Prestar serviços de vigilância noturna e diurna nas unidades municipais da Prefeitura, zelar pelo 
ambiente e equipamentos do trabalho e executar atividades correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RIS-COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 

regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 
• Água potável e fresca. 
• Cozinha/copa para café, sucos, lanches e outras refeições no local. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: boné ou touca árabe; botina de segurança; 
camisa manga comprida; capa de chuva. 

• Lanterna para os funcionários em período noturno. 
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• Telefones celular ou fixo a disposição do Vigia para contato com autoridades policiais em 
caso de alguma ocorrência extrema. 

• Curso de Defesa Pessoal aos Vigias. 
• Instalação de alarmes sonoros e câmaras de vigilância para maior segurança desses 

patrimônios. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NÃO OCORRE com 
exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho (MTE). 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do MTE. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não ocorre sob 
condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado, pois, não se trata de atividade 
armada e geralmente, por se tratar de município de pequeno porte e de baixos índices 
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de violência, não existe risco acentuado, e nem exposição de modo permanente a 
roubos e outras espécies de violência física. Em caso de risco ou suspeita que coloque 
em risco a sua segurança e do patrimônio, o Colaborador entra em contato imediato 
com as autoridades policiais, deixando que estas intervenham sobre o ocorrido. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013. Este 
artigo 193 da CLT tem a seguinte redação: “São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial”. Em situações gerais e normais de trabalho, não 
existe exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de 
violência física em suas atividades por se tratar de um município com baixos índices 
de violência, população ordeira e atividade e ambiente de trabalho pouco visado para 
situações de roubo ou outro tipo de violência (tais como bancos e outros locais de alto 
valor agregado), não implicando, também, em risco acentuado ao colaborador. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Vigia em exercício deste cargo/função no Paço 
Municipal. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Para cada um desses 
colaboradores, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para caracterização ou 
não dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.4.1.13 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria Municipal de Governo 
(Obs.1) 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador 

Levantamentos Ambientais: 02/02/2018; 20/02/2018 
 

Obs. 1: servidor lotado no prédio do Paço Municipal 
 

Obs. 2: este laudo poderá também ser aplicado para demais servidores com funções de copa e 
limpeza, como por exemplo: auxiliar de serviços gerais. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico e granilite; laje e forro de 
madeira, iluminância variável conforme o ambiente e condições de nebulosidade e uso de lâmpadas 
ou abertura de janelas e portas com luz natural e/ou artificial (lâmpada fluorescente) e temperatura 
variável de acordo com condições climáticas locais com ventilação natural e/ou artificial (ar 
condicionado) com recepção; repartições de natureza administrativa e política pertencentes ao 
Gabinete do Prefeito; Secretaria de Governo e Secretaria de Finanças. A colaboradora não possui 
posto fixo de trabalho, devendo laborar em todos os setores desta unidade municipal. Faz uso de 
baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos manuais de limpeza. Dispõe de um 
fogão de uso apenas eventual para café, chá e aquecimento de outros alimentos, não existindo 
cozimento no local e sem exposição contínua a fonte artificial de calor. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal. Eventualmente, fazer o serviço de copa (preparo de café 
ou chá, servir água fresca a colegas de trabalho e visitas). 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no 
produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Álcool 

De modo Eventual e 
intermitente, estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil 
amônio (concentração 
de 0 a 5%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com 

limite de exposição 
não aplicável na NR 

15 e normas técnicas 
internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 

10%) no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com 

limite de exposição 
não aplicável na NR 

15 e normas técnicas 
internacionais. 
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Combizel LH 
(concentração de 0 a 

1%) no produto variável 
de acordo com a marca 
e fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

De modo Eventual e 
intermitente, com 

limite de exposição 
não aplicável na NR 

15 e normas técnicas 
internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto 
variável de acordo com 

a marca e fabricante 
utilizados 

***Qualitativa Água 
sanitária 

De modo Eventual e 
intermitente, estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear ***Qualitativa Sabões e 

detergentes 

Eventual e 
intermitente e abaixo 

do limite de 
tolerância de 3,0 
mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Qualitativa Sabões e 
detergentes 

Eventual e 
intermitente e abaixo 

do limite de 
tolerância de 2,0 
mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos ***Qualitativa 

Lixo e 
limpeza de 
banheiros 

De modo eventual. 
Não tem 

enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Copa/cozinha para café, lanches e água potável e fresca; 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Calçado tipo bota PVC (CA 3151/88) 
• Luva (CA apagado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs: calçado tipo bota; luva 
nitrílica, PVC ou borracha; avental de silicone ou outro material impermeável; óculos de proteção 
contra impacto de partículas, máscara semi-facial filtrante). O uso deverá ser obrigatório. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Não consideráveis. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita de luvas no uso 
dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 



 
 175 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15. Por estes motivos, a atividade não é enquadrada entre aquelas 
previstas no Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal PAÇO 
MUNICIPAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Zelador, Gari e Auxiliar de Serviços Gerais em 
exercício destes cargos/funções, exclusivamente nesta unidade municipal. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
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aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.5 – LAUDOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

6.5.1 – UNIDADE MUNICIPAL: CASA ABRIGO DE NIOAQUE. 

IDENTIFICAÇÃO: Casa Abrigo de Nioaque 
ATIVIDADE: Assistência Social 
ENDEREÇO: Avenida Visconde de Taunay, n° 246, Vila Militar 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 01/12/2017 
 

PLANILHA: 
6.5.1.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Casa Abrigo de Nioaque 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Social 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O posto fixo de trabalho da Assistente Social fica em sala no CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social) na rua Prefeito Souza Rangel, 587) vizinho à Casa Abrigo. Esta 
sala é em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
fluorescentes) e ventilação natural e artificial (ar condicionado), dispondo de mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso do computador, atividades administrativas e atendimento presencial. As visitas 
na Casa Abrigo são programadas com a equipe do setor. A Casa Abrigo é uma Instituição vinculada 
a Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao acolhimento de crianças/adolescentes 
com vínculos familiares rompidos, ameaçados ou fragilizados, garantindo o efetivo exercício do 
direito à convivência familiar e comunitária. É composta de duas construções em alvenaria, sendo 
uma principal e outra secundária ao fundo da principal. Na casa principal com piso cerâmico e forra 
de madeira e PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e 
artificial (ar condicionado ou ventilador) haviam quartos, banheiros, sala de TV, cozinha, 
varanda/garagem frontal e varanda de fundo com área de serviço, lavanderia doméstica e refeitório. 
Na casa do fundo em edícula com piso cerâmico e forra de PVC, iluminação natural + artificial 
(lâmpadas fluorescentes), ventilação natural, havia sala de coordenação, varanda e quarto com 
banheiro. Mesmo dispondo da sala da Coordenação para os seus atendimentos, a Servidora lotada 
neste cargo deverá transitar por todo o Abrigo, permanecendo junto às crianças, adolescentes e 
demais funcionários da unidade municipal.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
O trabalho do Assistente Social é realizado de forma multidisciplinar com restante da equipe técnica 
(Assistente Social, Psicólogo e Orientador Social) além do Coordenador da Casa Abrigo, 
Monitores/Cuidadores. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno da Casa Abrigo; zelar pela 
conservação, organização do prédio e equipamentos; executar suas atividades específicas com 
qualidade e dedicação, sempre buscando manter convivência salutar com os acolhidos e demais 
funcionários, com respeito às suas opiniões, crenças, orientações sexuais e religiosas; colaborar 
sempre que necessário junto aos demais funcionários e acolhidos, desde que não interfira no bom 
desempenho de suas atividades específicas; fazer estudo social individual do abrigado; fazer 
acompanhamento social grupal/individual dos acolhidos; elaborar e manter atualizado os Planos 
Individuais de Atendimento dos acolhidos a cada seis meses; participar de formação continuada 
quanto às atribuições gerais e específicas, debates, palestras, cursos na área da Infância e 
Juventude e outros que se fizerem necessários; propiciar aos funcionários e acolhidos à participação 
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dos mesmos na discussão e construção das regras de convivência da Casa Abrigo; acompanhar e 
subsidiar o processo em andamento da criança/adolescente acolhido junto à Vara da Infância e 
Juventude; participar das atividades internas da Casa Abrigo no que se refere aos trabalhos 
desenvolvidos pelo funcionário junto às crianças/adolescentes assistidas; realizar todas as 
avaliações da Casa Abrigo, visando à continuidade e reformulação das atividades e atendimentos 
ofertados às crianças/adolescentes, observando suas áreas de atuação; estar atualizado e 
capacitado para melhore executar as suas atribuições. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Contato com alguma 
criança doente etc. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha para as refeições (café, almoço, janta e lanches). 
• Quartos com camas para repouso no local. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 
• Apoio do poder público no atendimento ao acolhido (Assistência Social, Saúde e 

Educacional) 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Todo equipamento elétrico deverá estar adequadamente aterrado (geladeiras, lavadoras de 
roupas, chuveiros elétricos, etc). 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Realizar toda a bateria de exames necessária ao diagnóstico da saúde da 
criança/adolescente atendida e manter as vacinas sempre em dia. 

• Caso alguma criança seja diagnosticada com doença transmissível ou não, notificar e fazer 
uso imediato dos serviços de saúde, devendo a Casa Abrigo proceder nos cuidados médicos de 
acordo com a orientação do profissional de saúde. 
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• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
CASA ABRIGO DE NIOAQUE OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: possível contato eventual com agentes biológicos no caso 

de crianças doentes. A casa Abrigo é uma unidade de assistência social e não de 
assistência médica. Conforme o caso, se por orientação médica, a 
criança/adolescente deverá permanecer em alguma unidade de saúde até a sua 
recuperação total. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. A Casa Abrigo não é uma unidade de isolamento para pacientes com 
doenças infectocontagiosas. Não é unidade de saúde e sim unidade de assistência 
social]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos 
(galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo 
urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
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situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou 
operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois, o 
estabelecimento é destinado a assistência social e não a saúde, mesmo, quando 
existe criança doente no local]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. 
trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
CASA ABRIGO DE NIOAQUE não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
CASA ABRIGO DE NIOAQUE não expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 



 
 183 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Assistente Social laborando apenas na Casa 
Abrigo de Nioaque. No caso do Colaborador ser do CRAS, CREAS ou Secretaria de 
Assistência Social, consultar os laudos correspondentes para estas unidades 
municipais. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.1.2 

UNIDADE MUNICIPAL: Casa Abrigo de Nioaque 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao acolhimento de 
crianças/adolescentes com vínculos familiares rompidos, ameaçados ou fragilizados, garantindo o 
efetivo exercício do direito à convivência familiar e comunitária. É composta de duas construções em 
alvenaria, sendo uma principal e outra secundária ao fundo da principal. Na casa principal com piso 
cerâmico e forra de madeira e PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), 
ventilação natural e artificial (ar condicionado ou ventilador) haviam quartos, banheiros, sala de TV, 
cozinha, varanda/garagem frontal e varanda de fundo com área de serviço, lavanderia doméstica e 
refeitório. Na casa do fundo em edícula com piso cerâmico e forra de PVC, iluminação natural + 
artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural, havia sala de coordenação, varanda e quarto 
com banheiro. Os servidores na função de Auxiliar de Serviços Gerais não possuíam posto fixo de 
trabalho, podendo estar em qualquer um dos recintos da unidade social. Os repousos de 
crianças/adolescentes e funcionários eram realizados nos quartos com camas e beliche. A cozinha 
com parede azulejada até uma altura aproximada de 1,70 metros dispunha de fogão de 4 bocas com 
geração de calor; geladeira; freezer e micro-ondas com higienização de utensílios e alimentos 
realizados nas pias. O calor IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) registrado foi de 
26,4°C, sendo a maior parte do tempo na posição de pé e é considerada moderada segundo anexo 
3 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. A lavagem de roupas na lavanderia era realizada 
manualmente e mecanicamente em lavadoras elétricas e tanque de lavar roupa. As tarefas escolares 
e refeições das crianças eram realizadas na mesa do refeitório instalada na área de serviço.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Os servidores na função de Auxiliar de Serviços Gerais nesta unidade assistencial tinham as 
mesmas atribuições de Monitoras/Cuidadoras de crianças/adolescentes para cumprimento do 
regimento interno da Casa Abrigo: auxílio em tarefas escolares e disciplinares, lazer, higiene pessoal 
(banhos, escovação de dentes, troca de fraldas e uso de sanitários), preparo de refeições (café da 
manhã, almoço, janta e lanches), lavanderia de roupas, limpeza e organização da casa, remédios 
via oral, pequenos curativos, etc., se necessário. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor 26,4°C Fogão Eventual 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil amônio 
(concentração de 0 a 5%) no 
produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) no 

produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 

Combizel LH (concentração de 
0 a 1%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 
Hipoclorito de sódio 

(concentração de 2,0 a 2,5% 
no produto variável de acordo 

com a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 3,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 2,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Bioló-
gicos Vírus, fungos, bactérias, etc. Avaliação 

Qualitativa 

Lixo e limpeza de 
banheiros; 

cuidados higiene 
pessoal da 

criança; 
medicamento e 
curativos. etc. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 

anexo 14 da NR 
15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha para as refeições (café, almoço, janta e lanches). 
• Eletrodomésticos (máquina de lavar e tanquinho) na lavanderia que facilita o trabalho no 

setor. 
• Quartos com camas para repouso no local. 
• Cozinha com boa ventilação. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 
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• Apoio do poder público no atendimento ao acolhido (Assistência Social, Saúde e 
Educacional) 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Todo equipamento elétrico deverá estar adequadamente aterrado (geladeiras, lavadoras de 
roupas, chuveiros elétricos, etc). 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora não insalubre, recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com 
C.A (Certificado de Aprovação) do MTE: touca de cabelo na cozinha; máscara PFF; óculos de 
proteção contra impactos de partículas e fritura; luva nitrílica, PVC ou borracha (tipo amarela) para 
serviços de limpeza; luva anti corte (proteção das mãos durante o corte de carnes, verduras e outros); 
avental de silicone ou outro material lavável; calçado fechado impermeável e antiderrapante; luva de 
procedimentos para os casos de curativos e outros cuidados à saúde do amparado. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Realizar toda a bateria de exames necessária ao diagnóstico da saúde da 
criança/adolescente atendida e manter as vacinas sempre em dia. 

• Caso alguma criança seja diagnosticada com doença transmissível ou não, notificar e fazer 
uso imediato dos serviços de saúde, devendo a Casa Abrigo proceder nos cuidados médicos de 
acordo com a orientação do profissional de saúde. 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CASA ABRIGO DE NIOAQUE OCORRE da seguinte forma, conforme 
planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição eventual a fonte artificial de calor em função do 

fogão na cozinha com o IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) de 
26,4°C, abaixo de limite de tolerância proposto no quadro I, anexo 3 da norma 
regulamentadora NR 15 do MTE. Além de exposição se dar abaixo do limite de 
tolerância, a exposição ao calor não é contínua em virtude da quantidade de comida 
preparada e a execução de outras atividades na Casa Abrigo. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita luvas, calçados 
fechados e avental lavável e impermeável no uso dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). Poderá haver contato eventual com 
microrganismos patógenos ou não em caso de alguma criança doente no local. A casa 
Abrigo é uma unidade de assistência social e não de assistência médica. Conforme o 
caso, se por orientação médica, a criança/adolescente deverá permanecer em alguma 
unidade de saúde até a sua recuperação total. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Previsão no anexo 3 (limite de tolerância 26,8°C a 28,0°C para atividade 
moderada) desta norma regulamentadora. A exposição ao calor se deu abaixo do 
limite de tolerância. A exposição ao calor não é permanente. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
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grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, lembrando que a Casa Abrigo é uma unidade de atendimento social e não 
de saúde destinada ao isolamento de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas. Os casos de crianças portadoras de doenças infectocontagiosas 
são eventuais ou oportunos]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, 
pelos e dejeções de animais portadoras de doenças infectocontagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. O contato com lixo de banheiros e demais 
recintos internos é eventual e estes não se enquadram como lixo urbano, não ficando 
caracterizada a insalubridade neste caso]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação 
pois, o estabelecimento é destinado a assistência social e não a saúde, mesmo, 
quando existe criança doente no local]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa situação];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CASA ABRIGO DE NIOAQUE não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CASA ABRIGO DE NIOAQUE não expõe o colaborador aos agentes de 
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acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais laborando apenas na 
Casa Abrigo de Nioaque, não sendo válido em outras unidades municipais (CRAS, 
CREAS, etc). Este laudo poderá também ser válido para Zelador, Gari e outros 
colaboradores na mesma função do Auxiliar de Serviços Gerais na Casa Abrigo de 
Nioaque, conforme descrito na planilha acima. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.1.3 

UNIDADE MUNICIPAL: Casa Abrigo de Nioaque 
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao acolhimento de 
crianças/adolescentes com vínculos familiares rompidos, ameaçados ou fragilizados, garantindo o 
efetivo exercício do direito à convivência familiar e comunitária. É composta de duas construções em 
alvenaria, sendo uma principal e outra secundária ao fundo da principal. Na casa principal com piso 
cerâmico e forra de madeira e PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), 
ventilação natural e artificial (ar condicionado ou ventilador) haviam quartos, banheiros, sala de TV, 
cozinha, varanda/garagem frontal e varanda de fundo com área de serviço, lavanderia doméstica e 
refeitório. Na casa do fundo em edícula com piso cerâmico e forra de PVC, iluminação natural + 
artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural, havia sala de coordenação, varanda e quarto 
com banheiro. A sala da Coordenação seria o local de maior permanência dessa colaboradora, 
porém, devido à natureza do cargo, a Coordenadora da Casa Abrigo irá transitar por todo o Abrigo, 
permanecendo boa parte de sua jornada de trabalho, junto às crianças, adolescentes e demais 
funcionários da unidade municipal. A sala de coordenação dispõe de mobiliário (mesa e cadeira) 
para uso do computador e execução das demais atividades de natureza administrativa exigidas na 
atribuição do seu cargo. Os repousos de crianças/adolescentes e funcionários (plantonistas) eram 
realizados nos quartos com camas e beliche.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cumprir e fazer cumprir o regimento interno da Casa Abrigo; zelar pela conservação, organização 
do prédio e equipamentos; executar suas atividades específicas com qualidade e dedicação, sempre 
buscando manter convivência salutar com os acolhidos e demais funcionários, com respeito às suas 
opiniões e crenças; exercer colaboração sempre que necessário junto aos demais funcionários e 
acolhidos, desde que não interfira no bom desempenho de suas atividades específicas; prever e 
solicitar material de consumo, bens duráveis, alimentação, medicamentos e vestuários; acompanhar 
e avaliar o desempenho dos funcionários, sua frequência e os materiais necessários, para que os 
mesmos exerçam suas atribuições com eficácia; recepcionar a criança/adolescente encaminhada a 
Casa Abrigo, juntamente com a equipe técnica ou de apoio; organizar e fiscalizar o cumprimento das 
atribuições específicas dos funcionários da Casa Abrigo; prever a participação na comunidade, 
escolarização, atendimento à saúde, atividades culturais, esportivas e de lazer, personalização e 
ingresso no mercado de trabalho dos adolescentes acolhidos; estar atualizado e capacitado para 
melhore executar as suas atribuições. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Contato com alguma 
criança doente etc. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 



 
 192 

• Cozinha para as refeições (café, almoço, janta e lanches). 
• Quartos com camas para repouso no local. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 
• Apoio do poder público no atendimento ao acolhido (Assistência Social, Saúde e 

Educacional) 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Todo equipamento elétrico deverá estar adequadamente aterrado (geladeiras, lavadoras de 
roupas, chuveiros elétricos, etc). 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Nas eventualidades, recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com C.A 
(Certificado de Aprovação) do MTE: touca de cabelo na cozinha; óculos de proteção no caso de 
fritura; luva nitrílica, PVC ou borracha (tipo amarela) para serviços de limpeza; luva anti corte 
(proteção das mãos durante o corte de carnes, verduras e outros); avental de silicone para banhos; 
calçado fechado. Usar luvas de procedimentos no caso de curativos e lavar de imediato as mãos 
com sabão e água corrente. 

• Realizar toda a bateria de exames necessária ao diagnóstico da saúde da 
criança/adolescente atendida e manter as vacinas sempre em dia. 

• Caso alguma criança seja diagnosticada com doença transmissível ou não, notificar e fazer 
uso imediato dos serviços de saúde, devendo a Casa Abrigo proceder nos cuidados médicos de 
acordo com a orientação do profissional de saúde. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR na unidade municipal CASA 
ABRIGO DE NIOAQUE OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: possível contato eventual com agentes biológicos no caso 

de crianças doentes; curativos, etc. A casa Abrigo é uma unidade de assistência social 
e não de assistência médica. Conforme o caso, se por orientação médica, a 
criança/adolescente deverá permanecer em alguma unidade de saúde até a sua 
recuperação total. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. A Casa Abrigo não é uma unidade de isolamento para pacientes com 
doenças infectocontagiosas. Não é unidade de saúde e sim unidade de assistência 
social]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos 
(galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo 
urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou 
operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois, o 
estabelecimento é destinado a assistência social e não a saúde, mesmo, quando 
existe criança doente no local]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
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se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. 
trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR na unidade municipal CASA 
ABRIGO DE NIOAQUE não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR na unidade municipal CASA 
ABRIGO DE NIOAQUE não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Coordenador laborando apenas na Casa Abrigo de 
Nioaque, não sendo válido em outras unidades municipais (CRAS, CREAS, etc). 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.1.4 

UNIDADE MUNICIPAL: Casa Abrigo de Nioaque 
CARGO/FUNÇÃO: Monitor (Cuidador) 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao acolhimento de 
crianças/adolescentes com vínculos familiares rompidos, ameaçados ou fragilizados, garantindo o 
efetivo exercício do direito à convivência familiar e comunitária. É composta de duas construções em 
alvenaria, sendo uma principal e outra secundária ao fundo da principal. Na casa principal com piso 
cerâmico e forra de madeira e PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), 
ventilação natural e artificial (ar condicionado ou ventilador) haviam quartos, banheiros, sala de TV, 
cozinha, varanda/garagem frontal e varanda de fundo com área de serviço, lavanderia doméstica e 
refeitório. Na casa do fundo em edícula com piso cerâmico e forra de PVC, iluminação natural + 
artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural, havia sala de coordenação, varanda e quarto 
com banheiro. Os servidores na função de Auxiliar de Serviços Gerais não possuíam posto fixo de 
trabalho, podendo estar em qualquer um dos recintos da unidade social. Os repousos de 
crianças/adolescentes e funcionários eram realizados nos quartos com camas e beliche. A cozinha 
com parede azulejada até uma altura aproximada de 1,70 metros dispunha de fogão de 4 bocas com 
geração de calor; geladeira; freezer e micro-ondas com higienização de utensílios e alimentos 
realizados nas pias. O calor IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) registrado foi de 
26,4°C, sendo a maior parte do tempo na posição de pé e é considerada moderada segundo anexo 
3 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. A lavagem de roupas na lavanderia era realizada 
manualmente e mecanicamente em lavadoras elétricas e tanque de lavar roupa. As tarefas escolares 
e refeições das crianças eram realizadas na mesa do refeitório instalada na área de serviço.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Os servidores na função de Monitoras/Cuidadoras nesta unidade assistencial tinham as mesmas 
atribuições do Auxiliar de Serviços Gerais para cumprimento do regimento interno da Casa Abrigo: 
auxílio em tarefas escolares e disciplinares, lazer, higiene pessoal (banhos, escovação de dentes, 
troca de fraldas e uso de sanitários), preparo de refeições (café da manhã, almoço, janta e lanches), 
lavanderia de roupas, limpeza e organização da casa, remédios via oral, pequenos curativos, etc., 
se necessário. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor 26,4°C Fogão Eventual 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil amônio 
(concentração de 0 a 5%) no 
produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) no 

produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 

Combizel LH (concentração de 
0 a 1%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 
Hipoclorito de sódio 

(concentração de 2,0 a 2,5% 
no produto variável de acordo 

com a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 3,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 2,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Bioló-
gicos Vírus, fungos, bactérias, etc. Avaliação 

Qualitativa 

Lixo e limpeza de 
banheiros; 

cuidados higiene 
pessoal da 

criança; 
medicamento e 
curativos. etc. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 

anexo 14 da NR 
15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha para as refeições (café, almoço, janta e lanches). 
• Eletrodomésticos (máquina de lavar e tanquinho) na lavanderia que facilita o trabalho no 

setor. 
• Quartos com camas para repouso no local. 
• Cozinha com boa ventilação. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 
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• Apoio do poder público no atendimento ao acolhido (Assistência Social, Saúde e 
Educacional) 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Todo equipamento elétrico deverá estar adequadamente aterrado (geladeiras, lavadoras de 
roupas, chuveiros elétricos, etc). 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora não insalubre, recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com 
C.A (Certificado de Aprovação) do MTE: touca de cabelo na cozinha; máscara PFF; óculos de 
proteção contra impactos de partículas e fritura; luva nitrílica, PVC ou borracha (tipo amarela) para 
serviços de limpeza; luva anti corte (proteção das mãos durante o corte de carnes, verduras e outros); 
avental de silicone ou outro material lavável; calçado fechado impermeável e antiderrapante; luva de 
procedimentos para os casos de curativos e outros cuidados à saúde do amparado. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Realizar toda a bateria de exames necessária ao diagnóstico da saúde da 
criança/adolescente atendida e manter as vacinas sempre em dia. 

• Caso alguma criança seja diagnosticada com doença transmissível ou não, notificar e fazer 
uso imediato dos serviços de saúde, devendo a Casa Abrigo proceder nos cuidados médicos de 
acordo com a orientação do profissional de saúde. 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MONITOR/CUIDADOR na unidade municipal 
CASA ABRIGO DE NIOAQUE OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição eventual a fonte artificial de calor em função do 

fogão na cozinha com o IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) de 
26,4°C, abaixo de limite de tolerância proposto no quadro I, anexo 3 da norma 
regulamentadora NR 15 do MTE. Além de exposição se dar abaixo do limite de 
tolerância, a exposição ao calor não é contínua em virtude da quantidade de comida 
preparada e a execução de outras atividades na Casa Abrigo. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita luvas, calçados 
fechados e avental lavável e impermeável no uso dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). Poderá haver contato eventual com 
microrganismos patógenos ou não em caso de alguma criança doente no local. A casa 
Abrigo é uma unidade de assistência social e não de assistência médica. Conforme o 
caso, se por orientação médica, a criança/adolescente deverá permanecer em alguma 
unidade de saúde até a sua recuperação total. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Previsão no anexo 3 (limite de tolerância 26,8°C a 28,0°C para atividade 
moderada) desta norma regulamentadora. A exposição ao calor se deu abaixo do 
limite de tolerância. A exposição ao calor não é permanente. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
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caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, lembrando que a Casa Abrigo é uma unidade de atendimento social e não 
de saúde destinada ao isolamento de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas. Os casos de crianças portadoras de doenças infectocontagiosas 
são eventuais ou oportunos]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, 
pelos e dejeções de animais portadoras de doenças infectocontagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. O contato com lixo de banheiros e demais 
recintos internos é eventual e estes não se enquadram como lixo urbano, não ficando 
caracterizada a insalubridade neste caso]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação 
pois, o estabelecimento é destinado a assistência social e não a saúde, mesmo, 
quando existe criança doente no local]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) contato em laboratórios, 
com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa situação];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MONITOR/CUIDADOR na unidade municipal 
CASA ABRIGO DE NIOAQUE não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MONITOR/CUIDADOR na unidade municipal 
CASA ABRIGO DE NIOAQUE não expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
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o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Monitor/Cuidador laborando apenas na Casa 
Abrigo de Nioaque, não sendo válido em outras unidades municipais (CRAS, CREAS, 
etc). Este laudo poderá também ser válido para Auxiliar de Serviços Gerais, Zelador, 
Gari e outros colaboradores na mesma função do Cuidador/Monitor na Casa Abrigo 
de Nioaque, conforme descrito na planilha acima. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.1.5 

UNIDADE MUNICIPAL: Casa Abrigo de Nioaque 
CARGO/FUNÇÃO: Orientadora Social 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O posto fixo de trabalho do Orientador Social fica em salas do CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social) na rua Prefeito Souza Rangel, 587) vizinho à Casa Abrigo, em 
alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e artificial (ar condicionado ou ventilador), dispondo de mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso do computador, atividades administrativas e atendimento público. As visitas na 
Casa Abrigo são programadas com a equipe do setor. A Casa Abrigo é uma Instituição vinculada a 
Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao acolhimento de crianças/adolescentes com 
vínculos familiares rompidos, ameaçados ou fragilizados, garantindo o efetivo exercício do direito à 
convivência familiar e comunitária. É composta de duas construções em alvenaria, sendo uma 
principal e outra secundária ao fundo da principal. Na casa principal com piso cerâmico e forra de 
madeira e PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e artificial 
(ar condicionado ou ventilador) haviam quartos, banheiros, sala de TV, cozinha, varanda/garagem 
frontal e varanda de fundo com área de serviço, lavanderia doméstica e refeitório. Na casa do fundo 
em edícula com piso cerâmico e forra de PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas 
fluorescentes), ventilação natural, havia sala de coordenação, varanda e quarto com banheiro. 
Mesmo dispondo da sala da Coordenação para os seus atendimentos, a Servidora lotada neste 
cargo deverá transitar por todo o Abrigo, permanecendo junto às crianças, adolescentes e demais 
funcionários da unidade municipal.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
O trabalho do Orientador Social é realizado de forma multidisciplinar com restante da equipe técnica 
(Assistente Social, Psicólogo e Orientador Social) além do Coordenador da Casa Abrigo, 
Monitores/Cuidadores. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno da Casa Abrigo; zelar pela 
conservação, organização do prédio e equipamentos; executar suas atividades específicas com 
qualidade e dedicação, sempre buscando manter convivência salutar com os acolhidos e demais 
funcionários, com respeito às suas opiniões, crenças, orientações sexuais e religiosas; colaborar 
sempre que necessário junto aos demais funcionários e acolhidos, desde que não interfira no bom 
desempenho de suas atividades específicas; fazer estudo social individual do abrigado; fazer 
acompanhamento social grupal/individual dos acolhidos; elaborar e manter atualizado os Planos 
Individuais de Atendimento dos acolhidos a cada seis meses; participar de formação continuada 
quanto às atribuições gerais e específicas, debates, palestras, cursos na área da Infância e 
Juventude e outros que se fizerem necessários; propiciar aos funcionários e acolhidos à participação 
dos mesmos na discussão e construção das regras de convivência da Casa Abrigo; acompanhar e 
subsidiar o processo em andamento da criança/adolescente acolhido junto à Vara da Infância e 
Juventude; participar das atividades internas da Casa Abrigo no que se refere aos trabalhos 
desenvolvidos pelo funcionário junto às crianças/adolescentes assistidas; realizar todas as 
avaliações da Casa Abrigo, visando à continuidade e reformulação das atividades e atendimentos 
ofertados às crianças/adolescentes, observando suas áreas de atuação; estar atualizado e 
capacitado para melhore executar as suas atribuições. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Contato com alguma 
criança doente etc. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha para as refeições (café, almoço, janta e lanches). 
• Quartos com camas para repouso no local. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 
• Apoio do poder público no atendimento ao acolhido (Assistência Social, Saúde e 

Educacional) 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Todo equipamento elétrico deverá estar adequadamente aterrado (geladeiras, lavadoras de 
roupas, chuveiros elétricos, etc). 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Realizar toda a bateria de exames necessária ao diagnóstico da saúde da 
criança/adolescente atendida e manter as vacinas sempre em dia. 

• Caso alguma criança seja diagnosticada com doença transmissível ou não, notificar e fazer 
uso imediato dos serviços de saúde, devendo a Casa Abrigo proceder nos cuidados médicos de 
acordo com a orientação do profissional de saúde. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CASA ABRIGO DE NIOAQUE OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: possível contato eventual com agentes biológicos no caso 

de crianças doentes. A casa Abrigo é uma unidade de assistência social e não de 
assistência médica. Conforme o caso, se por orientação médica, a 
criança/adolescente deverá permanecer em alguma unidade de saúde até a sua 
recuperação total. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. A Casa Abrigo não é uma unidade de isolamento para pacientes com 
doenças infectocontagiosas. Não é unidade de saúde e sim unidade de assistência 
social]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos 
(galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo 
urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou 
operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois, o 
estabelecimento é destinado a assistência social e não a saúde, mesmo, quando 
existe criança doente no local]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
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enquadrado nessa situação]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. 
trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CASA ABRIGO DE NIOAQUE não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CASA ABRIGO DE NIOAQUE não expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Orientador Social laborando apenas na Casa 
Abrigo de Nioaque. No caso do Colaborador ser do CRAS, CREAS ou Secretaria de 
Assistência Social, consultar os laudos correspondentes dessas unidades municipais. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.1.6 

UNIDADE MUNICIPAL: Casa Abrigo de Nioaque 
CARGO/FUNÇÃO: Psicólogo 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O posto fixo de trabalho da Psicólogo fica em sala no CREAS (Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social) na rua Prefeito Souza Rangel, 587) vizinho à Casa Abrigo. Esta sala é em 
alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e 
ventilação natural e artificial (ar condicionado), dispondo de mobiliário (mesas e cadeiras) para uso 
do computador, atividades administrativas e atendimento presencial. As visitas na Casa Abrigo são 
programadas com a equipe do setor. A Casa Abrigo é uma Instituição vinculada a Secretaria 
Municipal de Assistência Social destinada ao acolhimento de crianças/adolescentes com vínculos 
familiares rompidos, ameaçados ou fragilizados, garantindo o efetivo exercício do direito à 
convivência familiar e comunitária. É composta de duas construções em alvenaria, sendo uma 
principal e outra secundária ao fundo da principal. Na casa principal com piso cerâmico e forra de 
madeira e PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e artificial 
(ar condicionado ou ventilador) haviam quartos, banheiros, sala de TV, cozinha, varanda/garagem 
frontal e varanda de fundo com área de serviço, lavanderia doméstica e refeitório. Na casa do fundo 
em edícula com piso cerâmico e forra de PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas 
fluorescentes), ventilação natural, havia sala de coordenação, varanda e quarto com banheiro. 
Mesmo dispondo da sala da Coordenação para os seus atendimentos, a Servidora lotada neste 
cargo deverá transitar por todo o Abrigo, permanecendo junto às crianças, adolescentes e demais 
funcionários da unidade municipal.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
O trabalho do Psicólogo é realizado de forma multidisciplinar com restante da equipe técnica 
(Assistente Social, Psicólogo e Orientador Social) além do Coordenador da Casa Abrigo, 
Monitores/Cuidadores. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno da Casa Abrigo; zelar pela 
conservação, organização do prédio e equipamentos; executar suas atividades específicas com 
qualidade e dedicação, sempre buscando manter convivência salutar com os acolhidos e demais 
funcionários, com respeito às suas opiniões, crenças, orientações sexuais e religiosas; colaborar 
sempre que necessário junto aos demais funcionários e acolhidos, desde que não interfira no bom 
desempenho de suas atividades específicas; fazer estudo social individual do abrigado; fazer 
acompanhamento social grupal/individual dos acolhidos; elaborar e manter atualizado os Planos 
Individuais de Atendimento dos acolhidos a cada seis meses; participar de formação continuada 
quanto às atribuições gerais e específicas, debates, palestras, cursos na área da Infância e 
Juventude e outros que se fizerem necessários; propiciar aos funcionários e acolhidos à participação 
dos mesmos na discussão e construção das regras de convivência da Casa Abrigo; acompanhar e 
subsidiar o processo em andamento da criança/adolescente acolhido junto à Vara da Infância e 
Juventude; participar das atividades internas da Casa Abrigo no que se refere aos trabalhos 
desenvolvidos pelo funcionário junto às crianças/adolescentes assistidas; realizar todas as 
avaliações da Casa Abrigo, visando à continuidade e reformulação das atividades e atendimentos 
ofertados às crianças/adolescentes, observando suas áreas de atuação; estar atualizado e 
capacitado para melhore executar as suas atribuições. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Biológicos Vírus, bactérias, 
fungos, etc. Qualitativa 

Contato com alguma 
criança doente etc. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha para as refeições (café, almoço, janta e lanches). 
• Quartos com camas para repouso no local. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 
• Apoio do poder público no atendimento ao acolhido (Assistência Social, Saúde e 

Educacional) 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Todo equipamento elétrico deverá estar adequadamente aterrado (geladeiras, lavadoras de 
roupas, chuveiros elétricos, etc). 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Realizar toda a bateria de exames necessária ao diagnóstico da saúde da 
criança/adolescente atendida e manter as vacinas sempre em dia. 

• Caso alguma criança seja diagnosticada com doença transmissível ou não, notificar e fazer 
uso imediato dos serviços de saúde, devendo a Casa Abrigo proceder nos cuidados médicos de 
acordo com a orientação do profissional de saúde. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal CASA 
ABRIGO DE NIOAQUE OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: possível contato eventual com agentes biológicos no caso 

de crianças doentes. A casa Abrigo é uma unidade de assistência social e não de 
assistência médica. Conforme o caso, se por orientação médica, a 
criança/adolescente deverá permanecer em alguma unidade de saúde até a sua 
recuperação total. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. A Casa Abrigo não é uma unidade de isolamento para pacientes com 
doenças infectocontagiosas. Não é unidade de saúde e sim unidade de assistência 
social]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos 
(galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo 
urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou 
operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação pois, o 
estabelecimento é destinado a assistência social e não a saúde, mesmo, quando 
existe criança doente no local]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e 
outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-
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se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao 
preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. 
trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal CASA 
ABRIGO DE NIOAQUE não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
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04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal CASA 
ABRIGO DE NIOAQUE não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Psicólogo laborando apenas na Casa Abrigo de 
Nioaque. No caso do Colaborador ser do CRAS, CREAS ou Secretaria de Assistência 
Social, consultar os laudos correspondentes para estas unidades municipais. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.5.2 – UNIDADE MUNICIPAL: CENTRO DE REFERÊNCIA DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) ILDA GONÇALVES MACEDO. 

IDENTIFICAÇÃO: CRAS – Centro de Referência da Assistência Social Ilda Gonçalves 
Macedo 
ATIVIDADE: Assistência Social 
ENDEREÇO: Rua Coronel Camisão, n° 246, Jardim Ouro Verde 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 20/09/2017 e 22/09/2017 
 

PLANILHA: 
6.5.2.1 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Agente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 22/09/2017 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala Administrativa no CRAS de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminância de 
110,0 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 28,3°C variável de acordo 
com as condições climáticas locais, minimizada com ventilador de coluna. Mobiliário (mesas e 
cadeiras) para uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Executar trabalhos que envolvam a interpretação ne aplicação das leis e normas administrativas; 
redigir expediente administrativo; proceder a aquisição, guarda e distribuição de material; redigir 
pareceres e informações; redigir expedientes administrativos, tais como: memorandos, cartas, 
ofícios, relatórios; relatar quanto ao aspecto redacional, ordens de sérvios instruções, exposições de 
motivos, projetos de lei, minutas de decretos e outros. Realizar e conferir cálculos relativos a 
lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e descontos 
determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos 
sem ocorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de 
materiais e outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar 
levantamentos de bens patrimoniais. Eventualmente, realizar trabalhos datilográficos, operar com 
terminai eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; atuar na área de computação, orientar e 
acompanhar processos; executar outras tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Ar condicionado para climatização interna e melhor conforto térmico. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL ILDA 
GONÇALVES MACEDO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos 
e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
 



 
 215 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL ILDA 
GONÇALVES MACEDO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de 
exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AGENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL ILDA 
GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Agente Administrativo lotado no CRAS Ilda 
Gonçalves Macedo, sendo válido também para os demais cargos administrativos 
(Assistentes e Auxiliares Administrativos, por exemplo) lotados nessa unidade 
municipal, no que diz respeito às conclusões sobre insalubridade, periculosidade e 
aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.2 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Assessor de Gabinete 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017 e 22/09/2017. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
CRAS Ilda Gonçalves Macedo (Sala do Bolsa Família): Repartição pública de pavimento único 
em alvenaria, piso cerâmico, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 
149,5 lux e climatização por ar condicionado com temperatura de 27,7° C nessa sala com regulagem 
por ar condicionado. 
 

As atividades são fixas nas salas acima descritas com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de 
computadores e demais atividades administrativas. Eventualmente, há visitas domiciliares 
programadas do Assessor de Gabinete para averiguação “in loco” da situação do contemplado no 
programa social. O trânsito entre o CRAS e o domicílio do selecionado pelo Programa Bolsa Família 
é em veículos de passeio pertencente ao CRAS. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em comissão pertencente ao Gabinete do Prefeito de apoio administrativo no CRAS Ilda 
Gonçalves Macedo na gestão do Programa Bolsa Família. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RIS-COS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 



 
 218 

levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE GABINETE na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO NÃO OCORRE com exposição a 
agentes físicos, químicos e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE GABINETE na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSESSOR DE GABINETE na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes 
de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.3 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 22/09/2017 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala Administrativa no CRAS de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, laje, iluminância de 
123,0 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 26,4°C variável de acordo 
com as condições climáticas locais, minimizada com ventilador. Mobiliário (mesas e cadeiras) para 
uso de computadores e demais atividades administrativas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Digitação de documentos, elaboração de planilhas; controle de frequência de servidores; controle 
patrimonial; recebimento e controle dos saldos de materiais adquiridos; coordenar e executar 
trabalhos relacionados com a organização e atualização de arquivos e fichários; redigir instruções, 
ordens de serviço; minutas de cartas. Ofícios; memorandos e atos administrativos sobre assuntos 
do órgão; coordenar, controlar e executar o cadastramento dos bens de caráter permanente; auxiliar 
o pessoal técnico na definição de objetivos e  no planejamento administrativo do órgão; auxiliar e 
propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, bem como métodos e 
técnicas de trabalho; executar trabalhos relativos a balancetes, análises e controles estatísticos; 
executar serviços de cadastro em geral, manutenção e organização de arquivos cadastrais, 
microfilmagem e equipamento específico; executar serviços de análise e encaminhamento de 
processos, pesquisa legislativa e jurisprudencial; organizar e controlar os serviços de recepção; 
encaminhamento de documentos e correspondências em geral; secretariar autoridades de hierarquia 
superior, redigindo expedientes relacionados as suas atividades; integrar-se em projetos de 
pesquisa, levantamento de dados e diagnósticos, emprestando apoio administrativo necessário; 
fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades e executar outras atividades 
compatíveis com o cargo.  

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não são necessários 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
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• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Ar condicionado para climatização interna e melhor conforto térmico. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL ILDA 
GONÇALVES MACEDO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos 
e biológicos considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL ILDA 
GONÇALVES MACEDO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de 
exposição permanente a: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL ILDA 
GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Assistente Administrativo lotado em qualquer uma 
das salas disponíveis no CRAS Ilda Gonçalves Macedo, sendo válido também para 
os demais cargos administrativos (Agentes e Auxiliares Administrativos, por exemplo) 
e também para os cargos de Auxiliares de Serviços Gerais laborando em funções 
administrativas nessa unidade municipal, no que diz respeito às conclusões sobre 
insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.4 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Social 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017 e 22/09/2017. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala em repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, laje, luz natural e 
artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 165,0 lux na mesa de trabalho e climatização por 
ar condicionado e ventilador com temperatura de 26,4° C na sala com regulagem por ar 
condicionado. A colaboradora pode fazer uso de toda a estrutura física do CRAS (salas 
administrativas para reuniões com os demais membros da equipe técnica e coordenação ou com os 
assistidos nos diversos programas oferecidos e sala para eventos (palestras, apresentações, etc)). 
As atividades são em geral fixas na sala descrita com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de 
computadores e demais atividades administrativas e de atendimento presencial. Existem visitas 
domiciliares em área urbana, aldeias e assentamentos e eventualmente, no hospital em caso de 
pessoa internada nessa unidade de saúde. Pode existir contato eventual com pessoas doentes 
(portadoras ou não de alguma moléstia infectocontagiosa) em seu ambiente de trabalho ou fora do 
CRAS (domicílios ou hospital e áreas públicas). O trânsito entre o CRAS e os locais visitados pelo 
servidor é realizado em veículos de passeio pertencente ao CRAS ou a Secretaria de Assistência 
Social. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Orientar, encaminhar e/ou acompanhar os funcionários e, quando for o caso, seu familiar, a 
atendimento médico-hospitalar, orientar os funcionários acerca da segurança social; orçamento 
familiar, educação sanitária, utilização de lazer e dos recursos comunitários; orientar e organizar 
programas sócio recreativos para maior e melhor relacionamento funcional dos servidores; realizar 
pesquisas e levantamentos para situações de problemas sociais da comunidade e propor medidas 
de atendimento; atender os municípios de conformidade com os programas de ação social, 
orientando-os e encaminhando-os para obtenção dos benefícios sociais; elaborar estudos e executar 
programas sociais com a utilização dos centros comunitários municipais; prestar assessoria e 
consultoria técnica em assunto de natureza social, participar, dentro de sua especialidade, de 
equipes multiprofissionais na elaboração, análise e implantação de programas e projetos; elaborar 
e/ou participar de projetos de pesquisa, visando a implantação e ampliação de serviços 
especializados na área de desenvolvimento comunitário, mobilizar recursos comunitários para que 
sejam devidamente utilizados em benefício da população; fornecer dados estatísticos e apresentar 
relatórios de suas atividades, emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência, 
executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus e bactérias Qualitativa 
Pessoas com alguma 

doença (infectocontagiosa ou 
não) 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
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• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

Observação: em caso de visita a unidades de saúde, deverá o Servidor seguir as orientações da 
equipe de enfermagem quanto às precauções de contato com pacientes (luvas descartáveis, capote, 
máscara, óculos, calçados fechados, etc) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sabão líquido, álcool gel e água corrente com torneira temporizadora nos banheiros, além de 

papel toalha, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. 
• Álcool gel na sala para desinfecção das mãos. Se possível, lavatório em sua sala de trabalho. 
• Em caso de suspeição de pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, ordenar o 

atendimento da pessoa por equipe da Secretaria Municipal de Saúde antes do atendimento da 
equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 
e melhoria da qualidade de vida colaborador; 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO NÃO OCORRE com exposição a agentes 
físicos e químicos considerados insalubres. Eventualmente, poderá haver contato com 
os agentes biológicos no caso de pessoas doentes portadoras ou não de doenças 
infectocontagiosas no CRAS ou em outros locais de atendimento (domicílios, hospital 
e locais públicos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. A visita a pessoa portadora de alguma doença infectocontagiosa em 
isolamento é apenas eventual. Não existe atendimento contínuo ou permanente a 
essas pessoas em isolamento]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, 
pelos e dejeções de animais portadoras de doenças infectocontagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação. Observe-se que esse é para casos de contato com animais e não com 
pessoas.]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. 
Veja que para enquadramento neste caso, o contato com essas pessoas deverá 
ocorrer em alguma unidade de saúde. Este contato, no Hospital, quando ocorre, é 
apenas eventual. Atendimentos realizados no CRAS não entram neste 
enquadramento, pois, o CRAS não é uma unidade de saúde. Além do mais, a 
presença de pessoas portadoras de doenças no CRAS é eventual, uma vez, que a 
maioria não é enquadrada como doente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Este caso é para atendimento 
de animais o que não é o caso]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados 
ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação. Este caso é para atendimento de animais o que não é o caso]. 4) 
laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
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não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre sob condições de risco acentuado 
em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.5 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Atendente de Creche e Professor 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017 e 22/09/2017. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Salas de aula em alvenaria piso cerâmico, laje, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com 
iluminância variável entre 207,0 lux e 848,0 lux; ventilação natural e artificial (ar condicionado e 
ventiladores) com a temperatura de 27,1°C durante os levantamentos ambientais. Dispõe de 
equipamentos de vídeo (TV e DVD), materiais didáticos (brinquedos, livros, etc), mesas e cadeiras 
para atividades, play ground infantil, etc. Algumas das atividades são realizadas em locais abertos 
com exposição solar. Poderá existir contato eventual com crianças doentes (portadoras ou não de 
alguma moléstia infectocontagiosa). 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atendentes de Creche e Professoras com formação em Pedagogia da Secretaria Municipal de 
Educação cedidas ao CRAS vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social atuando como 
Facilitadoras ou Orientadoras Sociais junto a crianças/adolescentes nas faixas etárias de 0 a 6 anos 
e de 7 a 17 anos em serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, com aulas de vídeo, 
leituras, dinâmicas individuais e de grupo em salas de aula, brincadeiras com brinquedos, play 
ground, campinho de futebol, etc. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus e bactérias Qualitativa 
Alguma criança doente 

portadora ou não de doença 
infectocontagiosa. 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sabão líquido, álcool gel e água corrente com torneira temporizadora nos banheiros, além de 

papel toalha, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. 
• Álcool gel na sala para desinfecção das mãos. Se possível, lavatório em sua sala de trabalho. 
• Álcool spray para desinfecção de brinquedos. 
• Em caso de suspeição de crianças/adolescentes portadoras de doenças infectocontagiosas 

ou não, encaminhar estas a unidade de saúde mais próxima para o devido diagnóstico e tratamento. 
Encaminhar também para o responsável até que a criança esteja totalmente recuperada, antes do 
retorno ao CRAS. 

• Acompanhar e exigir dos responsáveis todas as vacinações e cuidados médicos em dia. 
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• Fazer melhorias na climatização interna das salas de atendimento às crianças (instalação ou 
conserto do ar condicionado). 

• Distribuição imediata, gratuita e regular de luvas descartáveis em látex, protetor solar, 
calçados fechados tipo tênis e jaleco. 

• As atividades em áreas externas sem cobertura deverão ser priorizadas nos horários de 
menor exposição solar. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 
e melhoria da qualidade de vida colaborador; 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ATENDENTE DE CRECHE E PROFESSOR 
ATUANDO COMO FACILITADOR OU ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO NÃO OCORRE com exposição a agentes 
físicos e químicos considerados insalubres. Eventualmente, poderá haver contato com 
os agentes biológicos no caso de crianças doentes portadoras ou não de doenças 
infectocontagiosas no CRAS. A exposição solar é apenas eventual no caso de 
atividades realizadas em locais externos sem proteção solar. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 



 
 231 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, pois, o CRAS não é destinado ao isolamento ou tratamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Observe-se que esse é para casos de contato com 
animais e não com pessoas.]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Veja que para enquadramento neste caso, 
o contato com essas pessoas deverá ocorrer em alguma unidade de saúde. 
Atendimentos realizados no CRAS não entram neste enquadramento, pois, o CRAS 
não é uma unidade de saúde. Além do mais, a presença de crianças portadoras de 
doenças no CRAS é eventual, uma vez, que a maioria não é enquadrada como 
doente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal 
que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. Este caso é para atendimento de animais o que não é o caso]. 3) contato 
em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 
produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Este caso é para 
atendimento de animais o que não é o caso]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa situação];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ATENDENTE DE CRECHE E PROFESSOR 
ATUANDO COMO FACILITADOR OU ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre sob condições de risco acentuado 
em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
 
 
 
 



 
 233 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ATENDENTE DE CRECHE E PROFESSOR 
ATUANDO COMO FACILITADOR OU ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.6 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 22/09/2017 
 

Obs. 1: em relação a insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo pode ser 
aproveitado para qualquer outro cargo em função de limpeza no CRAS Ilda Gonçalves Macedo, tais 
como: Zelador; Trabalhador Braçal e Gari 

 

Obs. 2: este laudo não tem validade para servidor concursado como Auxiliar de Serviços Gerais 
atuando em função administrativa ou de atendimento público (recepção). Na data dos levantamentos 
ambientais, os auxiliares de serviços gerais que se encontravam nessa situação eram: a Lucimara 
da Silva que atuava como recepcionista e a Lilian Alessandra Dias Lodi como assistente ou agente 
administrativo na sala do Bolsa Família. Nos dois casos, não foi caracterizada a insalubridade, 
devendo ser consultado os laudos de cargos administrativos para essas servidoras. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública com duas edificações de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico; laje e 
forro de PVC e de madeira; chapa metálica; iluminância variável conforme o ambiente e condições 
de nebulosidade e uso de lâmpadas ou abertura de janelas e portas com luz natural e/ou artificial 
(lâmpada fluorescente) e temperatura variável de acordo com condições climáticas locais com 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado ou ventilador) com recepção, salas de chefia, 
coordenação, apoio técnico e administrativo, dinâmicas individuais e de grupo (aula, música, 
palestras, fortalecimento de vínculos, atividades físicas para o idoso, baile da 3ª idade e geração de 
renda), cozinha, almoxarifado, despensa e banheiros de uso público e dos funcionários. O 
colaborador não possui posto fixo de trabalho, devendo laborar em todos os setores desta unidade 
municipal. Faz uso de baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos manuais de 
limpeza. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal. Auxiliar a responsável pelos serviços de merenda na 
cozinha. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor 26,7°C 

Fogão na 
cozinha Eventual 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Qualitativa Álcool 

Eventual estando abaixo 
do limite de tolerância 
de 1480 mg/m³ da NR 

15. 
Cloreto de alquil benzil 

amônio (concentração de 0 a 
5%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Combizel LH (concentração 
de 0 a 1%) no produto 

variável de acordo com a 
marca e fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 2,5% 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Água sanitária 
Eventual estando abaixo 

do limite de tolerância 
de 2,3 mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear ***Qualitativa Sabões e 

detergentes 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Qualitativa Sabões e 
detergentes 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos Qualitativa 

Lixo e limpeza 
de banheiros 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Copa/cozinha para café, lanches e água potável e fresca; 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva (CA 16313 e 12896). 
• Calçado tipo bota (CA 3151/88) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Inspeção do fogão quanto a vazamentos de gás e da mangueira (validade e conservação). 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs: calçado tipo bota; luva 
nitrílica, PVC ou borracha; avental de silicone ou outro material impermeável; óculos de proteção 
contra impacto de partículas, máscara semi-facial filtrante). O uso deverá ser obrigatório. 
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• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: A exposição a fonte artificial de calor é apenas eventual dentro 

dos limites de tolerância. Não existe o cozimento industrial de alimentos como ocorre 
nas cozinhas de escolas. O preparo é mais para os lanches em alguns dias da 
semana. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Durante os levantamentos 
ambientais, foi constatado o uso de luvas de proteção que contribuía ainda mais para 
a minimização de contato com os produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do MTE e norma ACGIH que foram identificados na coluna “tempo de 
exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
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urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes 
de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais, Trabalhador Braçal, 
Gari e Zelador em exercício destes cargos/funções no CRAS Ilda Gonçalves Macedo. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Era o caso, por exemplo, das 
auxiliares de serviços gerais Lilian Alessandra e Lucimara da Silva que estavam em 
serviços administrativos e não de limpeza. Em caso de retorno às suas funções 
anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, sendo que 
para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.7 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 
(Administrativo) 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 22/09/2017 
 

Obs. 1: este laudo é válido para os servidores concursados como Auxiliar de Serviços Gerais 
atuando em função administrativa ou de atendimento público (recepção). Na data dos levantamentos 
ambientais, os auxiliares de serviços gerais que se encontravam nessa situação eram: a Lucimara 
da Silva que atuava como recepcionista e a Lilian Alessandra Dias Lodi como assistente ou agente 
administrativo na sala do Bolsa Família. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Na data dos levantamentos ambientais, duas servidoras concursadas como Auxiliar de Serviços 
Gerais estavam prestando atividades administrativas e não de limpeza na recepção e na sala do 
bolsa família. A sala do Bolsa Família no CRAS era de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, 
laje, iluminância de 134,2 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)) na mesa de trabalho; 
temperatura de 27,7°C variável de acordo com as condições climáticas locais, minimizada por ar 
condicionado. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores e demais atividades 
administrativas. Já a Recepção do CRAS para atendimento público se encontrava no mesmo 
pavimento do Bolsa Família, laje e forro de PVC, iluminância de 658,0 lux no balcão de atendimento 
por luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) e temperatura de 28,0°C para mais ou para menos 
de acordo com as condições climáticas locais minimizada por ventilador. Dispunha de um balcão e 
cadeiras para atendimento público e computador e livros para registro dos beneficiários e 
atendimentos realizados no setor. O local era também utilizado pelos usuários do sistema enquanto 
aguarda pelo atendimento. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Digitação de documentos, elaboração de planilhas; controle de frequência de servidores; controle 
patrimonial; recebimento e controle dos saldos de materiais adquiridos; coordenar e executar 
trabalhos relacionados com a organização e atualização de arquivos e fichários; redigir instruções, 
ordens de serviço; minutas de cartas. Ofícios; memorandos e atos administrativos sobre assuntos 
do órgão; coordenar, controlar e executar o cadastramento dos bens de caráter permanente; auxiliar 
o pessoal técnico na definição de objetivos e  no planejamento administrativo do órgão; auxiliar e 
propor o aperfeiçoamento e adequação da legislação e normas específicas, bem como métodos e 
técnicas de trabalho; executar trabalhos relativos a balancetes, análises e controles estatísticos; 
executar serviços de cadastro em geral, manutenção e organização de arquivos cadastrais, 
microfilmagem e equipamento específico; executar serviços de análise e encaminhamento de 
processos, pesquisa legislativa e jurisprudencial; organizar e controlar os serviços de recepção; 
encaminhamento de documentos e correspondências em geral; secretariar autoridades de hierarquia 
superior, redigindo expedientes relacionados as suas atividades; integrar-se em projetos de 
pesquisa, levantamento de dados e diagnósticos, emprestando apoio administrativo necessário; 
fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades e executar outras atividades 
compatíveis com o cargo.  

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Vírus e bactérias Qualitativa 

Possível presença de 
pessoas com alguma doença 

infectocontagiosa ou não. 
Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não são necessários 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Sabão líquido, álcool gel e água corrente com torneira temporizadora nos banheiros, além de 

papel toalha, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. 
• Álcool gel na sala para desinfecção das mãos. Se possível, lavatório em sua sala de trabalho 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Ar condicionado para climatização interna e melhor conforto térmico. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA OU RECEPÇÃO na unidade municipal CRAS ILDA 
GONÇALVES MACEDO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos e químicos 
considerados insalubres. Eventualmente, poderá haver contato com os agentes 
biológicos no caso de pessoas portadoras ou não de doenças infectocontagiosas no 
CRAS. A maioria dos casos é de pessoas não portadoras de doenças. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, pois, o CRAS não é destinado ao isolamento ou tratamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Observe-se que esse é para casos de contato com 
animais e não com pessoas.]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Veja que para enquadramento neste caso, 
o contato com essas pessoas deverá ocorrer em alguma unidade de saúde. 
Atendimentos realizados no CRAS não entram neste enquadramento, pois, o CRAS 
não é uma unidade de saúde. Além do mais, a presença de pessoas portadoras de 
doenças no CRAS é eventual, uma vez, que a maioria não é enquadrada como 
doente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal 
que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. Este caso é para atendimento de animais]. 3) contato em laboratórios, com 
animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Este caso é para atendimento de animais o 
que não é o caso]. 4) laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só 
ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal 
técnico. trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de 
anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
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trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais 
deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA OU RECEPÇÃO na unidade municipal CRAS ILDA 
GONÇALVES MACEDO não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de 
exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
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 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA OU RECEPÇÃO na unidade municipal CRAS ILDA 
GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.8 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador do CRAS 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017 e 22/09/2017. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala de coordenação em repartição pública de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, laje, 
luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância de 110,0 lux na mesa de trabalho e 
climatização por ar condicionado e ventilador com temperatura de 26,6° C nessa sala com 
regulagem por ar condicionado. A colaboradora pode fazer uso de toda a estrutura física do CRAS 
(salas administrativas para reuniões com os demais membros da equipe técnica e coordenação ou 
com os assistidos nos diversos programas oferecidos e sala para eventos (palestras, apresentações, 
etc)). As atividades são em geral fixas na sala descrita com mobiliário (mesas e cadeiras) para uso 
de computadores e demais atividades administrativas e de atendimento presencial. Existem visitas 
domiciliares em área urbana, aldeias e assentamentos e eventualmente, no hospital em caso de 
pessoa internada nessa unidade de saúde. Pode existir contato eventual com pessoas doentes 
(portadoras ou não de alguma moléstia infectocontagiosa) em seu ambiente de trabalho ou fora do 
CRAS (domicílios ou hospital e áreas públicas). O trânsito entre o CRAS e os locais visitados pelo 
servidor é realizado em veículos de passeio pertencente ao CRAS ou a Secretaria de Assistência 
Social. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Fazer o trabalho de coordenação do CRAS Ilda Gonçalves Macedo e exercer profissionalmente as 
atribuições do Assistente Social que são: orientar, encaminhar e/ou acompanhar os funcionários e, 
quando for o caso, seu familiar, a atendimento médico-hospitalar, orientar os funcionários acerca da 
segurança social; orçamento familiar, educação sanitária, utilização de lazer e dos recursos 
comunitários; orientar e organizar programas sócio recreativos para maior e melhor relacionamento 
funcional dos servidores; realizar pesquisas e levantamentos para situações de problemas sociais 
da comunidade e propor medidas de atendimento; atender os municípios de conformidade com os 
programas de ação social, orientando-os e encaminhando-os para obtenção dos benefícios sociais; 
elaborar estudos e executar programas sociais com a utilização dos centros comunitários 
municipais; prestar assessoria e consultoria técnica em assunto de natureza social, participar, dentro 
de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, análise e implantação de 
programas e projetos; elaborar e/ou participar de projetos de pesquisa, visando a implantação e 
ampliação de serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário, mobilizar recursos 
comunitários para que sejam devidamente utilizados em benefício da população; fornecer dados 
estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades, emitir laudos e pareceres sobre assuntos de 
sua área de competência, executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus e bactérias Qualitativa 
Pessoas com alguma doença 

(infectocontagiosa ou não) Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 
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• Copa/café/água fresca. 
• Climatização interna (ar condicionado) para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não são necessários 

Observação: em caso de visita a unidades de saúde, deverá o Servidor seguir as orientações da 
equipe de enfermagem quanto às precauções de contato com pacientes (luvas descartáveis, capote, 
máscara, óculos, calçados fechados, etc) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sabão líquido, álcool gel e água corrente com torneira temporizadora nos banheiros, além de 

papel toalha, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. 
• Álcool gel na sala para desinfecção das mãos. Se possível, lavatório em sua sala de trabalho. 
• Em caso de suspeição de pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, ordenar o 

atendimento da pessoa por equipe da Secretaria Municipal de Saúde antes do atendimento da 
equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 
e melhoria da qualidade de vida colaborador; 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do 
Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, 
uma vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DO CRAS na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO NÃO OCORRE com exposição a 
agentes físicos e químicos considerados insalubres. Eventualmente, poderá haver 
contato com os agentes biológicos no caso de pessoas doentes portadoras ou não de 
doenças infectocontagiosas no CRAS ou em outros locais de atendimento (domicílios, 
hospital e locais públicos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. A visita a pessoa portadora de alguma doença infectocontagiosa em 
isolamento é apenas eventual. Não existe atendimento contínuo ou permanente a 
essas pessoas em isolamento]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, 
pelos e dejeções de animais portadoras de doenças infectocontagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação. Observe-se que esse é para casos de contato com animais e não com 
pessoas.]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os 
trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, animais ou com 
material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. 
Veja que para enquadramento neste caso, o contato com essas pessoas deverá 
ocorrer em alguma unidade de saúde. Este contato, no Hospital, quando ocorre, é 
apenas eventual. Atendimentos realizados no CRAS não entram neste 
enquadramento, pois, o CRAS não é uma unidade de saúde. Além do mais, a 
presença de pessoas portadoras de doenças no CRAS é eventual, uma vez, que a 
maioria não é enquadrada como doente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Este caso é para atendimento 
de animais o que não é o caso]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados 
ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação. Este caso é para atendimento de animais o que não é o caso]. 4) 
laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
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não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DO CRAS na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre sob condições de risco 
acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DO CRAS na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes 
de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.9 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017 e 22/09/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Trabalho em veículo de passeio (Fiat Uno ou Siena) ou outro veículo disponível pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social em áreas urbanas, assentamentos e aldeias do município ou viagens 
interurbanas. Quando não dirigindo, o Servidor fica a disposição do órgão público no CRAS, 
repartição pública com duas edificações de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico; laje e forro 
de PVC e de madeira; chapa metálica; iluminância variável conforme o ambiente e condições de 
nebulosidade e uso de lâmpadas ou abertura de janelas e portas com luz natural e/ou artificial 
(lâmpada fluorescente) e temperatura variável de acordo com condições climáticas locais com 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado ou ventilador) com recepção, salas de chefia, 
coordenação, apoio técnico e administrativo, dinâmicas individuais e de grupo (aula, música, 
palestras, fortalecimento de vínculos, atividades físicas para o idoso, baile da 3ª idade e geração de 
renda), cozinha, almoxarifado, despensa e banheiros de uso público e dos funcionários. Em todos 
os setores, os colaboradores dispõem de cadeiras e mesas nos serviços de expediente público. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Conduzir devidamente habilitado, veículos de passeio no transporte de equipe em áreas urbanas e 
rurais do município; verificar diariamente as condições dos veículos (água, óleo, combustível, bateria, 
sistema elétrico), providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; executar reparos de 
emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas 
apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de transportes e de ocorrências; recolher 
os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.  

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE EXPOSI-

ÇÃO 

Físi-
cos 

Radiação não ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 

60,2 a 85,7 
dB(A) com 

média de 71,0 
dB(A) 

Motor do veículo 
e trânsito local 

Habitual. Os tempos de 
exposição ao ruído são 

inferiores aos limites 
estabelecidos na NR 15. 

Quími
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa e cozinha para café, lanches e água potável e fresca. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
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• Veículos que atendam de forma integral as exigências do DETRAN. 
• Sugestão de ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e 

musculares e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: óculos de proteção contra insolação; boné ou 
touca árabe; protetor solar; botina de segurança; camisa manga comprida. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Emissão de Ordem de Serviço (O.S); Permissão de Trabalho (P.T) e Análise Preliminar de 
Riscos (APR) para cada atividade realizada. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN. 
• Recomendo a elaboração de PCMSO e monitoramento das condições de saúde do servidor 

por médico do trabalho. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal CRAS 
ILDA GONÇALVES MACEDO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação a radiação solar, a exposição se dá em maior grau 

em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar 
(coberturas prediais e copas de árvores). A avaliação é apenas qualitativa. Não existe 
limite de tolerância para este agente e não existe regulamentação quanto a 
caracterização da insalubridade para este agente. Em relação ao ruído, houve 
exposição média de 71,0 dB(A) e amplitude de 85,7 dB(A). Recomendo a distribuição 
gratuita e regular dos EPIs sugeridos na planilha acima. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
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verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 71,0 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
 Agentes Químicos: Não enquadrados nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15.  
 Agentes Biológicos: Não enquadrado no anexo 14 da NR 15. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal CRAS 
ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal CRAS 
ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.10 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Orientador Social 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017 e 22/09/2017. 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Colaborador que laborava com adultos e com crianças/adolescentes no CRAS Ilda Gonçalves 
Macedo. 
Atividades com crianças/adolescentes: salas de aula em alvenaria piso cerâmico, laje, luz natural 
e artificial (lâmpada fluorescente) com iluminância variável entre 207,0 lux e 848,0 lux; ventilação 
natural e artificial (ar condicionado e ventiladores) com a temperatura de 27,1°C durante os 
levantamentos ambientais. Dispõe de equipamentos de vídeo (TV e DVD), materiais didáticos 
(brinquedos, livros, etc), mesas e cadeiras para atividades, play ground infantil, etc. Algumas das 
atividades são realizadas em locais abertos com exposição solar. Poderá existir contato eventual 
com crianças doentes (portadoras ou não de alguma moléstia infectocontagiosa). 
 

Atividades com adultos: salas de aula; salão de festas; sala de 
reuniões/palestras/cursos/atividades físicas/geração de renda, baile 3ª idade em alvenaria piso 
cerâmico, laje, forro de PVC e chapa metálica, luz natural e artificial (lâmpada fluorescente) com 
iluminância variável entre 178,0 lux e 1348,0 lux; ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado 
ou ventiladores) com a temperatura de 26,2°C a 29,3°C durante os levantamentos ambientais nos 
diversos ambientes. Dispõe de mesas, cadeiras, equipamentos de vídeo e áudio, etc para as 
atividades. Também, poderá realizar suas atividades em áreas externas ao CRAS (áreas públicas 
para caminhadas e academia ao ar livre) com exposição solar. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Servidores concursados como professores com formação em Pedagogia da Secretaria Municipal de 
Educação cedidos ao CRAS vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social atuando como 
Facilitadores ou Orientadores Sociais junto a crianças/adolescentes nas faixas etárias de 0 a 6 anos 
e de 7 a 17 anos e pessoas da 3ª idade em serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, com 
aulas de vídeo, leituras, dinâmicas individuais e de grupo em salas de aula, brincadeiras com 
brinquedos, play ground, campinho de futebol, etc no caso das crianças e atividades sociais e físicas 
(bailes da 3ª idade, palestras e demais atividades de socialização e convivência de adultos). 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus e bactérias Qualitativa 
Alguma criança ou adulto 
doente portador ou não de 
doença infectocontagiosa. 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidades que atendiam as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Sabão líquido, álcool gel e água corrente com torneira temporizadora nos banheiros, além de 

papel toalha, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. 
• Álcool gel na sala para desinfecção das mãos. Se possível, lavatório em sua sala de trabalho. 
• Álcool spray para desinfecção de brinquedos. 
• Em caso de suspeição de crianças/adolescentes/adultos portadores de doenças 

infectocontagiosas ou não, encaminhar estes a unidade de saúde mais próxima para o devido 
diagnóstico e tratamento. Encaminhar também para o responsável até que o assistido esteja 
totalmente recuperado, antes do retorno ao CRAS. 

• Acompanhar e exigir dos responsáveis todas as vacinações e cuidados médicos em dia. 
• Fazer melhorias na climatização interna das salas de atendimento (instalação ou conserto do 

ar condicionado). 
• Distribuição imediata, gratuita e regular de luvas descartáveis em látex, protetor solar, 

calçados fechados tipo tênis e jaleco. 
• As atividades em áreas externas sem cobertura deverão ser priorizadas nos horários de 

menor exposição solar. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO NÃO OCORRE com exposição a agentes 
físicos e químicos considerados insalubres. Eventualmente, poderá haver contato com 
os agentes biológicos no caso de crianças/adolescentes/adultos doentes portadores 
ou não de doenças infectocontagiosas no CRAS. A exposição solar é apenas eventual 
no caso de atividades realizadas em locais externos sem proteção solar. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, pois, o CRAS não é destinado ao isolamento ou tratamento de pacientes 
portadores de doenças infectocontagiosas]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Observe-se que esse é para casos de contato com 
animais e não com pessoas.]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Veja que para enquadramento neste caso, 
o contato com essas pessoas deverá ocorrer em alguma unidade de saúde. 
Atendimentos realizados no CRAS não entram neste enquadramento, pois, o CRAS 
não é uma unidade de saúde. Além do mais, a presença de pessoas portadoras de 
doenças no CRAS é eventual, uma vez, que a maioria não é enquadrada como 
doente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos 
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal 
que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. Este caso é para atendimento de animais o que não é o caso]. 3) contato 
em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 
produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Este caso é para 
atendimento de animais o que não é o caso]. 4) laboratórios de análise clínica e 
histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: neste caso, aplica-
se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa situação];  5) 
gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao 
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pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre sob condições de risco acentuado 
em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 



 
 257 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes de 
acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Orientador Social laborando apenas no CRAS Ilda 
Gonçalves Macedo. No caso do Colaborador ser da Casa Abrigo, CREAS ou 
Secretaria de Assistência Social, consultar os laudos correspondentes dessas 
unidades municipais. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
 
 
 
 
 
 
 



 
 258 

PLANILHA: 
6.5.2.11 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Psicólogo 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 22/09/2017 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala Administrativa no CRAS de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico, forro de PVC, 
iluminância de 177,4 lux (luz natural e artificial (lâmpada fluorescente)); temperatura de 24,7°C 
controlada por equipamento de ar condicionado. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de 
computadores e demais atividades previstas na atribuição do cargo ocupado. Poderá fazer uso das 
demais estruturas do CRAS, havendo contato com o público atendido pelos programas existentes 
na unidade municipal. Eventualmente, este contato pode ocorrer com pessoas doentes portadoras 
ou não de doenças infectocontagiosas. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Psicólogo poderá: promover exames de inteligência, aptidões e traço 
de personalidade; elaborar e aplicar testes psicológicos; organizar entrevistas e aplicar testes 
seletivos para o aprimoramento das relações humanas no trabalho; elaborar e aplicar testes de 
aptidão; fornecer laudos dos resultados do processo de seleção de candidatos, promover a avaliação 
do funcionário no seu período probatório; promover entrevista com servidores desligados do quadro 
da prefeitura; propor e executar técnicas de dinâmica de grupos; realizar estudos e aplicações 
práticas no campo da educação e assistência social; participar dentro de sua especialidade de 
equipes multiprofissionais na elaboração, análise e implantação de programas e projetos; prestar 
assessoria e consultoria técnica em assunto de natureza psicológica; fornecer dados estatísticos e 
acrescentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de 
competência e executar outras atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Vírus e bactérias Qualitativa 

Pessoas com 
alguma 
doença 

(infectocontagi
osa ou não) 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não são necessários 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
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• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 
e melhoria da qualidade de vida colaborador; 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Sabão líquido, álcool gel e água corrente com torneira temporizadora nos banheiros, além de 

papel toalha, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. 
• Álcool gel na sala para desinfecção das mãos. Se possível, lavatório em sua sala de trabalho. 
• Em caso de suspeição de pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, encaminhar a 

pessoa a alguma unidade de saúde para o diagnóstico e tratamentos médicos adequados até a sua 
completa recuperação, antes do seu retorno ao CRAS. 

• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Ar condicionado para climatização interna e melhor conforto térmico. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal CRAS 
ILDA GONÇALVES MACEDO NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos e 
químicos considerados insalubres. Eventualmente, poderá haver contato com os 
agentes biológicos no caso de pessoas doentes portadoras ou não de doenças 
infectocontagiosas no CRAS. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
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uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. O CRAS não é local destinado ao isolamento de pacientes portadores por 
doenças infectocontagiosas não existindo, portanto, este contato]; 2) carnes, 
glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras 
de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Observe-se que esse é para casos de 
contato com animais e não com pessoas.]; 3) esgotos (galerias e tanques) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e 
industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A 
insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em 
contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 
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 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Veja que para 
enquadramento neste caso, o contato com essas pessoas deverá ocorrer em alguma 
unidade de saúde. Atendimentos realizados no CRAS não entram neste 
enquadramento, pois, o CRAS não é uma unidade de saúde. Além do mais, a 
presença de pessoas portadoras de doenças no CRAS é eventual, uma vez, que a 
maioria não é enquadrada como doente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de 
vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de 
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. Este caso é para atendimento 
de animais o que não é o caso]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados 
ao preparo de soro, vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação. Este caso é para atendimento de animais o que não é o caso]. 4) 
laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) 
[Comentário: neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não 
enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal CRAS 
ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre sob condições de risco acentuado em 
virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal CRAS 
ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com 
o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Psicólogo lotado no CRAS Ilda Gonçalves Macedo. 
Caso o Colaborador labore em outras unidades municipais, consultar o laudo para o 
cargo em exercício na unidade correspondente. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.12 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Trabalhador Braçal 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 22/09/2017 
 

Obs. 1: em relação a insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo pode ser 
aproveitado para qualquer outro cargo em função de limpeza no CRAS Ilda Gonçalves Macedo, tais 
como: Auxiliar de Serviços Gerais; Zelador e Gari 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública com duas edificações de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico; laje e 
forro de PVC e de madeira; chapa metálica; iluminância variável conforme o ambiente e condições 
de nebulosidade e uso de lâmpadas ou abertura de janelas e portas com luz natural e/ou artificial 
(lâmpada fluorescente) e temperatura variável de acordo com condições climáticas locais com 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado ou ventilador) com recepção, salas de chefia, 
coordenação, apoio técnico e administrativo, dinâmicas individuais e de grupo (aula, música, 
palestras, fortalecimento de vínculos, atividades físicas para o idoso, baile da 3ª idade e geração de 
renda), cozinha, almoxarifado, despensa e banheiros de uso público e dos funcionários. O 
colaborador não possui posto fixo de trabalho, devendo laborar em todos os setores desta unidade 
municipal. Faz uso de baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos manuais de 
limpeza. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não existe 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Qualitativa Álcool 

Eventual estando abaixo 
do limite de tolerância 
de 1480 mg/m³ da NR 

15. 
Cloreto de alquil benzil 

amônio (concentração de 0 a 
5%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH (concentração 
de 0 a 1%) no produto 

variável de acordo com a 
marca e fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 2,5% 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Água sanitária 
Eventual estando abaixo 

do limite de tolerância 
de 2,3 mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear ***Qualitativa Sabões e 

detergentes 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Qualitativa Sabões e 
detergentes 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos Qualitativa 

Lixo e limpeza 
de banheiros 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Copa/cozinha para café, lanches e água potável e fresca; 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva (CA 16313 e 12896). 
• Calçado tipo bota (CA 3151/88) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Inspeção do fogão quanto a vazamentos de gás e da mangueira (validade e conservação). 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs: calçado tipo bota; luva 
nitrílica, PVC ou borracha; avental de silicone ou outro material impermeável; óculos de proteção 
contra impacto de partículas, máscara semi-facial filtrante). O uso deverá ser obrigatório. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 
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• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TRABALHADOR BRAÇAL na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Durante os levantamentos 
ambientais, foi constatado o uso de luvas de proteção que contribuía ainda mais para 
a minimização de contato com os produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do MTE e norma ACGIH que foram identificados na coluna “tempo de 
exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TRABALHADOR BRAÇAL na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de TRABALHADOR BRAÇAL na unidade 
municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes 
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de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – 
Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas 
como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais, Trabalhador Braçal, 
Gari e Zelador em exercício destes cargos/funções no CRAS Ilda Gonçalves Macedo. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.13 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 22/09/2017 
 

Obs. 1: em relação a insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, este laudo pode ser 
aproveitado para qualquer outro cargo em função de limpeza no CRAS Ilda Gonçalves Macedo, tais 
como: Auxiliar de Serviços Gerais; Trabalhador Braçal e Gari 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Repartição pública com duas edificações de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico; laje e 
forro de PVC e de madeira; chapa metálica; iluminância variável conforme o ambiente e condições 
de nebulosidade e uso de lâmpadas ou abertura de janelas e portas com luz natural e/ou artificial 
(lâmpada fluorescente) e temperatura variável de acordo com condições climáticas locais com 
ventilação natural e/ou artificial (ar condicionado ou ventilador) com recepção, salas de chefia, 
coordenação, apoio técnico e administrativo, dinâmicas individuais e de grupo (aula, música, 
palestras, fortalecimento de vínculos, atividades físicas para o idoso, baile da 3ª idade e geração de 
renda), cozinha, almoxarifado, despensa e banheiros de uso público e dos funcionários. O 
colaborador não possui posto fixo de trabalho, devendo laborar em todos os setores desta unidade 
municipal. Faz uso de baldes, vassouras, rodos, pano de chão e outros equipamentos manuais de 
limpeza. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços gerais de limpeza (lavar, varrer, retirar o lixo) e arrumação dos móveis, materiais e utensílios 
em todos os setores da unidade municipal. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não existe 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Qualitativa Álcool 

Eventual estando abaixo 
do limite de tolerância 
de 1480 mg/m³ da NR 

15. 
Cloreto de alquil benzil 

amônio (concentração de 0 a 
5%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 

Combizel LH (concentração 
de 0 a 1%) no produto 

variável de acordo com a 
marca e fabricante utilizados 

***Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite de 
exposição não aplicável 

na NR 15 e normas 
técnicas internacionais. 
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Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 2,5% 

no produto variável de 
acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Qualitativa Água sanitária 
Eventual estando abaixo 

do limite de tolerância 
de 2,3 mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear ***Qualitativa Sabões e 

detergentes 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
3,0 mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Qualitativa Sabões e 
detergentes 

Eventual e abaixo do 
limite de tolerância de 
2,0 mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos 

Bactérias e outros 
microrganismos Qualitativa 

Lixo e limpeza 
de banheiros 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Copa/cozinha para café, lanches e água potável e fresca; 
• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Luva (CA 16313 e 12896). 
• Calçado tipo bota (CA 3151/88) 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Inspeção do fogão quanto a vazamentos de gás e da mangueira (validade e conservação). 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs: calçado tipo bota; luva 
nitrílica, PVC ou borracha; avental de silicone ou outro material impermeável; óculos de proteção 
contra impacto de partículas, máscara semi-facial filtrante). O uso deverá ser obrigatório. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 
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• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal CRAS ILDA 
GONÇALVES MACEDO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Não enquadrado. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Durante os levantamentos 
ambientais, foi constatado o uso de luvas de proteção que contribuía ainda mais para 
a minimização de contato com os produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do MTE e norma ACGIH que foram identificados na coluna “tempo de 
exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão na NR 15. O colaborador não tem contato 

com lixo urbano. O lixo existente na unidade é classificado como lixo doméstico e não 
urbano. As atividades de limpeza de banheiros não estão entre aquelas previstas no 
anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal CRAS ILDA 
GONÇALVES MACEDO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR na unidade municipal CRAS ILDA 
GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o 
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código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral 
da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais, Trabalhador Braçal, 
Gari e Zelador em exercício destes cargos/funções no CRAS Ilda Gonçalves Macedo. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.2.14 

UNIDADE MUNICIPAL: CRAS Ilda Gonçalves Macedo 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador (Merendeira) 

Levantamentos Ambientais: 20/09/2017; 22/09/2017 
 

Obs. 1: zeladora Lindalva Barbosa Pereira em função de merendeira no CRAS Ilda Gonçalves 
Macedo 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Permanência habitual na cozinha do CRAS em alvenaria; piso cerâmico; forro de madeira; luz natural 
e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância variável entre 165,0 e 343,0 lux; ventilação 
natural e artificial (ventilador de coluna). É um local com fontes artificiais de calor (1 fogão industrial 
de 4 bocas) com 27,9°C de IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo). A atividade é 
realizada a maior parte do tempo na posição de pé e é considerada moderada segundo anexo 3 da 
norma regulamentadora NR 15 do MTE. Dispõe de bancadas e pias para a manipulação de 
alimentos, bem como para a lavagem e higienização de utensílios (panelas de tamanhos diversos, 
talheres, facas e outros). A conservação de alimentos é realizada em freezers, não existindo câmaras 
frias (exposição ao frio). Além da cozinha, a Instituição Educacional dispõe de recepção, salas de 
chefia, coordenação, apoio técnico e administrativo, dinâmicas individuais e de grupo (aula, música, 
palestras, fortalecimento de vínculos, atividades físicas para o idoso, baile da 3ª idade e geração de 
renda), almoxarifado, despensa e banheiros de uso público e dos funcionários. Diferentemente de 
cozinhas de escolas, o local é mais para lanches dos assistidos em programas oferecidos no CRAS, 
não havendo grande exposição ao calor, como ocorre nas unidades educacionais. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Preparar e distribuir refeições, selecionando os ingredientes necessários, observando a higiene e a 
conservação dos mesmos para atender aos cardápios estabelecidos; executa outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor IBUTG de 27,9°C Fogões Habitual 

Quími-
cos 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear ***Qualitativa 

Sabões e 
detergentes 

Eventual e 
intermitente e abaixo 

do limite de 
tolerância de 3,0 
mg/m³ da NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Qualitativa 

Eventual e 
intermitente e abaixo 

do limite de 
tolerância de 2,0 
mg/m³ da NR 15. 

Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 

2,5% no produto variável 
de acordo com a marca e 

fabricante utilizados 

***Qualitativa Água sanitária 

Eventual e 
intermitente, estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Bioló-
gicos Não consideráveis Qualitativa Não aplica Não aplica 
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*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 

• Ferramentas de trabalho em boas condições de uso. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• EPIs com distribuição irregular e sem fiscalização de uso e treinamentos: luva de borracha 
(CA 13613 e 12896); bota de borracha (CA 3151/98). 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Pausas e disponibilidade de assentos para descanso das pernas em outro local mais 

arejado; 
• Instalação de climatizadores para melhoria no conforto térmico (essa medida terá que ser 

verificada com Engenheiro Civil ou Arquiteto para escolha da melhor opção técnica que garanta, 
exposição ao calor abaixo do limite de tolerância de 28,1 a 29,4°C de IBUTG); 

• Identificação das mangueiras de gás quanto a sua validade; 
• Identificação das panelas de pressão quanto a sua segurança contra riscos de explosões e 

substituição imediata em caso de riscos; 
• Uso de máquinas de lavar louças para agilização dos serviços; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Distribuição gratuita e regular de EPIs (touca de cabelo, óculos de proteção na fritura, luvas 
de borracha, nitrílica e equivalente no uso de sabões e água; luvas anti corte (luva de açougueiro), 
luvas térmicas (para materiais quentes), luvas mangote (proteção contra frituras), touca cabelo, 
avental impermeável, calçado fechado impermeável e antiderrapante), uso obrigatório dos EPIs e 
fiscalização quanto ao uso e treinamento; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 
elaboração; 

• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 
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• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADORA NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA 
na unidade municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO OCORRE da seguinte 
forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: existe exposição habitual ao calor na cozinha que se dá em 

função do uso de fogões (dois), condições climáticas locais e espaço físico com 
ventilação insuficiente. A exposição ao calor, conforme planilha acima é de 27,9°C, 
abaixo de limite de tolerância de 28,1 a 29,4°C, considerada para atividade moderada, 
segundo anexo 3 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. O uso de luvas minimiza o 
contato com estes agentes químicos. 
 Agentes Biológicos: não evidenciados. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. Previsão no anexo 3 (limite de tolerância de 28,1 a 29,4°C para 
atividade moderada) desta norma regulamentadora. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADORA NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA 
na unidade municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não ocorre nas situações 
de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADORA NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA 
na unidade municipal CRAS ILDA GONÇALVES MACEDO não expõe o colaborador 
aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Zeladora como merendeira no CRAS Ilda 
Gonçalves Macedo. 
 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.5.3 – UNIDADE MUNICIPAL: CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). 

IDENTIFICAÇÃO: CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência 
Social 
ATIVIDADE: Assistência Social 
ENDEREÇO: Rua Prefeito Souza Rangel, n° 587, Vila Militar 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 01/12/2017 
 

PLANILHA: 
6.5.3.1 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Advogada 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Sala de coordenação do CREAS em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural 
e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 238,0 lux e ventilação natural e artificial (ar 
condicionado) com temperatura de 23,5°C ajustável. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso do 
computador e exercício das demais atribuições profissionais. O CREAS dispõe de recepção, salas 
da coordenação, assistência social, psicólogos e apoio administrativo e operacional, além de 
copa/cozinha, almoxarifado, banheiros e garagem.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
A Advogada Ângela Cristina Ravagnani exercia as funções de coordenador do CREAS: 
responsabilização pelas atividades do CREAS devendo-se submeter à autoridade da Secretária 
Municipal de Assistência Social; programação das atividades junto a equipe técnica e de apoio; 
solicitação de materiais de escritório e limpeza; controle de ponto; etc. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 
• Apoio do poder público no atendimento ao acolhido (Assistência Social, Saúde e 

Educacional) 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
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• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 
e melhoria da qualidade de vida colaborador. 

• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ADVOGADA na unidade municipal CREAS 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho.  

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ADVOGADA na unidade municipal CREAS não 
ocorre nas situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ADVOGADA na unidade municipal CREAS não 
expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.3.2 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Social 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O posto fixo de trabalho da Assistente Social fica em sala do CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social) devendo também atender a Casa Abrigo na Avenida Visconde 
de Taunay, n° 246, prédio vizinho ao CREAS. Esta sala é em alvenaria, piso cerâmico, forro de 
madeira, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 610,0 lux e 
ventilação natural e artificial (ar condicionado) com temperatura de 23,7°C ajustada conforme 
interesse do servidor. Dispõe de mobiliário (mesas e cadeiras) para uso do computador, atividades 
administrativas e atendimento presencial. As visitas na Casa Abrigo são programadas com a equipe 
do setor. A Casa Abrigo é uma Instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social 
destinada ao acolhimento de crianças/adolescentes com vínculos familiares rompidos, ameaçados 
ou fragilizados, garantindo o efetivo exercício do direito à convivência familiar e comunitária. É 
composta de duas construções em alvenaria, sendo uma principal e outra secundária ao fundo da 
principal. Na casa principal com piso cerâmico e forra de madeira e PVC, iluminação natural + 
artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e artificial (ar condicionado ou ventilador) 
haviam quartos, banheiros, sala de TV, cozinha, varanda/garagem frontal e varanda de fundo com 
área de serviço, lavanderia doméstica e refeitório. Na casa do fundo em edícula com piso cerâmico 
e forra de PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural, havia sala 
de coordenação, varanda e quarto com banheiro. Mesmo dispondo da sala da Coordenação na Casa 
de Abrigo para os seus atendimentos, a Servidora lotada neste cargo deverá transitar por todo o 
Abrigo, permanecendo junto às crianças, adolescentes e demais funcionários da unidade municipal. 
Ocasionalmente, poderá atender pessoas em residências, a moradores de rua e a migrantes. Em 
alguns casos, a Servidora poderá estar sujeita a violência física por pessoas agressivas. Alguns dos 
seus atendimentos são realizados em equipes (Assistente Social, Psicólogo e Orientador Social) 
enquanto outros são individuais. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Segundo descrição da Prefeitura, o Assistente Social poderá: Orientar, encaminhar e/ou 
acompanhar os funcionários e, quando for o caso, seu familiar, a atendimento médico-hospitalar, 
orientar os funcionários acerca da segurança social; orçamento familiar, educação sanitária, 
utilização de lazer e dos recursos comunitários; orientar e organizar programas sócio recreativos 
para maior e melhor relacionamento funcional dos servidores; realizar pesquisas e levantamentos 
para situações de problemas sociais da comunidade e propor medidas de atendimento; atender os 
municípios de conformidade com os programas de ação social, orientando-os e encaminhando-os 
para obtenção dos benefícios sociais; elaborar estudos e executar programas sociais com a 
utilização dos centros comunitários municipais; prestar assessoria e consultoria técnica em assunto 
de natureza social, participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na 
elaboração, análise e implantação de programas e projetos; elaborar e/ou participar de projetos de 
pesquisa, visando a implantação e ampliação de serviços especializados na área de 
desenvolvimento comunitário, mobilizar recursos comunitários para que sejam devidamente 
utilizados em benefício da população; fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas 
atividades, emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência, executar outras 
atividades compatíveis com o cargo. As suas atribuições profissionais são realizadas no CREAS, 
Caso de Abrigo, CRAS e outras locais, tais como residências, moradores de rua e migrantes. 
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AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, fungos e 
bactérias Qualitativa 

Contato com pessoa 
adulta/criança/adoles

cente doente; falta 
de higiene pessoal 

de pessoas 
atendidas, etc. 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com geladeira e fogão para uso dos funcionários. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 
• Sala climatizada para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Apoio de agentes da polícia no caso de atendimento a pessoas de personalidade agressiva. 
• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
CREAS NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos e químicos considerados 
insalubres. Eventualmente, poderá haver contato com pessoas (adultos, crianças e 
adolescentes) doentes ou sem cuidados de higiene no CREAS, Casa Abrigo e outros 
locais públicos ou residências.  

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. A visita a pessoa portadora de alguma doença infectocontagiosa em 
isolamento, quando e se ocorre, é apenas eventual]; 2) carnes, glândulas, vísceras, 
sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Observe-se que esse é para casos de contato com 
animais e não com pessoas.]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Veja que para enquadramento neste caso, 
o contato com essas pessoas deverá ocorrer em alguma unidade de saúde. Este 
contato, em unidades de saúde, quando e se ocorre, é apenas eventual. Atendimentos 
realizados no CREAS ou na Casa Abrigo de Nioaque não entram neste 
enquadramento, pois, não são unidades de saúde. Além do mais, a presença de 
pessoas portadoras de doenças no CREAS é eventual, uma vez, que a maioria não é 
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enquadrada como doente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação. Este caso é para atendimento de animais o que não é o 
caso]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, 
vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. 
Este caso é para atendimento de animais o que não é o caso]. 4) laboratórios de 
análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa 
situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
CREAS não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
CREAS não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.3.3 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Auxiliar de Serviços Gerais deverá atender o CREAS e a Casa Abrigo de Nioaque que são vizinhos 
entre si. 
CREAS: instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social em alvenaria, piso 
cerâmico, forro madeira, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a temperatura variável 
de acordo com cada um dos ambientes internos e condições climáticas locais, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes). É composta de duas edificações em alvenaria e outra edícula de 
fundo. Na edificação principal, existe recepção, copa, salas da coordenação, psicóloga, assistência 
social, almoxarifado e uma varanda externa de área de serviço e garagem. A edificação de fundo é 
de apoio com cobertura Eternit, piso cimento com fogão e churrasqueira de uso apenas esporádico. 
 

Casa Abrigo de Nioaque: Instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social 
destinada ao acolhimento de crianças/adolescentes com vínculos familiares rompidos, ameaçados 
ou fragilizados, garantindo o efetivo exercício do direito à convivência familiar e comunitária. É 
composta de duas construções em alvenaria, sendo uma principal e outra secundária ao fundo da 
principal. Na casa principal com piso cerâmico e forra de madeira e PVC, iluminação natural + 
artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e artificial (ar condicionado ou ventilador) 
haviam quartos, banheiros, sala de TV, cozinha, varanda/garagem frontal e varanda de fundo com 
área de serviço, lavanderia doméstica e refeitório. Na casa do fundo em edícula com piso cerâmico 
e forra de PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural, havia sala 
de coordenação, varanda e quarto com banheiro.  
 

A Auxiliar de Serviços Gerais não tem posto fixo de trabalho, podendo estar em qualquer um dos 
recintos das unidades municipais. A cozinha com parede azulejada até uma altura aproximada de 
1,70 metros dispunha de fogão de 4 bocas com geração de calor; geladeira; freezer e micro-ondas 
com higienização de utensílios e alimentos realizados nas pias. O calor IBUTG (Índice de Bulbo 
Úmido Termômetro de Globo) registrado foi de 26,4°C na cozinha da Casa Abrigo e de 25,1°C no 
CREAS, sendo a maior parte do tempo na posição de pé e é considerada moderada segundo anexo 
3 da norma regulamentadora NR 15 do MTE. A lavagem de roupas na lavanderia da Casa Abrigo 
era realizada manualmente e mecanicamente em lavadoras elétricas e tanque de lavar roupa. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
No CREAS, fazer a limpeza de toda a unidade municipal, inclusive banheiros, retirar o lixo e preparar 
café e chá. Na Casa Abrigo, os servidores na função de Auxiliar de Serviços Gerais têm atribuições 
de Monitoras/Cuidadoras de crianças/adolescentes para cumprimento do regimento interno da Casa 
Abrigo: auxílio em tarefas escolares e disciplinares, lazer, higiene pessoal (banhos, escovação de 
dentes, troca de fraldas e uso de sanitários), preparo de refeições (café da manhã, almoço, janta e 
lanches), lavanderia de roupas, limpeza e organização da casa, remédios via oral, pequenos 
curativos, etc., se necessário. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor 26,4°C e 

25,9°C 
Fogão Eventual 
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Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil amônio 
(concentração de 0 a 5%) no 
produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) no 

produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 

Combizel LH (concentração de 
0 a 1%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 
Hipoclorito de sódio 

(concentração de 2,0 a 2,5% 
no produto variável de acordo 

com a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 3,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 2,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Bioló-
gicos Vírus, fungos, bactérias, etc. Avaliação 

Qualitativa 

Lixo e limpeza de 
banheiros; 

cuidados higiene 
pessoal da 

criança; 
medicamento e 
curativos. etc. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 

anexo 14 da NR 
15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha e copa para uso dos funcionários. 
• Eletrodomésticos (máquina de lavar e tanquinho) na lavanderia da Casa Abrigo que facilita 

o trabalho no setor. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Apoio do poder público no atendimento ao acolhido (Assistência Social, Saúde e 

Educacional) 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Todo equipamento elétrico deverá estar adequadamente aterrado (geladeiras, lavadoras de 
roupas, chuveiros elétricos, etc). 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora não insalubre, recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com 
C.A (Certificado de Aprovação) do MTE: touca de cabelo na cozinha; máscara PFF; óculos de 
proteção contra impactos de partículas e fritura; luva nitrílica, PVC ou borracha (tipo amarela) para 
serviços de limpeza; luva anti corte (proteção das mãos durante o corte de carnes, verduras e outros); 
avental de silicone ou outro material lavável; calçado fechado impermeável e antiderrapante; luva de 
procedimentos para os casos de curativos e outros cuidados à saúde do amparado. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Realizar toda a bateria de exames necessária ao diagnóstico da saúde da 
criança/adolescente atendida e manter as vacinas sempre em dia. 

• Caso alguma criança seja diagnosticada com doença transmissível ou não, notificar e fazer 
uso imediato dos serviços de saúde, devendo a Casa Abrigo proceder nos cuidados médicos de 
acordo com a orientação do profissional de saúde. 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
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vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS nas 
unidades CREAS E CASA ABRIGO OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: exposição eventual a fonte artificial de calor em função do 

fogão na cozinha com o IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) de 
26,4°C e 25,9°C, abaixo de limite de tolerância proposto no quadro I, anexo 3 da 
norma regulamentadora NR 15 do MTE. Além de exposição se dar abaixo do limite de 
tolerância, a exposição ao calor não é contínua em virtude da quantidade de comida 
preparada e a execução de outras atividades na Casa Abrigo. No CREAS o uso do 
fogão é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita luvas, calçados 
fechados e avental lavável e impermeável no uso dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). Poderá haver contato eventual com 
microrganismos patógenos ou não em caso de alguma criança doente no local. A casa 
Abrigo é uma unidade de assistência social e não de assistência médica. Conforme o 
caso, se por orientação médica, a criança/adolescente deverá permanecer em alguma 
unidade de saúde até a sua recuperação total. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Previsão no anexo 3 (limite de tolerância 26,8°C a 28,0°C para atividade 
moderada) desta norma regulamentadora. A exposição ao calor se deu abaixo do 
limite de tolerância. A exposição ao calor não é permanente. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 



 
 291 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, lembrando que a Casa Abrigo e o CREAS são unidades de atendimento 
social e não de saúde destinada ao isolamento de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas. Os casos de crianças portadoras de doenças infectocontagiosas 
são eventuais ou oportunos]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, 
pelos e dejeções de animais portadoras de doenças infectocontagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. O contato com lixo de banheiros e demais 
recintos internos é eventual e estes não se enquadram como lixo urbano, não ficando 
caracterizada a insalubridade neste caso]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação 
pois, os estabelecimentos são destinados a assistência social e não a saúde, mesmo, 
quando existe criança doente no local no caso da Casa Abrigo]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) contato 
em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 
produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) laboratórios de 
análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa 
situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS nas 
unidades CREAS E CASA ABRIGO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS nas 
unidades CREAS E CASA ABRIGO não expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais laborando no CREAS 
e na Casa Abrigo de Nioaque. Este laudo poderá também ser válido para Zelador, 
Gari e outros colaboradores na mesma função do Auxiliar de Serviços Gerais no 
CREAS e na Casa Abrigo de Nioaque, conforme descrito na planilha acima. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.3.4 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador do CREAS 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Sala de coordenação do CREAS em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural 
e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 238,0 lux e ventilação natural e artificial (ar 
condicionado) com temperatura de 23,5°C ajustável. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso do 
computador e exercício das demais atribuições profissionais. O CREAS dispõe de recepção, salas 
da coordenação, assistência social, psicólogos e apoio administrativo e operacional, além de 
copa/cozinha, almoxarifado, banheiros e garagem.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Coordenar o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) com 
responsabilização pelas atividades da unidade municipal devendo-se submeter à autoridade da 
Secretária Municipal de Assistência Social; programação das atividades junto a equipe técnica e de 
apoio; solicitação de materiais de escritório e limpeza; controle de ponto; etc. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
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• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 
Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DO CREAS na unidade 
municipal CREAS OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho.  

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DO CREAS na unidade 
municipal CREAS não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DO CREAS na unidade 
municipal CREAS não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 
do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.3.5 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Inspetora de Alunos e Conselheira 
Tutelar 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
 

Obs. 1: a servidora Ângela Maria de Souza Flores concursada como Inspetora de Alunos e 
Conselheira Tutelar exercia função administrativa no CREAS. 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Sala de coordenação do CREAS em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação natural 
e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 238,0 lux e ventilação natural e artificial (ar 
condicionado) com temperatura de 23,5°C ajustável. Mobiliário (mesas e cadeiras) para uso do 
computador e exercício das demais atribuições profissionais. O CREAS dispõe de recepção, salas 
da coordenação, assistência social, psicólogos e apoio administrativo e operacional, além de 
copa/cozinha, almoxarifado, banheiros e garagem. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Serviços de natureza administrativa no CREAS tais como recepção de pessoas, digitação e 
impressão de documentos, atendimento telefônico, pedidos de materiais, arquivo de documentos e 
demais serviços. Essa servidora não exercia os serviços de inspeção de alunos e nem de conselheira 
tutelar, a não ser no caso de substituição do titular. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
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• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade e periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de INSPETORA DE ALUNOS E CONSELHEIRA 
TUTELAR SUPLENTE EM FUNÇÃO ADMINISTRATIVA na unidade municipal 
CREAS OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho.  

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de INSPETORA DE ALUNOS E CONSELHEIRA 
TUTELAR SUPLENTE EM FUNÇÃO ADMINISTRATIVA na unidade municipal 
CREAS não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
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 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de INSPETORA DE ALUNOS E CONSELHEIRA 
TUTELAR SUPLENTE EM FUNÇÃO ADMINISTRATIVA na unidade municipal 
CREAS não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para a servidora Ângela Maria de Souza Flores 
concursada como Inspetora de Alunos e suplente de Conselheira Tutelar em função 
administrativa no CREAS. 
 

Observação 2: Em caso de retorno às funções previstas no concurso realizado como 
Inspetora de Alunos ou de exercício do cargo titular de Conselheira Tutelar, o laudo a 
ser aplicado para esta servidora será o do cargo ocupado (Inspetora de Alunos ou 
Conselheira Tutelar). 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.3.6 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017. 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Trabalho em veículo de passeio (Siena) ou outro veículo disponível pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social em áreas urbanas, assentamentos e aldeias do município ou viagens 
intermunicipais. Quando não dirigindo, o Servidor fica a disposição do órgão público no CREAS, 
repartição pública com duas edificações de pavimento único em alvenaria, piso cerâmico; forro de 
madeira, iluminação natural e/ou artificial (lâmpada fluorescente), ventilação natural e/ou artificial (ar 
condicionado), mobiliário (mesas e cadeiras) para uso de computadores, recepção ou descanso. A 
unidade municipal dispõe copa, almoxarifado, varanda para garagem e área de serviço, recepção e 
salas de apoio administrativo e da equipe técnica, além de banheiro de uso de funcionários e público. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Conduzir devidamente habilitado, veículos de passeio no transporte de equipe em áreas urbanas e 
rurais do município; verificar diariamente as condições dos veículos (água, óleo, combustível, bateria, 
sistema elétrico), providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; executar reparos de 
emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas 
apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de transportes e de ocorrências; recolher 
os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo.  

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físi-
cos 

Radiação não ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 58,5 a 86,1 dB(A) com 
média de 69,7 dB(A) 

Motor do veículo e 
trânsito local Habitual 

Quími
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• A sede da pasta administrativa atendia as condições sanitárias previstas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com geladeira e fogão de uso dos funcionário da unidade municipal. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Veículos que atendam de forma integral as exigências do DETRAN. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: óculos de proteção contra insolação; boné ou 
touca árabe; protetor solar; botina de segurança; camisa manga comprida. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Garrafa térmica para o transporte de água potável e gelada nos trabalhos de campo. 
Acrescentar copos ou canecas de uso individual ou copos descartáveis. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN. 
• Recomendo a elaboração de PCMSO e monitoramento das condições de saúde do servidor 

por médico do trabalho. 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal CREAS 
OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação a radiação solar, a exposição se dá em maior grau 

em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. 
A avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e 
não existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este 
agente. Em relação ao ruído, houve exposição média de 69,7 dB(A) e amplitude de 
86,1 dB(A). Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na 
planilha acima. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 69,7 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
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enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
 Agentes Químicos: Não enquadrados nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15.  
 Agentes Biológicos: Não enquadrado no anexo 14 da NR 15. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal CREAS 
não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal CREAS 
não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.3.7 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Orientador Social 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Áreas administrativas e de recepção do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social) devendo também atender a Casa Abrigo na Avenida Visconde de Taunay, n° 246, prédio 
vizinho ao CREAS. Unidade municipal em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação 
natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 160,5 lux e ventilação natural e 
artificial (ventiladores ou ar condicionado) com temperatura de 23,7°C a 27,6°C ajustada conforme 
interesse do servidor. Dispõe de mobiliário (mesas e cadeiras) para uso do computador, atividades 
administrativas e atendimento presencial. As visitas na Casa Abrigo são programadas com a equipe 
do setor. A Casa Abrigo é uma Instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social 
destinada ao acolhimento de crianças/adolescentes com vínculos familiares rompidos, ameaçados 
ou fragilizados, garantindo o efetivo exercício do direito à convivência familiar e comunitária. É 
composta de duas construções em alvenaria, sendo uma principal e outra secundária ao fundo da 
principal. Na casa principal com piso cerâmico e forra de madeira e PVC, iluminação natural + 
artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e artificial (ar condicionado ou ventilador) 
haviam quartos, banheiros, sala de TV, cozinha, varanda/garagem frontal e varanda de fundo com 
área de serviço, lavanderia doméstica e refeitório. Na casa do fundo em edícula com piso cerâmico 
e forra de PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural, havia sala 
de coordenação, varanda e quarto com banheiro. Mesmo dispondo da sala da Coordenação na Casa 
de Abrigo para os seus atendimentos, a Servidora lotada neste cargo deverá transitar por todo o 
Abrigo, permanecendo junto às crianças, adolescentes e demais funcionários da unidade municipal. 
Ocasionalmente, poderá atender pessoas em residências, locais com moradores de rua e  migrantes. 
Em alguns casos, a Servidora poderá estar sujeita a violência física por pessoas agressivas. Alguns 
dos seus atendimentos são realizados em equipes (Assistente Social, Psicólogo e Orientador Social) 
enquanto outros são individuais. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Servidor concursado como professor atuando como Orientador Social no atendimento a famílias e 
indivíduos em situação de risco pessoal ou social e que vivenciam situações de violação de direitos, 
segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, sendo atendidas vítimas de trabalho infantil ou de 
abandono, pessoas em situação de rua ou que tenham sofrido violência física, psicológica e sexual, 
discriminadas em razão da orientação sexual ou da etnia; adolescentes que estejam em 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto em casos de liberdade assistida ou de 
prestação de serviços à comunidade e pessoas beneficiárias do programa Bolsa Família em casos 
de violação de direitos também estão incluídos neste grupo. As suas atribuições profissionais são 
realizadas no CREAS, Caso de Abrigo e outras locais com pessoas em abandono, migrantes e 
moradores de rua. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Vírus, fungos e 
bactérias Qualitativa 

Contato com pessoa 
adulta/criança/adolesce

nte doente; falta de 
higiene pessoal, etc. 

Eventual 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com geladeira e fogão para uso dos funcionários. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Apoio de agentes da polícia no caso de atendimento a pessoas de personalidade agressiva. 
• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CREAS NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos e químicos considerados 
insalubres. Eventualmente, poderá haver contato com pessoas (adultos, crianças e 
adolescentes) doentes ou sem cuidados de higiene no CREAS, Casa Abrigo e outros 
locais públicos ou residências.  

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
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 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. A visita a pessoa portadora de alguma doença infectocontagiosa em 
isolamento, quando e se ocorre, é apenas eventual]; 2) carnes, glândulas, vísceras, 
sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Observe-se que esse é para casos de contato com 
animais e não com pessoas.]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Veja que para enquadramento neste caso, 
o contato com essas pessoas deverá ocorrer em alguma unidade de saúde. Este 
contato, em unidades de saúde, quando e se ocorre, é apenas eventual. Atendimentos 
realizados no CREAS ou na Casa Abrigo de Nioaque não entram neste 
enquadramento, pois, não são unidades de saúde. Além do mais, a presença de 
pessoas portadoras de doenças no CREAS é eventual, uma vez, que a maioria não é 
enquadrada como doente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação. Este caso é para atendimento de animais o que não é o 
caso]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, 
vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. 
Este caso é para atendimento de animais o que não é o caso]. 4) laboratórios de 
análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. Trabalho não enquadrado nessa 
situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
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situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CREAS não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ORIENTADOR SOCIAL na unidade municipal 
CREAS não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo 
IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social 
e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 
Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para servidor em função exercida por Orientador Social 
no CREAS. 
 

Observação 2: Em caso de retorno às funções previstas no concurso realizado como 
Professor, por exemplo, o laudo a ser aplicado para o servidor será o do cargo 
ocupado (Professor) e não mais o de Orientador Social. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.3.8 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Psicólogo 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O posto fixo de trabalho Psicólogo fica em sala do CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social) devendo também atender a Casa Abrigo na Avenida Visconde de Taunay, n° 
246, prédio vizinho ao CREAS. Esta sala é em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira, iluminação 
natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) com iluminância de 198,0 lux e ventilação natural e 
artificial (ar condicionado) com temperatura de 24,3°C ajustada conforme interesse do servidor. 
Dispõe de mobiliário (mesas e cadeiras) para uso do computador, atividades administrativas e 
atendimento presencial. As visitas na Casa Abrigo são programadas com a equipe do setor. A Casa 
Abrigo é uma Instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social destinada ao 
acolhimento de crianças/adolescentes com vínculos familiares rompidos, ameaçados ou fragilizados, 
garantindo o efetivo exercício do direito à convivência familiar e comunitária. É composta de duas 
construções em alvenaria, sendo uma principal e outra secundária ao fundo da principal. Na casa 
principal com piso cerâmico e forra de madeira e PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas 
fluorescentes), ventilação natural e artificial (ar condicionado ou ventilador) haviam quartos, 
banheiros, sala de TV, cozinha, varanda/garagem frontal e varanda de fundo com área de serviço, 
lavanderia doméstica e refeitório. Na casa do fundo em edícula com piso cerâmico e forra de PVC, 
iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural, havia sala de 
coordenação, varanda e quarto com banheiro. Mesmo dispondo da sala da Coordenação na Casa 
de Abrigo para os seus atendimentos, a Servidora lotada neste cargo deverá transitar por todo o 
Abrigo, permanecendo junto às crianças, adolescentes e demais funcionários da unidade municipal. 
Ocasionalmente, poderá atender pessoas em residências, a moradores de rua e a migrantes. Em 
alguns casos, a Servidora poderá estar sujeita a violência física por pessoas agressivas. Alguns dos 
seus atendimentos são realizados em equipes (Assistente Social, Psicólogo e Orientador Social) 
enquanto outros são individuais. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Pela descrição da Prefeitura, o Psicólogo poderá: promover exames de inteligência, aptidões e traço 
de personalidade; elaborar e aplicar testes psicológicos; organizar entrevistas e aplicar testes 
seletivos para o aprimoramento das relações humanas no trabalho; elaborar e aplicar testes de 
aptidão; fornecer laudos dos resultados do processo de seleção de candidatos, promover a avaliação 
do funcionário no seu período probatório; promover entrevista com servidores desligados do quadro 
da prefeitura; propor e executar técnicas de dinâmica de grupos; realizar estudos e aplicações 
práticas no campo da educação e assistência social; participar dentro de sua especialidade de 
equipes multiprofissionais na elaboração, análise e implantação de programas e projetos; prestar 
assessoria e consultoria técnica em assunto de natureza psicológica; fornecer dados estatísticos e 
acrescentar relatórios de suas atividades; emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de 
competência e executar outras atividades compatíveis com o cargo. As suas atribuições profissionais 
são realizadas de forma fixa no CREAS atendendo também a Caso de Abrigo, CRAS e outras locais 
com vítimas de violência física, sexual, psicológica, tais como residências, delegacias, escolas, ruas, 
rodoviárias, etc. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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Biológicos Vírus, fungos e 
bactérias Qualitativa 

Contato com pessoa 
adulta/criança/adoles

cente doente; falta 
de higiene pessoal 

de pessoas 
atendidas, etc. 

Eventual 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias e de conforto exigidas na norma 
regulamentadora NR 24 (Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com geladeira e fogão para uso dos funcionários. 
• Equipe multidisciplinar (técnica e de apoio) no desenvolvimento dos trabalhos. 
• Sala climatizada para melhor conforto térmico. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Apoio de agentes da polícia no caso de atendimento a pessoas de personalidade agressiva. 
• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal CREAS 
NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos e químicos considerados insalubres. 
Eventualmente, poderá haver contato com pessoas (adultos, crianças e adolescentes) 
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doentes ou sem cuidados de higiene no CREAS, Casa Abrigo e outros locais públicos 
ou residências.  

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. A visita a pessoa portadora de alguma doença infectocontagiosa em 
isolamento, quando e se ocorre, é apenas eventual]; 2) carnes, glândulas, vísceras, 
sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadoras de doenças 
infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação. Observe-se que esse é para casos de contato com 
animais e não com pessoas.]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. A insalubridade em grau 
médio é caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com 
pacientes, animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. Veja que para enquadramento neste caso, 
o contato com essas pessoas deverá ocorrer em alguma unidade de saúde. Este 
contato, em unidades de saúde, quando e se ocorre, é apenas eventual. Atendimentos 
realizados no CREAS ou na Casa Abrigo de Nioaque não entram neste 
enquadramento, pois, não são unidades de saúde. Além do mais, a presença de 
pessoas portadoras de doenças no CREAS é eventual, uma vez, que a maioria não é 
enquadrada como doente]. 2) hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros 
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se 
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação. Este caso é para atendimento de animais o que não é o 
caso]. 3) contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, 
vacinas e outros produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação. 
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Este caso é para atendimento de animais o que não é o caso]. 4) laboratórios de 
análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa 
situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal CREAS 
não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
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 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de PSICÓLOGO na unidade municipal CREAS 
não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do 
Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as 
atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.3.9 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Vigia 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em alvenaria, piso cerâmico, 
forro de madeira, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e ventilação natural e/ou 
artificial (ar condicionado e ventilador) com recepção, copa, almoxarifado, varanda para garagem e 
área de serviço e salas de apoio administrativo, coordenação e da equipe técnica (assistente social, 
orientador social, psicólogo) sem a presença de agentes ambientais (físicos, químicos e biológicos) 
que possam caracterizar a insalubridade e de agentes periculosos que possam caracterizar a 
periculosidade.  
 

Não se trata de vigilância armada. Não está enquadrada entre aquelas previstas no Inciso II, 
acrescentado ao Artigo 193 da CLT pela Lei n° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria n° 1885 de 
02/12/2013 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Prestar serviços de vigilância noturna e diurna nas unidades municipais da Prefeitura, zelar pelo 
ambiente e equipamentos do trabalho e executar atividades correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RIS-COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 
GERADORA 

TEMPO DE 
EXPOSIÇÃO 

Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 

Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 
• Unidade que atendia as condições sanitárias na norma regulamentadora NR 24 (Condições 

sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho; 
• Copa com fogão e geladeira de uso dos funcionários. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 
(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: boné; botina de segurança; camisa manga 
comprida; capa de chuva. 

• Lanterna para os funcionários em período noturno. 
• Telefones celular ou fixo a disposição do Vigia para contato com autoridades policiais em 

caso de alguma ocorrência extrema. 
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• Curso de Defesa Pessoal aos Vigias. 
• Instalação de alarmes sonoros e câmaras de vigilância para maior segurança desses 

patrimônios. 
• Monitoramento da saúde do colaborador conforme o PCMSO que recomendamos a 

elaboração; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal CREAS NÃO 
OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos considerados 
insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho (MTE). 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do MTE. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal CREAS não ocorre 
sob condições de risco acentuado em virtude de exposição permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado, pois, não se trata de atividade 
armada e geralmente, por se tratar de município de pequeno porte e de baixos índices 
de violência, não existe risco acentuado, e nem exposição de modo permanente a 
roubos e outras espécies de violência física. Em caso de risco ou suspeita que coloque 
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em risco a sua segurança e do patrimônio, o Colaborador entra em contato imediato 
com as autoridades policiais, deixando que estas intervenham sobre o ocorrido. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013. Este 
artigo 193 da CLT tem a seguinte redação: “São consideradas atividades ou 
operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, 
impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: 
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 
segurança pessoal ou patrimonial”. Em situações gerais e normais de trabalho, não 
existe exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de 
violência física em suas atividades por se tratar de um município com baixos índices 
de violência, população ordeira e atividade e ambiente de trabalho pouco visado para 
situações de roubo ou outro tipo de violência (tais como bancos e outros locais de alto 
valor agregado), não implicando, também, em risco acentuado ao colaborador. 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de VIGIA na unidade municipal CREAS não expõe 
o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Vigia em exercício deste cargo/função no CREAS. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador venha a laborar neste ou outro cargo, nesta 
ou outra repartição pública, o laudo a ser consultado deverá ser para aquele cargo 
ocupado pelo Colaborador na unidade administrativa. Para cada um desses 
colaboradores, foi elaborado um laudo específico. Portanto, para caracterização ou 
não dos adicionais em discussão, consultar esses laudos. 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.3.10 

UNIDADE MUNICIPAL: CREAS 
CARGO/FUNÇÃO: Zelador 

Levantamentos Ambientais: 01/12/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O Zelador deverá atender o CREAS e a Casa Abrigo de Nioaque que são vizinhos entre si. 
CREAS: instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social em alvenaria, piso 
cerâmico, forro madeira, ventilação natural e artificial (ar condicionado) com a temperatura variável 
de acordo com cada um dos ambientes internos e condições climáticas locais, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes). É composta de duas edificações em alvenaria e outra edícula de 
fundo. Na edificação principal, existe recepção, copa, salas da coordenação, psicóloga, assistência 
social, almoxarifado e uma varanda externa de área de serviço e garagem. A edificação de fundo é 
de apoio com cobertura Eternit, piso cimento com fogão e churrasqueira de uso apenas esporádico. 
 

Casa Abrigo de Nioaque: Instituição vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social 
destinada ao acolhimento de crianças/adolescentes com vínculos familiares rompidos, ameaçados 
ou fragilizados, garantindo o efetivo exercício do direito à convivência familiar e comunitária. É 
composta de duas construções em alvenaria, sendo uma principal e outra secundária ao fundo da 
principal. Na casa principal com piso cerâmico e forra de madeira e PVC, iluminação natural + 
artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e artificial (ar condicionado ou ventilador) 
haviam quartos, banheiros, sala de TV, cozinha, varanda/garagem frontal e varanda de fundo com 
área de serviço, lavanderia doméstica e refeitório. Na casa do fundo em edícula com piso cerâmico 
e forra de PVC, iluminação natural + artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural, havia sala 
de coordenação, varanda e quarto com banheiro.  
 

O Zelador não tem posto fixo de trabalho, podendo estar em qualquer um dos recintos das unidades 
municipais. A cozinha com parede azulejada até uma altura aproximada de 1,70 metros dispunha de 
fogão de 4 bocas com geração de calor; geladeira; freezer e micro-ondas com higienização de 
utensílios e alimentos realizados nas pias. O calor IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de 
Globo) registrado foi de 26,4°C na cozinha da Casa Abrigo e de 25,1°C no CREAS, sendo a maior 
parte do tempo na posição de pé e é considerada moderada segundo anexo 3 da norma 
regulamentadora NR 15 do MTE. A lavagem de roupas na lavanderia da Casa Abrigo era realizada 
manualmente e mecanicamente em lavadoras elétricas e tanque de lavar roupa. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
No CREAS, fazer a limpeza de toda a unidade municipal, inclusive banheiros, retirar o lixo e preparar 
café e chá. Na Casa Abrigo, os servidores na função de Auxiliar de Serviços Gerais têm atribuições 
de Monitoras/Cuidadoras de crianças/adolescentes para cumprimento do regimento interno da Casa 
Abrigo: auxílio em tarefas escolares e disciplinares, lazer, higiene pessoal (banhos, escovação de 
dentes, troca de fraldas e uso de sanitários), preparo de refeições (café da manhã, almoço, janta e 
lanches), lavanderia de roupas, limpeza e organização da casa, remédios via oral, pequenos 
curativos, etc., se necessário. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor 26,4°C e 

25,9°C 
Fogão Eventual 
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Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil amônio 
(concentração de 0 a 5%) no 
produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) no 

produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 

Combizel LH (concentração de 
0 a 1%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 
Hipoclorito de sódio 

(concentração de 2,0 a 2,5% 
no produto variável de acordo 

com a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 3,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 2,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Bioló-
gicos Vírus, fungos, bactérias, etc. Avaliação 

Qualitativa 

Lixo e limpeza de 
banheiros; 

cuidados higiene 
pessoal da 

criança; 
medicamento e 
curativos. etc. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 

anexo 14 da NR 
15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Cozinha e copa para uso dos funcionários. 
• Eletrodomésticos (máquina de lavar e tanquinho) na lavanderia da Casa Abrigo que facilita 

o trabalho no setor. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Apoio do poder público no atendimento ao acolhido (Assistência Social, Saúde e 

Educacional) 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Todo equipamento elétrico deverá estar adequadamente aterrado (geladeiras, lavadoras de 
roupas, chuveiros elétricos, etc). 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora não insalubre, recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com 
C.A (Certificado de Aprovação) do MTE: touca de cabelo na cozinha; máscara PFF; óculos de 
proteção contra impactos de partículas e fritura; luva nitrílica, PVC ou borracha (tipo amarela) para 
serviços de limpeza; luva anti corte (proteção das mãos durante o corte de carnes, verduras e outros); 
avental de silicone ou outro material lavável; calçado fechado impermeável e antiderrapante; luva de 
procedimentos para os casos de curativos e outros cuidados à saúde do amparado. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Realizar toda a bateria de exames necessária ao diagnóstico da saúde da 
criança/adolescente atendida e manter as vacinas sempre em dia. 

• Caso alguma criança seja diagnosticada com doença transmissível ou não, notificar e fazer 
uso imediato dos serviços de saúde, devendo a Casa Abrigo proceder nos cuidados médicos de 
acordo com a orientação do profissional de saúde. 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
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vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR nas unidades CREAS E CASA 
ABRIGO DE NIOAQUE OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: exposição eventual a fonte artificial de calor em função do 

fogão na cozinha com o IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo) de 
26,4°C e 25,9°C, abaixo de limite de tolerância proposto no quadro I, anexo 3 da 
norma regulamentadora NR 15 do MTE. Além de exposição se dar abaixo do limite de 
tolerância, a exposição ao calor não é contínua em virtude da quantidade de comida 
preparada e a execução de outras atividades na Casa Abrigo. No CREAS o uso do 
fogão é apenas eventual. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita luvas, calçados 
fechados e avental lavável e impermeável no uso dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). Poderá haver contato eventual com 
microrganismos patógenos ou não em caso de alguma criança doente no local. A casa 
Abrigo é uma unidade de assistência social e não de assistência médica. Conforme o 
caso, se por orientação médica, a criança/adolescente deverá permanecer em alguma 
unidade de saúde até a sua recuperação total. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. Previsão no anexo 3 (limite de tolerância 26,8°C a 28,0°C para atividade 
moderada) desta norma regulamentadora. A exposição ao calor se deu abaixo do 
limite de tolerância. A exposição ao calor não é permanente. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação, lembrando que a Casa Abrigo e o CREAS são unidades de atendimento 
social e não de saúde destinada ao isolamento de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas. Os casos de crianças portadoras de doenças infectocontagiosas 
são eventuais ou oportunos]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, 
pelos e dejeções de animais portadoras de doenças infectocontagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação]; 3) esgotos (galerias e tanques) [Comentário: trabalho não 
enquadrado nessa situação]; e 4) lixo urbano (coleta e industrialização) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação. O contato com lixo de banheiros e demais 
recintos internos é eventual e estes não se enquadram como lixo urbano, não ficando 
caracterizada a insalubridade neste caso]. A insalubridade em grau médio é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação 
pois, os estabelecimentos são destinados a assistência social e não a saúde, mesmo, 
quando existe criança doente no local no caso da Casa Abrigo]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) contato 
em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 
produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) laboratórios de 
análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
neste caso, aplica-se somente ao pessoal técnico. trabalho não enquadrado nessa 
situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se 
tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 6) 
cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 8) resíduos de animais deteriorados [Comentário: trabalho não enquadrado 
nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR nas unidades CREAS E CASA 
ABRIGO não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ZELADOR nas unidades CREAS E CASA 
ABRIGO não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
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Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Zelador laborando no CREAS e na Casa Abrigo de 
Nioaque. Este laudo poderá também ser válido para Auxiliar de Serviços Gerais, Gari 
e outros colaboradores na mesma função do Zelador no CREAS e na Casa Abrigo de 
Nioaque, conforme descrito na planilha acima. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.5.4 – UNIDADE MUNICIPAL: CONSELHO TUTELAR. 

IDENTIFICAÇÃO: Conselho Tutelar 
ATIVIDADE: Assistência Social 
ENDEREÇO: Rua Padre Nilo Sheridan, s/n° 587, Centro 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 18/04/2018 
  

PLANILHA: 
6.5.4.1 

UNIDADE MUNICIPAL: CONSELHO TUTELAR 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 18/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Construção em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira com uma sala dos conselheiros, uma sala 
de recepção e espera, uma sala de copa e arquivo e banheiros. A sala dos conselheiros dispunha 
de mesas e cadeiras para uso de computadores, reuniões internas de equipe, atendimento público 
e demais atribuições do cargo. A sala da recepção e espera dispunha de cadeiras para o público 
que aguarda pelo atendimento. Na copa havia fogão, geladeira e mesa para refeição dos 
funcionários e era também utilizada para arquivo de documentos em estante. A iluminação era 
natural e artificial (lâmpada fluorescente) entre 170,8 lux e 350,0 lux nas mesas de trabalho. A 
ventilação era natural e artificial [ar condicionado e ventilador na sala dos conselheiros e apenas 
ventilador na sala de espera, com as temperaturas entre 23,2°C (com ar condicionado) e 25,1°C 
(nos demais recintos)]. Este Colaborador não tem posto fixo de trabalho, podendo estar em qualquer 
um dos recintos da unidade municipal. Embora existisse um fogão, não havia exposição ao calor, 
sendo o IBUTG de 25,7°C na cozinha, bem abaixo dos limites de tolerância propostos no anexo 3 
da norma regulamentadora NR 15 do MTE. A limpeza era de toda a unidade, inclusive de banheiros 
e retirada de lixo, não sendo equiparada entre aquelas atividades previstas no anexo 14 (agentes 
biológicos) da norma regulamentadora NR 15 do MTE. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Fazer a limpeza de toda a unidade municipal, inclusive banheiros, retirar o lixo e preparar café e chá. 
Manter o local sempre limpo e organizado. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Calor 25,7°C Fogão Eventual 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil amônio 
(concentração de 0 a 5%) no 
produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 
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Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) no 

produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 

Combizel LH (concentração de 
0 a 1%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 
e normas técnicas 

internacionais. 
Hipoclorito de sódio 

(concentração de 2,0 a 2,5% 
no produto variável de acordo 

com a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 3,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 
de 2,0 mg/m³ da 

NR 15. 

Bioló-
gicos Vírus, fungos, bactérias, etc. Avaliação 

Qualitativa 
Lixo e limpeza de 

banheiros. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 

anexo 14 da NR 
15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa para uso dos funcionários. 
• Bancos e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora não insalubre, recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com 
C.A (Certificado de Aprovação) do MTE: luva nitrílica, PVC ou borracha (tipo amarela) para serviços 
de limpeza; avental de silicone ou outro material lavável; calçado tipo bota. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CONSELHO TUTELAR OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao calor em função do fogão da copa é 

insignificante e apenas eventual com IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de 
Globo) de 25,7°C, abaixo de limite de tolerância proposto no quadro I, anexo 3 da 
norma regulamentadora NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita luvas, calçados 
fechados e avental lavável e impermeável no uso dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
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de lixo e usinas de triagem de resíduos). Os banheiros são mais de uso interno dos 
funcionários e são de limpeza rápida em função da sua quantidade. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A exposição ao calor (anexo 3) é insignificante. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos 
(galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo 
urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. O contato com lixo de banheiros e demais recintos internos é eventual e 
estes não se enquadram como lixo urbano, não ficando caracterizada a insalubridade 
neste caso]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou 
operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) contato 
em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 
produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) laboratórios de 
análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
Trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
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trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CONSELHO TUTELAR não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal CONSELHO TUTELAR não expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais laborando no Conselho 
Tutelar. Este laudo poderá também ser válido para Zelador, Gari e outros 
colaboradores na mesma função deste colaborador, conforme descrito na planilha 
acima. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.4.2 

UNIDADE MUNICIPAL: Conselho Tutelar 
CARGO/FUNÇÃO: Conselheiro Tutelar 

Levantamentos Ambientais: 18/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As atividades do Conselheiro Tutelar são desenvolvidas internamente e externamente ao Conselho 
Tutelar. 
 

Conselho Tutelar: construção em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira com uma sala dos 
conselheiros, uma sala de recepção e espera, uma sala de copa e arquivo e banheiros. A sala dos 
conselheiros dispunha de mesas e cadeiras para uso de computadores, reuniões internas de equipe, 
atendimento público e demais atribuições do cargo. A sala da recepção e espera dispunha de 
cadeiras para o público que aguarda pelo atendimento. Na copa havia fogão, geladeira e mesa para 
refeição dos funcionários e era também utilizada para arquivo de documentos em estante. A 
iluminação era natural e artificial (lâmpada fluorescente) entre 170,8 lux e 350,0 lux nas mesas de 
trabalho. A ventilação era natural e artificial [ar condicionado e ventilador na sala dos conselheiros e 
apenas ventilador na sala de espera, com as temperaturas entre 23,2°C (com ar condicionado) e 
25,1°C (nos demais recintos)]. 
 

Áreas Externas ao Conselho Tutelar: o trânsito nas áreas urbana e rural do municipal era em 
veículos de passeio do Conselho Tutelar. Os ambientes são os mais diversos possíveis tais como 
residências, unidades educacionais, unidades de saúde, unidades de atendimento social, unidades 
prisionais e demais locais para diligências envolvendo crianças e adolescentes em seu ambiente de 
convívio. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses de descumprimento de proteção previstas em seu 
estatuto, aplicando algumas medidas. Atender e aconselhar pais ou responsáveis. Promover a 
execução de suas decisões, usando para tanto, requisitos de serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, ou representação junto à autoridade 
judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações, são atribuições do 
Conselho Tutelar. 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, para o adolescente autor do ato infracional; expedir notificações; requisitar certidões de 
nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; assessorar o Poder Executivo 
local 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 na Constituição Federal; representar ao Ministério Público, para efeito das ações 
de perda ou suspensão do pátrio poder. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
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MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
• Bancos e outros assentos para parte dos serviços na posição sentada. 
• Apoio das Entidades de Segurança Pública nos casos que envolvam violência. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CONSELHEIRO TUTELAR na unidade 
municipal CONSELHO TUTELAR OCORRE da seguinte forma, conforme planilha 
acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho.  

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CONSELHEIRO TUTELAR na unidade 
municipal CONSELHO TUTELAR não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 
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c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de CONSELHEIRO TUTELAR na unidade 
municipal CONSELHO TUTELAR não expõe o colaborador aos agentes de acordo 
com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento 
Geral da Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.4.3 

UNIDADE MUNICIPAL: Conselho Tutelar 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 18/04/2018 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As atividades do Motorista são desenvolvidas junto ao Conselheiro Tutelar internamente e 
externamente ao Conselho Tutelar. 
 

Conselho Tutelar: construção em alvenaria, piso cerâmico, forro de madeira com uma sala dos 
conselheiros, uma sala de recepção e espera, uma sala de copa e arquivo e banheiros. A sala dos 
conselheiros dispunha de mesas e cadeiras para uso de computadores, reuniões internas de equipe, 
atendimento público e demais atribuições do cargo. A sala da recepção e espera dispunha de 
cadeiras para o público que aguarda pelo atendimento. Na copa havia fogão, geladeira e mesa para 
refeição dos funcionários e era também utilizada para arquivo de documentos em estante. A 
iluminação era natural e artificial (lâmpada fluorescente) entre 170,8 lux e 350,0 lux nas mesas de 
trabalho. A ventilação era natural e artificial [ar condicionado e ventilador na sala dos conselheiros e 
apenas ventilador na sala de espera, com as temperaturas entre 23,2°C (com ar condicionado) e 
25,1°C (nos demais recintos)]. 
 

Áreas Externas ao Conselho Tutelar: o trânsito nas áreas urbana e rural do municipal era em 
veículos de passeio do Conselho Tutelar. Os ambientes são os mais diversos possíveis tais como 
residências, unidades educacionais, unidades de saúde, unidades de atendimento social, unidades 
prisionais e demais locais para diligências envolvendo crianças e adolescentes em seu ambiente de 
convívio. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Conduzir devidamente habilitado, veículos de passeio no transporte de equipe em áreas urbanas e 
rurais do município; verificar diariamente as condições dos veículos (água, óleo, combustível, bateria, 
sistema elétrico), providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; executar reparos de 
emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas 
apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de transportes e de ocorrências; recolher 
os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. Auxiliar o Conselheiro Tutelar no desempenho de suas funções.  

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 

Radiação não 
ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 58,5 a 86,1 dB(A) com 
média de 69,7 dB(A) 

Motor do veículo e 
trânsito local Habitual 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
• Bancos e outros assentos para descanso. 
• Apoio das Entidades de Segurança Pública nos casos que envolvam violência. 
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Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Veículos que atendam de forma integral as exigências do DETRAN. 
• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 

(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: óculos de proteção contra insolação; boné ou 
touca árabe; protetor solar; botina de segurança; camisa manga comprida. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN. 
• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
CONSELHO TUTELAR OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação a radiação solar, a exposição se dá em maior grau 

em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. 
A avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e 
não existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este 
agente. Em relação ao ruído, houve exposição média de 69,7 dB(A) e amplitude de 
86,1 dB(A). Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na 
planilha acima. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 69,7 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
 Agentes Químicos: Não enquadrados nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15.  
 Agentes Biológicos: Não enquadrado no anexo 14 da NR 15. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
CONSELHO TUTELAR não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
CONSELHO TUTELAR não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 
3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da 
Previdência Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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6.5.5 – UNIDADE MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

IDENTIFICAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 
ATIVIDADE: Assistência Social 
ENDEREÇO: Avenida Quinze de Novembro, n° 1035, Centro 
DATA DOS LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS: 29/11/2017 
 

PLANILHA: 
6.5.5.1 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria de Assistência Social 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Administrativo 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Secretaria Municipal de Assistência Social estava instalada em prédio em alvenaria, piso cerâmico, 
forro de PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e ventilação natural e artificial 
(ar condicionado em algumas das salas). A iluminância na mesa de trabalho era de 195,6 lux. A 
temperatura nas salas com climatização eram de 23,3°C e de 24,8°C nas salas sem climatização. 
Na data dos levantamentos ambientais, havia estrutura para recepção e espera, reuniões, 
coordenadoria da política para mulheres, assistente social, sistema único de assistência social 
(SUAS), conselhos municipais, copa e banheiros de uso dos funcionários.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Prestar apoio administrativo na Secretaria Municipal de Assistência Social: digitação, impressão, 
arquivamento, elaboração de atas, ofícios, comunicados internos, atendimento telefônico, 
atendimento presencial, agendamentos. Manter o local sempre organizado, etc. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho.  

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não ocorre nas 
situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.5.2 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria de Assistência Social 
CARGO/FUNÇÃO: Assistente Social 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Secretaria Municipal de Assistência Social estava instalada em prédio em alvenaria, piso cerâmico, 
forro de PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e ventilação natural e artificial 
(ar condicionado em algumas das salas). A iluminância na mesa de trabalho era de 172,4 lux. A 
temperatura nas salas com climatização eram de 23,3°C e de 24,8°C nas salas sem climatização. 
Na data dos levantamentos ambientais, havia estrutura para recepção e espera, reuniões, 
coordenadoria da política para mulheres, assistente social, sistema único de assistência social 
(SUAS), conselhos municipais, copa e banheiros de uso dos funcionários.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Segundo descrição da Prefeitura, o Assistente Social poderá: Orientar, encaminhar e/ou 
acompanhar os funcionários e, quando for o caso, seu familiar, a atendimento médico-hospitalar, 
orientar os funcionários acerca da segurança social; orçamento familiar, educação sanitária, 
utilização de lazer e dos recursos comunitários; orientar e organizar programas sócio recreativos 
para maior e melhor relacionamento funcional dos servidores; realizar pesquisas e levantamentos 
para situações de problemas sociais da comunidade e propor medidas de atendimento; atender os 
municípios de conformidade com os programas de ação social, orientando-os e encaminhando-os 
para obtenção dos benefícios sociais; elaborar estudos e executar programas sociais com a 
utilização dos centros comunitários municipais; prestar assessoria e consultoria técnica em assunto 
de natureza social, participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na 
elaboração, análise e implantação de programas e projetos; elaborar e/ou participar de projetos de 
pesquisa, visando a implantação e ampliação de serviços especializados na área de 
desenvolvimento comunitário, mobilizar recursos comunitários para que sejam devidamente 
utilizados em benefício da população; fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas 
atividades, emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência, executar outras 
atividades compatíveis com o cargo. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
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• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho.  

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de ASSISTENTE SOCIAL na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não expõe o colaborador aos 
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agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.5.3 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria de Assistência Social 
CARGO/FUNÇÃO: Auxiliar de Serviços Gerais 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Secretaria Municipal de Assistência Social estava instalada em prédio em alvenaria, piso cerâmico, 
forro de PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e ventilação natural e artificial 
(ar condicionado em algumas das salas). A iluminância na mesa de trabalho era de 172,4 lux. A 
temperatura nas salas com climatização eram de 23,3°C e de 24,8°C nas salas sem climatização. 
Na data dos levantamentos ambientais, havia estrutura para recepção e espera, reuniões, 
coordenadoria da política para mulheres, assistente social, sistema único de assistência social 
(SUAS), conselhos municipais, copa e banheiros de uso dos funcionários. O colaborador lotado 
nesta função não tem posto fixo de trabalho, permanecendo a maior parte do tempo até a conclusão 
das tarefas. Fazia uso de vassouras, baldes, pano de chão e outros equipamentos de limpeza e 
também de produtos de limpeza no desempenho de suas atividades laborais. Suas atividades não 
se equivaliam àquelas indicadas no anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério do 
Trabalho para caracterização de insalubridade por agentes biológicos em grau médio ou máximo.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Fazer a limpeza de toda a unidade municipal, inclusive banheiros, retirar o lixo e preparar café e chá. 
Manter o local sempre limpo e organizado. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não existente Não aplica 

Quími-
cos 

Etanol (concentração de 
46,2% ou outra) no produto 
variável de acordo com a 

marca e fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Álcool 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 1480 
mg/m³ da NR 15. 

Cloreto de alquil benzil amônio 
(concentração de 0 a 5%) no 
produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 e 
normas técnicas 
internacionais. 

Nonilfenol etoxilado 
(concentração de 0 a 10%) no 

produto variável de acordo 
com a marca e fabricante 

utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 e 
normas técnicas 
internacionais. 

Combizel LH (concentração de 
0 a 1%) no produto variável de 

acordo com a marca e 
fabricante utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Desinfetante 

Eventual com limite 
de exposição não 

aplicável na NR 15 e 
normas técnicas 
internacionais. 
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Hipoclorito de sódio 
(concentração de 2,0 a 2,5% 
no produto variável de acordo 

com a marca e fabricante 
utilizados 

***Avaliação 
Qualitativa Água sanitária 

Eventual estando 
abaixo do limite de 
tolerância de 2,3 
mg/m³ da NR 15. 

Ácido dodecilbenzeno 
sulfônico linear 

***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 

de 3,0 mg/m³ da NR 
15. 

Hidróxido de Sódio 50% ***Avaliação 
Qualitativa 

Detergentes e 
sabões 

Eventual abaixo do 
limite de tolerância 

de 2,0 mg/m³ da NR 
15. 

Bioló-
gicos Vírus, fungos, bactérias, etc. Avaliação 

Qualitativa 
Lixo e limpeza 
de banheiros. 

Eventual. Não tem 
enquadramento no 
anexo 14 da NR 15. 

*** a concentração do agente diluído em água será menor que o identificado na coluna “Agentes 
Nocivos” e irá variar de acordo com a diluição em água ou se aplicada diretamente sobre a superfície. 
Também, irá variar de acordo com marca do produto em uso. Outros agentes químicos poderão estar 
presentes nos produtos químicos conforme a marca ou fabricante, porém, sempre abaixo dos limites 
de tolerância, concentração e tempo de exposição, conforme avaliação realizada nos postos de 
trabalho. 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa para uso dos funcionários. 
• Bancos e outros assentos para descanso. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Avaliação das mangueiras de gás quanto a sua validade, conexão segura e estado de 
conservação. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Embora não insalubre, recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs com 
C.A (Certificado de Aprovação) do MTE: luva nitrílica, PVC ou borracha (tipo amarela) para serviços 
de limpeza; avental de silicone ou outro material lavável; calçado tipo bota. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 
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• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: a exposição ao calor em função do fogão da copa é 

insignificante e apenas eventual com IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de 
Globo) de 25,7°C, abaixo de limite de tolerância proposto no quadro I, anexo 3 da 
norma regulamentadora NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: as concentrações dos agentes químicos identificados na 

planilha acima ocorrem em baixa concentração nos produtos de limpeza e são 
variáveis de acordo com o fabricante, não sendo prejudiciais à saúde do colaborador. 
Essas concentrações se reduzem ainda mais com a diluição na água. Poderá haver 
ou não o contato direto do colaborador com o produto. Embora não insalubre e 
prejudicial, recomenda-se a distribuição imediata, regular e gratuita luvas, calçados 
fechados e avental lavável e impermeável no uso dos produtos de limpeza. 
 Agentes Biológicos: contato eventual com agentes biológicos durante a limpeza 

de banheiros e remoção de lixo. O lixo retirado equipara-se ao lixo domiciliar e não a 
lixo urbano. Não existe contato com lixo urbano (este caso se aplica apenas aos 
trabalhadores da limpeza urbana: garis ou coletores de lixo laborando em caminhões 
de lixo e usinas de triagem de resíduos). Os banheiros são mais de uso interno dos 
funcionários e são de limpeza rápida em função da sua quantidade. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. A exposição ao calor (anexo 3) é insignificante. 
 Agentes Químicos: Abaixo dos limites de tolerância previstos no Anexo n° 11 

da NR 15 do Ministério do Trabalho e norma ACGIH que foram identificados na coluna 
“tempo de exposição” da planilha acima. Sem previsão nos anexos 12 e 13 da norma 
NR 15. 
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 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho. A insalubridade por agentes biológicos, quando caracterizada, se dá em 
grau médio ou máximo. No caso da insalubridade em grau máximo, esta é 
caracterizada para os trabalhos ou operações em contato permanente com: 1) 
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu 
uso, não previamente esterilizados [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação]; 2) carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de 
animais portadoras de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, 
tuberculose). [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; 3) esgotos 
(galerias e tanques) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]; e 4) lixo 
urbano (coleta e industrialização) [Comentário: trabalho não enquadrado nessa 
situação. O contato com lixo de banheiros e demais recintos internos é eventual e 
estes não se enquadram como lixo urbano, não ficando caracterizada a insalubridade 
neste caso]. A insalubridade em grau médio é caracterizada para os trabalhos ou 
operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material 
infectocontagiante: 1) 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 [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 2) hospitais, 
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao 
atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato 
com tais animais [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 3) contato 
em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros 
produtos [Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação]. 4) laboratórios de 
análise clínica e histopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: 
Trabalho não enquadrado nessa situação];  5) gabinetes de autópsias, de anatomia e 
histoanatomopatologia (aplica-se tão só ao pessoal técnico) [Comentário: trabalho 
não enquadrado nessa situação]; 6) cemitérios (exumação de corpos) [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 7) estábulos e cavalariças [Comentário: 
trabalho não enquadrado nessa situação]; 8) resíduos de animais deteriorados 
[Comentário: trabalho não enquadrado nessa situação].. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não ocorre nas 
situações de: 
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 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 
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b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Conforme fundamentação técnica e legal apresentada no item 4 deste laudo 
pericial, algumas observações para a caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consideradas tendo em vista as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
NR 15 e NR 16 (para insalubridade e periculosidade respectivamente), Lei Municipal 
N° 2141/2003 e do Ministério da Previdência (para aposentadoria especial). 
 

Observação 1: Laudo Válido para Auxiliar de Serviços Gerais laborando na Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Este laudo poderá também ser válido para Zelador, 
Gari e outros colaboradores na mesma função deste colaborador, conforme descrito 
na planilha acima. 
 

Observação 2: Caso este Colaborador lotado nesta função nesta unidade municipal 
seja concursado em outra área nesta ou outra unidade municipal, o laudo a ser 
aplicado para este colaborador é do cargo atualmente ocupado nesta unidade 
municipal. E não o laudo ao qual ele é concursado. Em caso de retorno às suas 
funções anteriores do cargo de origem, volta a ser aplicado o laudo daquela função, 
sendo que para cada Unidade Municipal, tem o seu laudo específico. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.5.4 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria de Assistência Social 
CARGO/FUNÇÃO: Coordenador de Política para as 
Mulheres 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
  DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
Secretaria Municipal de Assistência Social estava instalada em prédio em alvenaria, piso cerâmico, 
forro de PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e ventilação natural e artificial 
(ar condicionado em algumas das salas). A iluminância na mesa de trabalho era de 172,4 lux. A 
temperatura nas salas com climatização eram de 23,3°C e de 24,8°C nas salas sem climatização. 
Na data dos levantamentos ambientais, havia estrutura para recepção e espera, reuniões, 
coordenadoria da política para mulheres, assistente social, sistema único de assistência social 
(SUAS), conselhos municipais, copa e banheiros de uso dos funcionários. O colaborador lotado 
nesta função não tem posto fixo de trabalho, permanecendo a maior parte do tempo até a conclusão 
das tarefas. Fazia uso de vassouras, baldes, pano de chão e outros equipamentos de limpeza e 
também de produtos de limpeza no desempenho de suas atividades laborais. Suas atividades não 
se equivaliam àquelas indicadas no anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério do 
Trabalho para caracterização de insalubridade por agentes biológicos em grau médio ou máximo.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em Comissão do Gabinete de Prefeito que se encontrava em funcionamento na Secretaria 
Municipal de Assistência Social visando a coordenação da política de proteção a mulheres vítimas 
de violência domiciliar, trabalhista e social. 

AGENTES AMBIENTAIS 
RIS-
COS AGENTES NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSI-ÇÃO 
Físi-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Quími-
cos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Bioló-
gicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa/café/água fresca. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não são necessários 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas; 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador; 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza; 
• Climatização de todos os ambientes administrativos para melhor conforto térmico. 
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• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 
funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas; 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Elaboração de PCMSO e monitoramento da saúde do colaborador conforme o programa; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DE POLÍTICA PARA AS 
MULHERES na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NÃO OCORRE com exposição a agentes físicos, químicos e biológicos 
considerados insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Sem previsão nos anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 

do Ministério do Trabalho. 
 Agentes Químicos: Sem previsão nos anexos (11, 12 e 13) da NR 15 do 

Ministério do Trabalho. 
 Agentes Biológicos: Sem previsão no anexo 14 da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DE POLÍTICA PARA AS 
MULHERES na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL não ocorre sob condições de risco acentuado em virtude de exposição 
permanente a: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de COORDENADOR DE POLÍTICA PARA AS 
MULHERES na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
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Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.5.5 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria de Assistência Social 
CARGO/FUNÇÃO: Diretor de Departamento 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Secretaria Municipal de Assistência Social estava instalada em prédio em alvenaria, piso cerâmico, 
forro de PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e ventilação natural e artificial 
(ar condicionado em algumas das salas). A iluminância na mesa de trabalho era de 172,4 lux. A 
temperatura nas salas com climatização eram de 23,3°C e de 24,8°C nas salas sem climatização. 
Na data dos levantamentos ambientais, havia estrutura para recepção e espera, reuniões, 
coordenadoria da política para mulheres, assistente social, sistema único de assistência social 
(SUAS), conselhos municipais, copa e banheiros de uso dos funcionários.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Cargo em comissão de direção e apoio nas políticas de assistência social pertencentes a Secretaria. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho dos riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes; 
• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
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vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho.  

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 



 
 360 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de DIRETOR DE DEPARTAMENTO na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.5.6 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria de Assistência Social 
CARGO/FUNÇÃO: Motorista 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

As atividades do Motorista são desenvolvidas internamente e externamente à Secrataria Municipal 
de Assistência Social. Enquanto não dirige, o colaborador permanece a disposição na Secretaria 
Municipal. 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social: estava instalada em prédio em alvenaria, piso 
cerâmico, forro de PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e ventilação natural 
e artificial (ar condicionado em algumas das salas). A iluminância era variável entre de 172,4 lux e 
197,0 lux nos diversos recintos do prédio. A temperatura nas salas com climatização eram de 23,3°C 
e de 24,8°C nas salas sem climatização. Na data dos levantamentos ambientais, havia estrutura 
para recepção e espera, reuniões, coordenadoria da política para mulheres, assistente social, 
sistema único de assistência social (SUAS), conselhos municipais, copa e banheiros de uso dos 
funcionários. 
 

Áreas Externas a Secretaria Municipal de Assistência Social: o trânsito nas áreas urbana e rural 
do municipal era em veículo Uno Way ou outro veículo disponível da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Conduzir devidamente habilitado, veículos de passeio no transporte de equipe em áreas urbanas e 
rurais do município; verificar diariamente as condições dos veículos (água, óleo, combustível, bateria, 
sistema elétrico), providenciando sua manutenção preventiva e corretiva; executar reparos de 
emergência e solicitar as revisões periódicas; diagnosticar com os mecânicos possíveis problemas 
apresentados em seus veículos; preencher o boletim diário de transportes e de ocorrências; recolher 
os veículos à garagem, após concluídos os serviços e executar outras atividades compatíveis com 
o cargo. Auxiliar o Conselheiro Tutelar no desempenho de suas funções.  

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE 

GERADORA 
TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

Físicos 

Radiação não 
ionizante Qualitativa Raios solares Eventual 

Ruído 58,5 a 86,1 dB(A) com 
média de 69,7 dB(A) 

Motor do veículo e 
trânsito local Habitual 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
• Bancos e outros assentos para descanso. 
• Apoio das Entidades de Segurança Pública nos casos que envolvam violência. 

Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 
• Não eram utilizados. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 
Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 

• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Veículos que atendam de forma integral as exigências do DETRAN. 
• Recomendo a distribuição imediata, gratuita e regular de EPIs aprovados pelo MTE com C.A 

(Certificado de Aprovação) precedidos de treinamento quanto ao correto uso desses equipamentos 
de segurança para proteção e segurança do servidor: óculos de proteção contra insolação; boné ou 
touca árabe; protetor solar; botina de segurança; camisa manga comprida. 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes. 

• Avaliação mecânica dos veículos quanto ao atendimento das normas do DETRAN. 
• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRE da seguinte forma, 
conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: Em relação a radiação solar, a exposição se dá em maior grau 

em dias de pouca ou nenhuma nebulosidade e em áreas com pouca proteção solar. 
A avaliação é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância para este agente e 
não existe regulamentação quanto a caracterização da insalubridade para este 
agente. Em relação ao ruído, houve exposição média de 69,7 dB(A) e amplitude de 
86,1 dB(A). Recomendo a distribuição gratuita e regular dos EPIs sugeridos na 
planilha acima. 
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b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. De acordo com o anexo 1 da norma regulamentadora NR 15 do MTE, a 
insalubridade por ruído quando caracterizada é em grau médio. O limite de tolerância 
ao ruído é de 85 dB(A) por 8 hs de exposição. Pela dosimetria de ruído realizada, 
verificou-se que o nível médio de exposição sonora aferido se encontrava em 69,7 
dB(A) dentro do limite de tolerância de 85,0 dB(A). A avaliação para radiação não 
ionizante é apenas qualitativa. Não existe limite de tolerância conforme Anexo 7 da 
NR-15 do Ministério do Trabalho e Previdência Social. De acordo com Saliba, T.M 
(2013), do ponto de vista jurídico, o TST adotou o entendimento de que não há o 
enquadramento como insalubre na exposição a raios solares (orientação 
jurisprudencial do TST n° 173-SDI). 
 Agentes Químicos: Não enquadrados nos anexos 11, 12 e 13 da NR 15.  
 Agentes Biológicos: Não enquadrado no anexo 14 da NR 15. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
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 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de MOTORISTA na unidade municipal 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não expõe o colaborador aos 
agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 
06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades não foram 
classificadas como insalubres 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.5.7 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria de Assistência Social 
CARGO/FUNÇÃO: Secretário Executivo dos Conselhos 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Secretaria Municipal de Assistência Social estava instalada em prédio em alvenaria, piso cerâmico, 
forro de PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e ventilação natural e artificial 
(ar condicionado em algumas das salas). A iluminância na mesa de trabalho era de 152,7 lux. A 
temperatura nas salas com climatização eram de 23,3°C e de 24,8°C nas salas sem climatização. 
Na data dos levantamentos ambientais, havia estrutura para recepção e espera, reuniões, 
coordenadoria da política para mulheres, assistente social, sistema único de assistência social 
(SUAS), conselhos municipais, copa e banheiros de uso dos funcionários.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Fazer a coordenação administrativa, impressão, arquivamento de documentos e pastas, elaboração 
de atas, projetos, ofícios, atendimento telefônico, atendimento presencial, agendamentos de 
reuniões para o funcionamento e a organização dos conselhos municipais e dos fundos municipais: 
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA); Conselho Municipal de Direitos do Idoso (CMDI); Conselho Municipal Anti 
Drogas (COMAD); Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS) e Fundo Municipal de Direito, 
Criança e Adolescente (FMDCA). 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhor postura, prevenção de lesões e qualidade de vida colaborador. 
• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e das demais exigências do Corpo de Bombeiros. 
• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 

treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 
• Treinamentos em segurança do trabalho dos riscos ambientais, ergonômicos e de acidentes; 
• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
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levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que este trabalho avalia a insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS 
CONSELHOS na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL OCORRE da seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do MTE. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do MTE.  

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 

CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS 
CONSELHOS na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL não ocorre nas situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
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 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 

CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS 
CONSELHOS na unidade municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL não expõe o colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do 
Anexo IV do Decreto n.° 3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência 
Social e as atividades não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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PLANILHA: 
6.5.5.8 

UNIDADE MUNICIPAL: Secretaria de Assistência Social 
CARGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal 

Levantamentos Ambientais: 29/11/2017 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

Secretaria Municipal de Assistência Social estava instalada em prédio em alvenaria, piso cerâmico, 
forro de PVC, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) e ventilação natural e artificial 
(ar condicionado em algumas das salas). A iluminância na mesa de trabalho era de 195,6 lux. A 
temperatura nas salas com climatização eram de 23,3°C e de 24,8°C nas salas sem climatização. 
Na data dos levantamentos ambientais, havia estrutura para recepção e espera, reuniões, 
coordenadoria da política para mulheres, assistente social, sistema único de assistência social 
(SUAS), conselhos municipais, copa e banheiros de uso dos funcionários.  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
Planejar, coordenar, executar, avaliar, controlar e definir prioridades políticas e administrativas no 
âmbito de sua área de atuação, em conformidade com as competências estabelecidas no regimento 
interno da Secretaria e de acordo com o plano de governo municipal; Realizar estudos e pesquisas 
às atividades de sua área, utilizando documentação e outras fontes de informações, analisando os 
resultados dos métodos utilizados, visando ampliar o próprio campo de conhecimento; Levantar as 
necessidades e definir os objetivos relativos a sua área de atuação, prevendo custos em função dos 
projetos e propostas, visando o cumprimento de normas estabelecidas; Analisar e aprovar projetos 
através de leitura, discussão e decisão junto com as chefias, para avaliar o cumprimento das 
diretrizes do programa de governo; Desenvolver e aprimorar contatos com outros órgãos públicos, 
recebendo reinvindicações, analisando e propondo soluções, para assegurar o pleno atendimento 
dos mesmos e do interesse do município; Prestar informações ao Prefeito Municipal sobre o 
desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, elaborando relatórios ou outros meios, para 
possibilitar a avaliação das políticas de governo; Representar o Prefeito Municipal em solenidades e 
eventos, quando solicitado, visando o cumprimento dos compromissos assumidos; Executar outras 
tarefas correlatas. 

AGENTES AMBIENTAIS 

RISCOS AGENTES 
NOCIVOS AVALIAÇÃO FONTE GERADORA TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 
Físicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

Químicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 
Biológicos Não consideráveis Não aplica Não aplica Não aplica 

MEDIDAS DE CONTROLE EXISTENTES 
Medidas Administrativas e de Proteção Coletiva: 

• Unidade que atendia as condições sanitárias exigidas na norma regulamentadora NR 24 
(Condições sanitárias e de conforto) do Ministério do Trabalho. 

• Copa com fogão e geladeira para uso dos funcionários. 
Medidas de Proteção Individual (EPI e Uniforme): 

• Não eram utilizados. 
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS E/OU RECOMENDADAS 

Medidas Administrativas, de Proteção Coletiva e Individual: 
• Manter as medidas preventivas já aplicadas. 
• Ginástica laboral para melhorias de postura, prevenção contra lesões ósseas e musculares 

e melhoria da qualidade de vida colaborador. 
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• Identificação dos pisos com cavaletes durante a limpeza. 
• Avaliação dos extintores de incêndio (data de vencimento, lacre de inviolável e 

funcionamento), sinalização dos extintores e verificar se as demais exigências do Corpo de 
Bombeiros vêm sendo cumpridas. 

• Elaboração de PPRA para identificação dos riscos ambientais, medidas de proteção e 
treinamento, conforme cronograma de implantação deste programa; 

• Treinamentos em segurança do trabalho quanto aos riscos ambientais, ergonômicos e de 
acidentes; 

• Elaborar o PCMSO para monitoramento contínuo da saúde do colaborador; 
• Em relação aos riscos ergonômicos, para maiores detalhes, recomendamos a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) de acordo com exigências da NR-17 (Ergonomia) a fim do 
levantamento desses riscos e medidas de adequação dos índices de iluminamento, temperatura, 
umidade relativa, equipamentos de trabalho, mobiliário e outros às normas do Ministério do Trabalho. 

• Este laudo técnico não esgota o assunto em relação as medidas de segurança necessárias 
à proteção dos colaboradores em relação aos agentes ambientais, ergonômicos e de acidentes, uma 
vez, que a finalidade deste laudo é avaliação de insalubridade, periculosidade e aposentadoria 
especial. 

CONCLUSÃO REFERENTE À INSALUBRIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRE da 
seguinte forma, conforme planilha acima: 
 Agentes Físicos: não enquadrado. 
 Agentes Químicos: não enquadrado. 
 Agentes Biológicos: não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-15 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Agentes Físicos: Anexos (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) da NR 15 do Ministério do 

Trabalho. 
 Agentes Químicos: Anexos 11, 12 e 13 da norma NR 15. 
 Agentes Biológicos: anexo 14 da norma regulamentadora NR 15 do Ministério 

do Trabalho.  

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO INSALUBRE. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À PERICULOSIDADE 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não ocorre nas 
situações de: 
 Explosivos ou inflamáveis: Não enquadrado. 
 Atividades no setor de energia elétrica: Não enquadrado 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: Não enquadrado 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: Não enquadrado 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: Não enquadrado. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: Não enquadrado. 

b) Fundamento Legal: 

 Anexos da NR-16 – Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho: 
 Explosivos ou inflamáveis: sem previsão no artigo 193 da CLT e anexos 1 e 2 

da NR-16 do Ministério do Trabalho. 
 Atividades no setor de energia elétrica: sem previsão em: Lei n.º 12.740 de 

08/12/2012; Decreto n.º 93.412 de 14/10/1986 e art 193 da CLT (Dec-lei n.° 5.452 de 
01/05/1943 e Portaria MTE n° 1078 de 16/07/2014 
 Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial: sem previsão no Inciso II acrescentado ao Artigo 
193 da CLT pela Lei N° 12.740 de 08/12/2012 e Portaria N° 1885 de 02/12/2013 
 Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 

radioativas: sem previsão na portaria n.° 3.393/87 do MTE, Portaria n.° 518 de 
04/04/2003 e Anexo * da NR-16 da Portaria n.º 3.214/78, com redação dada pela 
Portaria n.° 518/03 de 04/04/2003 e Portaria MTE n° 595 de 07/05/2015 
 Atividades de trabalhador em motocicleta: sem previsão no Anexo 5 da NR-16 

aprovado pela Portaria MTE n° 1.565 de 13/10/2014. 
 Atividades de trabalhador em profissão do bombeiro civil na prevenção e 

combate de incêndio: sem previsão na Lei n.o 11.901 de 12/01/2009. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO PERICULOSA. 
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CONCLUSÃO REFERENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL 

a) Fundamento Técnico: 

 O exercício do cargo/função de SECRETÁRIO MUNICIPAL na unidade 
municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL não expõe o 
colaborador aos agentes de acordo com o código 3.0.0 do Anexo IV do Decreto n.° 
3.048/99 de 06/05/1999 – Regulamento Geral da Previdência Social e as atividades 
não foram classificadas como insalubres. 

b) Fundamento Legal: 

Atualmente, para que a atividade seja caracterizada como Atividade Especial 
a mesma deve estar enquadrada como tal de acordo com o Decreto n.° 3.048/99 – 
Regulamento Geral da Previdência / Anexo IV, Instrução Normativa INSS/DC Nº 84, 
de 17/12/2002 e Anexos da NR-15 da Portaria nº 3.214/78. 

c) Conclusão: 

Atividade NÃO ENQUADRADA COMO ESPECIAL 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 
Eng° de Segurança do Trabalho; Eng° Agrícola e Eng° Ambiental 

CREA MG: 83111/D / Visto CREA MS: 12513 
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7 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA (LEVANTAMENTOS 
AMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO). 

 Eu, Carlos Henrique de Carvalho Oliveira, Engenheiro de Segurança do 
Trabalho, com registro no CREA/MS sob o n° 83.111/D e visto no CREA/MS sob o n° 
12.513, fui responsável por todos os levantamentos ambientais e elaboração deste 
Laudo Pericial de Insalubridade; Periculosidade e Aposentadoria Especial conforme 
registrado em Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA/MS, anexa ao 
final deste documento no item ANEXOS. 
 Esclareço que as descrições dos cargos, ambientes de trabalho e as 
justificativas técnicas e legais para caracterização ou descaracterização dos 
adicionais de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial devem ser 
consultadas nos laudos elaborados para os cargos de cada estabelecimento. 
 Este laudo corresponde ao volume 3 de um total de 4 volumes. 
 

Nioaque MS, 14 de agosto de 2018. 
 

 
Carlos Henrique de Carvalho Oliveira 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Agrícola 

Perito Judicial 
CREA MG: 83111/D     Visto CREA MS: 12513 

 
 
 
 
 
 

8 – ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


